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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANA  

1. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind experiența 

câștigată de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a 

obiectivelor naționale stabilite în planurile naționale de acțiune și privind 

progresul privind punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind 

utilizarea durabilă a pesticidelor - COM(2020) 204 final din 20.05.2020 

Uniunea Europeană beneficiază de unul dintre cele mai stricte sisteme din lume pentru 

autorizarea și controlul utilizării pesticidelor, dacă nu chiar de cel mai strict. Directiva 

2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor, Regulamentul (CE) nr. 1107/20093, 

Regulamentul (CE) nr. 396/20054, Regulamentul (UE) 2017/6255 și Regulamentul (CE) nr. 

1185/20096 oferă baza legislativă pentru utilizarea sigură și durabilă a pesticidelor în 

Uniunea Europeană. 

Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor prevede o serie de acțiuni în vederea 

utilizării durabile a pesticidelor prin reducerea riscurilor și a efectelor utilizării acestora 

asupra sănătății umane și a mediului. Unul dintre elementele-cheie ale directivei este 

punerea în aplicare a gestionării integrate a dăunătorilor (IPM - Integrated Pest 

Management) și promovarea abordărilor sau a tehnicilor alternative, astfel încât să se 

reducă dependența de pesticide. Politica agricolă comună (PAC) actuală și viitoare include 

mai multe instrumente, care sprijină punerea în aplicare a IPM de către utilizatori. 

Mai puțin de o treime dintre statele membre au finalizat revizuirea planurilor lor naționale 

de acțiune inițiale în termenul legal de cinci ani. Majoritatea statelor care și-au revizuit 

planurile naționale de acțiune nu au reușit să abordeze punctele slabe identificate de 

Comisie în planurile lor naționale de acțiune inițiale, doar 20 % din planurile naționale de 

acțiune revizuite stabilind obiective de nivel înalt, bazate pe rezultate, ca parte a unei 

strategii pe termen lung de reducere a riscurilor și a efectelor generate de utilizarea 

pesticidelor. În pofida acestor puncte slabe ale planurilor naționale de acțiune, statele 

membre au înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei privind 

utilizarea durabilă a pesticidelor. Majoritatea statelor membre au instituit sisteme complete 

pentru formarea și certificarea operatorilor și o serie de măsuri pentru protecția apelor și 

pentru manipularea și depozitarea în condiții de siguranță a pesticidelor. Pe de altă parte, 

punerea în aplicare a IPM este deficitară, iar dovezile care atestă că principiile IPM sunt 

aplicate în mod sistematic sunt limitate.  

Indicatorul de risc armonizat arată că a existat o reducere a riscului pentru sănătatea umană 

și pentru mediu, conform produselor fitosanitare vândute în Uniunea Europeană de la 

intrarea în vigoare a Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor. În plus, această 

reducere a riscului a avut loc în timp ce cantitățile de PPP vândute și utilizate au rămas 

relativ constante, reflectând profilul în schimbare al pesticidelor vândute și utilizate în 

Uniunea Europeană. 
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2. Portugalia - Raport elaborat în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – COM (2020) 537 final din 

20.05.2020 

În conformitate cu previziunile Comisiei din primăvara anului 2020, se preconizează că 

soldul bugetului general al Portugaliei va prezenta un deficit de 6,5 % din PIB în 2020, cu 

mult peste valoarea de referință de 3 % prevăzută în tratat. Depășirea preconizată a valorii 

de referință de 3 % prevăzută în tratat este considerată excepțională și, în prezent, 

temporară. Toate dovezile disponibile, inclusiv declarațiile autorităților portugheze cu 

privire la amploarea reacției politicii bugetare la încetinirea marcată a creșterii economice 

asociate cu pandemia de COVID-19, indică un deficit public care va depăși considerabil 

valoarea de referință de 3 % din PIB prevăzută în tratat în 2020.  

Prin scrisoarea sa din 7 mai 2020, Comisia a invitat autoritățile portugheze să clarifice 

amploarea deficitului public planificat în 2020. În scrisoarea lor din 13 mai 2020, autoritățile 

portugheze nu au furnizat clarificarea solicitată și au evocat condiții excepționale legate de 

pandemia de COVID-19. În aceste circumstanțe, Comisia consideră că previziunile sale 

actuale privind un deficitul public în 2020 reprezintă dovezi prima facie suficient de 

convingătoare cu privire la existența unui deficit excesiv, astfel cum este definit la articolul 

126 alineatul (2) litera (a) din tratat. 

Ponderea datoriei publice brute în PIB a scăzut la 117,7 % în 2019, peste valoarea de 

referință de 60 % prevăzută în tratat. Portugalia a realizat progrese suficiente în vederea 

respectării criteriului de referință privind reducerea datoriei în 2019.  

În conformitate cu tratatul și cu Pactul de stabilitate și de creștere, prezentul raport a 

examinat, de asemenea, factorii relevanți. În conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din 

Regulamentul (CE) nr. 1467/97, în ceea ce privește respectarea criteriului privind deficitul 

în 2020 însă, întrucât ponderea datoriei publice în PIB depășește valoarea de referință de 60 

% din tratat, iar dubla condiție a principiului general nu este îndeplinită – și anume, aceea ca 

deficitul public să rămână apropiat de valoarea de referință de 3 % din PIB prevăzută în 

tratat și ca depășirea valorii de referință să fie temporară – factorii relevanță în cauză nu pot 

fi luați în considerare în etapele care conduc la decizia privind existența unui deficit excesiv 

în Portugalia. 

Per ansamblu, analiza sugerează că nu este respectat criteriul deficitului, astfel cum este 

definit în tratat și în Regulamentul (CE) nr. 1467/1997. 

 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un 

buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru 

Europa -  COM (2020) 442 final din 28.05.2020 

Comisia Comisia Europeană a prezentat un plan ambițios de redresare a economiei 

europene, având drept element central bugetul UE. Comisia Europeană a adresat 

Parlamentului European și Consiliului un apel la o cooperare foarte strânsă cu privire la 

toate elementele acestui plan de redresare și le-a invitat să efectueze anual analiza 
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cheltuielilor finanțate din venituri alocate externe în cadrul instrumentului „Next Generation 

EU”.  

Principiile acestei analize ar putea fi stabilite într-o declarație interinstituțională. Ajungerea 

la un acord rapid cu privire la instrumentul de redresare „Next Generation EU” și la un buget 

pe termen lung va oferi o puternică mărturie a solidarității și voinței europene.  

Un cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 consolidat va orienta Uniunea pe 

calea redresării pe termen lung, asigurând finanțarea esențială pentru a răspunde nevoilor 

imediate și pentru investițiile pe termen lung în tranziția verde și cea digitală.  

O decizie rapidă cu privire la propunerea de modificare a actualului cadru ar permite ca 

această finanțare suplimentară să fie pusă imediat la dispoziția REACT-UE, a Instrumentului 

de sprijin pentru solvabilitate și a Fondului european pentru dezvoltare durabilă, pentru a 

ține seama de caracterul urgent al acestor nevoi.  

Finalizarea acestei activități la începutul toamnei ar însemna că noul buget pe termen lung 

ar putea deveni operațional și ar capacita redresarea Europei la 1 ianuarie 2021. 

 

4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului  de 

instituire a Mecanismului de redresare și reziliență – COM (2020) 408 final din 

28.05.2020 

Prezenta propunere de regulament se bazează pe propunerea de instituire a Programului de 

sprijin pentru reforme, care a fost adoptată de Comisia Europeană la 31 mai 2018 ca parte a 

cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 și aduce modificările 

necesare acesteia pentru a reflecta obiectivele revizuite și modul de punere în aplicare 

adaptat al noului instrument.  

Obiectivul mecanismului este de a promova coeziunea economică, socială și teritorială a 

Uniunii prin îmbunătățirea capacității de reziliență și de adaptare a statelor membre, prin 

atenuarea impactului social și economic al crizei și prin sprijinirea tranziției verzi și a celei 

digitale, menite să realizeze o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050, 

contribuind astfel la restabilirea potențialului de creștere al economiilor statelor membre în 

urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, încurajând crearea de locuri de muncă și 

promovând creșterea durabilă. În acest scop, mecanismul va furniza statelor membre sprijin 

financiar direct în vederea îndeplinirii obiectivelor de etapă și a țintelor în materie de 

reforme și investiții. 

Prin urmare, prezenta propunere înlocuiește propunerea Comisiei Europene privind 

Programul de sprijin pentru reforme, care este retrasă. În consecință, este retrasă și 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru de 

guvernanță al instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona 

euro.  

 

5. Propunere de Regulament al Parlamentul European şi al Consiliului de modificare 

a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce priveşte resursele suplimentare 

şi măsurile de implementare excepţionale în temeiul obiectivului privind 
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investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, cu scopul de a oferi 

asistenţă pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul 

pandemiei de COVID-19 şi pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale şi 

reziliente a economiei (REACT-EU) – COM (2020) 451 final din 28.05.2020 

În prezenta propunere de Regulament se propune punerea la dispoziţie a unor resurse 

suplimentare, în valoare de 58272 800 000 EUR la preţurile curente, pentru fondurile 

structurale, pentru perioada 2020-2021, în contextul impactului fără precedent al crizei 

provocate de COVID-19.  

Acestea vor fi distribuite între statele membre, ţinându-se cont de prosperitatea lor relativă 

şi de amploarea efectelor crizei actuale asupra economiilor şi societăţilor acestora. Prin 

derogare de la normele aplicabile veniturilor externe alocate, stabilite de Regulamentul 

financiar, odată alocate programelor operaţionale, aceste resurse suplimentare trebuie să 

respecte normele aplicabile stabilite de RDC, inclusiv normele RDC privind angajamentele şi 

dezangajările. 

Propunerea nu modifică modalitatea de implementare a programelor din cadrul fondurilor 

structurale, care continuă să se realizeze prin gestiune partajată. 

Gestiunea partajată se bazează pe principiul subsidiarității, Comisia delegând sarcinile de 

programare și de implementare statelor membre și regiunilor. De asemenea, gestiunea 

partajată limitează acțiunea UE la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor sale, 

conform prevederilor tratatelor.  

Propunerea urmărește să permită punerea la dispoziție a unor resurse suplimentare și să 

clarifice normele care reglementează utilizarea acestor resurse în contextul programelor din 

cadrul actualei perioade de programare.  

Propunerea vizează și se limitează la stabilirea normelor necesare care trebuie urmate 

pentru punerea la dispoziție a unor resurse suplimentare. Aceste norme nu depășesc ceea ce 

este necesar pentru punerea la dispoziție a unor resurse suplimentare și pentru stabilirea 

normele aplicabile implementării acestor resurse. 

Propunerea va conduce la angajamente suplimentare în anul 2020, care vor fi finanțate 

printr-o mărire a plafonului cadrului financiar multianual 2014-2020. Ea va conduce, de 

asemenea, la angajamente suplimentare pentru anii 2021 și 2022, care vor fi finanțate din 

venituri alocate externe. Propunerea va implica plăți suplimentare în perioada 2020-2025. 

Instrumentul ales este un regulament al Parlamentului European și al Consiliului, în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 177 din tratat. 

Propunerea va conduce la angajamente suplimentare în anul 2020, care vor fi finanțate 

printr-o mărire a plafonului cadrului financiar multianual 2014-2020. Ea va conduce, de 

asemenea, la angajamente suplimentare pentru anii 2021 și 2022, care vor fi finanțate din 

venituri alocate externe. Propunerea va implica plăți suplimentare în perioada 2020-2025. 

 

6. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituirea a Instrumentului de sprijin tehnic – COM (2020) 409 final din 

28.05.2020 
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Prezenta propunere de Regulament completează în mod adecvat pachetele de măsuri 

propuse de Comisia Europeană pentru a face față consecințelor economice ale pandemiei de 

COVID-19.  

Propunerea de Regulament propune instituirea unui Instrument de sprijin tehnic pentru a 

beneficia toate statele membre și care să înlocuiască Programul de sprijin pentru reforme 

structurale (PSRS). Instrumentul de sprijin tehnic are scopul de a oferi sprijin pentru 

capacitatea administrativă și reformele structurale pe termen lung. De asemenea, acest 

instrument este în concordanță cu orientările de politică prezentate în cadrul semestrului 

european, acordând sprijin tehnic pentru punerea în aplicare a recomandărilor specifice 

fiecărei țări adresate statelor membre în acest context. În concluzie, pachetul financiar 

pentru punerea în aplicare a Instrumentului de sprijin tehnic pentru perioada cuprinsă între 

1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027 se stabilește la 864 406 000 EUR. 

Propunerea de Regulament are un efect pozitiv asupra protejării și a dezvoltării drepturilor 

fundamentale ale Uniunii, presupunând că statele membre ar solicita și ar primi sprijin în 

domenii conexe. De exemplu, sprijinul acordat în domenii precum piețele forței de muncă și 

asigurările sociale, asistența medicală, educația, mediul înconjurător, proprietatea, 

administrația publică și sistemul judiciar poate susține drepturi fundamentale ale Uniunii 

precum demnitatea, libertatea, egalitatea, solidaritatea, drepturile cetățenilor și justiția. 

 

7. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui 

Instrument de sprijin pentru solvabilitate – COM (2020) 404 final din 29.05.2020 

Prezenta propunere face parte din pachetul de măsuri pentru contracararea consecințelor 

economice negative ale pandemiei de COVID-19 și este o măsură de criză. De asemenea, 

propunerea face parte din inițiativa generală de redresare anunțată de Comisia Europeană. 

Este esențial să se instituie un astfel de instrument cât mai curând posibil în 2020, cel târziu 

la începutul lunii octombrie 2020, și ca acesta să fie pus în practică rapid la capacitate 

maximă în decursul anului 2021.  

Scopul prezentei propunerii este sprijinirea întreprinderilor și a proiectelor care au de 

suferit în urma consecințelor economice ale pandemiei de COVID-19, care afectează toate 

statele membre. Prin mobilizarea fondurilor private în direcția sprijinului pentru 

solvabilitate, împreună cu fondurile publice, resursele bugetare sunt utilizate în mod eficient 

și proporționat. 

Comisia Europeană propune să se valorifice întregul potențial al bugetului UE pentru a se 

mobiliza investiții și a se concentra sprijinul financiar la începutul perioadei, și anume în 

primii ani de redresare, care sunt extrem de importanți. Aceste propuneri se bazează pe trei 

piloni:  

 creștere a plafoanelor din cadrul financiar multianual 2014-2020 pentru a face 

posibilă punerea imediată în practică a măsurilor în Uniune și în afara acesteia, ca 

răspuns la impactul pandemiei de COVID-19;  

 un instrument de urgență denumit Instrumentul european de redresare, ca măsură 

excepțională, pe baza articolului 122 din TFUE, a cărui finanțare se va baza pe o 

împuternicire prevăzută în propunerea de decizie privind resursele proprii. 
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Fondurile vor permite punerea în practică a unor măsuri cu efect rapid pentru 

protejarea mijloacelor de subzistență, pentru sporirea prevenției și consolidarea 

rezilienței și a redresării ca răspuns la criză;  

 un cadrul financiar multianual consolidat 2021-2027. 

Propunerea se limitează la măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor urmărite.  

BEI, direct sau prin FEI, va implementa Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate. 

Modalitățile de monitorizare și raportare vor fi stabilite în acordul de garantare și vor 

respecta cerințele existente. Monitorizarea va include indicatorii-cheie de performanță 

pentru urmărirea progreselor realizate în direcția realizării obiectivelor din cadrul 

componentei dedicate sprijinului pentru solvabilitate. 

Astfel, prin acțiunea la nivelul Uniunii va fi posibilă contracararea perturbărilor de pe piața 

internă cauzate de capacitatea bugetară diferită a fiecărui stat membru de a furniza 

întreprinderilor sale ajutor de stat destinat sprijinului pentru solvabilitate, această acțiune 

permițând totodată funcționarea lanțurilor de aprovizionare interconectate de pe piața 

internă cu mai puține perturbări prin evitarea falimentului întreprinderilor viabile. În 

același timp, prin această acțiune vor fi posibile economii de scară în utilizarea garanției din 

bugetul Uniunii în combinație cu finanțarea Grupului BEI, prin catalizarea investițiilor 

private în întreaga Uniune.  

Va fi necesară o sumă specifică de 100 de milioane EUR pentru a se acoperi costurile 

aferente creării și gestionării de structuri (fonduri de investiții de capital, entități cu scop 

special, platforme de investiții și altele) prin care urmează să fie acordat sprijinul în cadrul 

componentei dedicate sprijinului pentru solvabilitate, precum și pentru serviciile de 

consultanță și asistență tehnică aferente, îndeosebi pentru a se veni în sprijinul 

transformării ecologice și digitale a întreprinderilor finanțate în cadrul componentei 

dedicate sprijinului pentru solvabilitate. Participarea Uniunii la o posibilă creștere a 

capitalului FEI (în una sau mai multe runde) va necesita un pachet financiar de până la 500 

de milioane EUR în cadrul financiar multianual revizuit pentru perioada actuală. Aceasta se 

referă la cota-parte a Uniunii din partea vărsată din majorarea de capital. Uniunea trebuie să 

fie în măsură să își mențină cota-parte globală în capitalul FEI. 

 

II. S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE I N 

ROMA NIA 

1. Răspunsul mondial la criza provocată de coronavirus: Comisia Europeană se 

angajează să doneze 300 mil EUR în favoarea Gavi 

Comisia Europeană a anunţat că va dona 300 mil EUR în favoarea Gavi, alianţa pentru 

vaccinuri, în perioada 2021-2025. Această sumă va contribui la imunizarea a 300 de 

milioane de copii din întreaga lume şi va finanţa constituirea de rezerve de vaccinuri utile în 

cazul epidemiilor de boli infecţioase. 

Summitul mondial privind vaccinarea organizat de Gavi, alianţa pentru vaccinuri, 

reprezintă un jalon important în eforturile de consolidare a sistemelor de sănătate şi a 
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capacităţilor de imunizare ale celor mai vulnerabile ţări din lume. Este o etapă esenţială în 

vederea atingerii obiectivelor urmărite de Răspunsul mondial la criza provocată de 

coronavirus.  

Cu ocazia evenimentului de strângere de donaţii organizat la 4 mai, printre 

organizatorii căruia s-a numărat şi Comisia Europeană, s-au strâns în favoarea Gavi, peste 

1,5 mld EUR, inclusiv 488 mil EUR destinate punerii la dispoziţia populaţiei a unui vaccin 

împotriva COVID-19, de îndată ce acesta va fi disponibil. 

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Vaccinurile pot 

salva vieţi, dar doar dacă sunt disponibile pentru toată lumea şi, mai ales, în comunităţile şi 

regiunile cele mai vulnerabile din lume. Din această perspectivă este atât de importantă 

activitatea Gavi, alianţa pentru vaccinuri. Această alianţă oferă ţărilor în curs de dezvoltare 

mijloacele de care au nevoie, pentru dotarea cu sisteme de sănătate şi programe de imunizare 

mai solide şi pentru ca lumea să devină un loc mai sigur. Mă bucur că, în acest demers crucial, 

Gavi poate beneficia de sprijinul Comisiei. Vom putea depăşi astfel criza provocată de această 

pandemie şi vom putea evita apariţia alteia.” 

Comisarul pentru parteneriate internaţionale, Jutta Urpilainen, a declarat: „Crearea 

de sisteme de imunizare este o parte fundamentală a activităţii de consolidare a sistemelor de 

sănătate desfăşurate de UE cu ţările partenere şi cu Gavi, ori soliditatea sistemelor de sănătate 

va fi mai importantă ca oricând, pentru a ne putea redresa după pandemia de COVID-19. 

Îmbunătăţirea accesului copiilor la asistenţă medicală de bază, în special la vaccinuri eficace şi 

sigure, a avut un rol esenţial în reducerea la jumătate a mortalităţii infantile în lume, în 

perioada 2000-2017. Reuşita eforturilor noastre colective va depinde de garantarea accesului 

copiilor mai vulnerabili la vaccinuri, în următorii cinci ani.” 

Cele 300 mil EUR promise acum de Comisie reprezintă mai mult decât contribuţia sa 

totală de până acum în favoarea Gavi, alianţa pentru vaccinuri. Finanţarea va contribui la: 

- vaccinarea a 300 de milioane de copii şi salvarea a până la 8 milioane de vieţi; 

- asigurarea tranziţiei reuşite a anumitor ţări către autofinanţare; 

- strângerea prin efect de levier a unei sume de 3,6 mld USD, prin cofinanţare naţională şi 

prin programe de vaccinare autofinanţate; 

- distribuirea în 55 de ţări a peste 3,2 miliarde de doze de vaccinuri ce pot salva vieţi 

omeneşti; 

- facilitarea a 1,4 miliarde de contacte între familii şi serviciile de sănătate prin intermediul 

programelor de vaccinare; 

- prevenirea reapariţiei poliomielitei în lume, prin desfăşurarea unor programe de vaccinare 

de rutină, cu vaccinul poliomielitic inactivat, în colaborare cu Iniţiativa mondială de 

eradicare a poliomielitei; 

- finanţarea constituirii unor rezerve de vaccinuri destinate utilizării de urgenţă, pentru 

stoparea răspândirii unor epidemii periculoase. 

Suma promisă se bazează pe ipoteza că noul cadru financiar multianual al UE, în 

special Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională 

(IVCDCI), din care ar proveni fondurile promise Gavi, va fi adoptat într-o variantă cât mai 

apropiată de cea propusă de Comisia Europeană. La 2 iunie, Comisia a propus suplimentarea 

fondurilor alocate IVCDCI, pentru perioada 2021-2027, la 86 mld EUR, în preţurile din 2018 

(96,4 mld EUR în preţuri curente), sumă în care ar urma să fie incluse 10,5 mld EUR, 

provenite din noul instrument Next Generation EU. 
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2. Libera circulaţie a mărfurilor în UE: Aplicaţia Galileo Green Lane reduce traficul 

de la frontiere 

 

Pentru menţinerea transportului de mărfuri în timpul pandemiei, Agenţia GNSS 

European (GSA) şi Comisia Europeană şi-au unit forţele, pentru lansarea aplicaţiei „Galileo 

Green Lane”, în luna precedentă. Aplicaţia este un instrument-cheie în răspunsul UE la 

coronavirus şi, cu peste 2 500 de descărcări de la începutul lunii mai, se dovedeşte a fi foarte 

populară în rândul şoferilor de camion. Prin reducerea traficului la frontierele UE, aplicaţia 

sprijină libera circulaţie a mărfurilor pe piaţa internă – principiu fundamental al UE. 

Comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: „Prin intermediul aplicaţiei 

Galileo Green Lane,  demonstrăm valoarea tehnologiilor şi aplicaţiilor spaţiale, pentru a oferi 

soluţii inovatoare şi concrete, de exemplu în sprijinul liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul 

pieţei unice.” 

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „La începutul crizei, în 

contextul închiderii graniţelor şi declarării stării de urgenţă, am introdus culoarele verzi, 

împiedicând astfel o criză a lanţurilor de aprovizionare. Conceptul a fost implementat rapid de 

către statele membre. Aplicaţia Galileo Green Lane este rezultatul direct al coordonării UE în 

sectorul transporturilor. Încurajez lucrătorii şi operatorii din domeniu să descarce şi să 

utilizeze aplicaţia.” 

Aplicaţia utilizează serviciile de poziţionare ale programului Galile, pentru 

monitorizarea şi facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor. Pentru a veni în sprijinul 

conducătorilor auto şi al autorităţilor naţionale, aplicaţia vizualizează, în timp real, situaţia 

de la punctele de trecere a frontierei, precum şi fluxul de trafic şi timpul de aşteptare. 

Iniţiativa se bazează pe aşa-numitele „Orientări practice pentru culoarele verzi”, prezentate 

de Comisie, la 23 martie 2020, pentru stabilirea punctelor de trecere a frontierei deschise 

tuturor vehiculelor de transport de marfă, în reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). 

 

3.  Comisia şi Agenţia Spaţială Europeană lansează o nouă platformă pentru 

monitorizarea redresării verzi şi durabile 

 

Încă de la începutul pandemiei de coronavirus, activităţile spaţiale au avut un rol 

important. Programul Copernicus a fost mobilizat pe deplin, din prima zi a acestei crize, 

pentru ajutarea cetăţenilor şi a autorităţilor publice din statele membre. La 5 iunie, a fost 

prezentat instrumentul de observare a Pământului pentru „acţiune rapidă în contextul 

coronavirusului” –  denumit şi „RACE” (Rapid Action Coronavirus Earth), – elaborat de 

Comisie, în colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA). 

Platforma utilizează date din satelitul de observare a Pământului, pentru măsurarea 

impactului blocajului cauzat de coronavirus şi pentru monitorizarea redresării, în urma 

eliminării măsurilor restrictive, la nivel local, regional şi mondial. 

Comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: „Instrumentul de 

observare a Pământului pentru acţiune rapidă în contextul coronavirusului reprezintă o 

dovadă a rezilienţei europene. Chiar şi în cele mai întunecate perioade, europenii găsesc 

întotdeauna soluţii pentru situaţiile cele mai dificile. Platforma, dezvoltată în cooperare cu 

Agenţia Spaţială Europeană, este un instrument unic şi remarcabil, ce ne va ajuta nu numai în 

timpul pandemiei de coronavirus, ci şi în multe alte domenii, având în vedere versatilitatea 

funcţiilor sale, inclusiv pentru a ne atinge obiectivele ecologice.” 
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Acest instrument monitorizează, în special, principalii parametri de mediu, precum 

schimbările de calitate a aerului şi a apei, activităţile economice şi individuale, inclusiv 

industria, transporturile, construcţiile, traficul, precum şi productivitatea agricolă. În acest 

scop, platforma combină date de observare de la sateliţii Sentinel ai programului 

Copernicus, pe care îi deţine UE, cu ajutorul unor noi instrumente digitale, precum 

inteligenţa artificială şi analiza datelor. 

 

4. Către un nou sistem european de monitorizare a parcursului postuniversitar al 

studenţilor 

 

Pentru îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare, este esenţial să existe acces 

la informaţii relevante privind parcursul absolvenţilor, după obţinerea calificărilor din 

învăţământul superior şi modul în care aceştia se raportează la relevanţa studiilor pe care 

le-au efectuat. Două rapoarte publicate de Comisia Europeană arată beneficiile unui sistem 

de monitorizare a absolvenţilor, la nivelul UE, pentru atingerea acestor obiective. 

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Mariya Gabriel, a 

declarat: „Educaţia şi formarea profesională vor juca un rol esenţial în redresarea durabilă, 

din punct de vedere economic şi social a Uniunii Europene. Cunoaşterea tipurilor de învăţare şi 

a calificărilor ce promovează succesul profesional şi împlinirea personală va contribui la 

îmbunătăţirea eficienţei şi a relevanţei sistemelor de învăţământ superior din Europa. Acest 

lucru va ajuta, de asemenea, la anticiparea viitoarelor profesii, respectiv pregătirea pentru 

acestea.” 

Sondajul pilot la nivel european s-a bazat pe răspunsurile absolvenţilor cu studii de 

licenţă, masterat şi ai programelor de învăţământ terţiar cu ciclu scurt, din opt ţări (Austria, 

Croaţia, Cehia, Germania, Grecia, Malta, Lituania şi Norvegia), la unul şi la cinci ani de la 

absolvire. Sondajul indică principalii factori de îmbunătăţire a rezultatelor studiilor. 

Experienţa în străinătate, în timpul unei perioade de studiu, creşte nivelul competenţelor de 

soluţionare a problemelor. Un „mediu de învăţare antrenant”, în care cursurile sunt 

completate de învăţarea prin problematizare şi cea la locul de muncă, oferă o pregătire mai 

bună, pentru integrarea pe piaţa muncii. 

Experienţa profesională legată de studii, ca parte a programei, reduce cu aproape 

jumătate riscul de a fi în şomaj sau de a ocupa un loc de muncă cu un nivel mai scăzut de 

calificare. Cu toate acestea, mai puţin de jumătate dintre respondenţii la sondaj au declarat 

că studiază într-un mediu antrenant, ceea ce demonstrează necesitatea unor eforturi 

suplimentare, în sprijinul acestei abordări. 

„Universităţile europene”, o iniţiativă emblematică a Spaţiului european al educaţiei, 

promovează învăţarea centrată pe student şi bazată pe provocări. O cartografiere 

suplimentară a practicilor de monitorizare a parcursului profesional al absolvenţilor în 

statele membre, Regatul Unit, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, constată că sunt în 

continuare necesare eforturi semnificative pentru a se ajunge la un sistem comparabil de 

monitorizare a parcursului profesional al absolvenţilor la nivel european. 

 

5. Conform celei mai recente evaluări anuale, calitatea apelor pentru scăldat din 

Europa rămâne ridicată 
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Conform evaluării din acest an a calităţii apelor pentru scăldat, publicate la 8 iunie, 

calitatea apelor pentru scăldat din Europa este în continuare ridicată. Aproape 85% din 

zonele de scăldat din Europa monitorizate în 2019 au îndeplinit condiţiile pentru a li se 

atribui cel mai înalt şi mai exigent standard de calitate al Uniunii Europene – „excelent”. 

Rezultatele publicate de Agenţia Europeană de Mediu (AEM) şi de Comisia Europeană 

oferă un bun indicator privind locurile cu cea mai bună calitate a apei pentru scăldat. Cu 

toate acestea, având în vedere pandemia de coronavirus şi a măsurilor restrictive instituite 

în întreaga Europă, vă recomandăm să solicitaţi informaţii actualizate de la autorităţile 

locale şi naţionale şi de la operatorii plajelor, cu privire la măsurile de siguranţă ce trebuie 

adoptate în zonele de scăldat. Comisia a prezentat, la 13 mai, un pachet de orientări şi 

recomandări ce sprijină statele membre să elimine treptat restricţiile de călătorie şi le 

permite întreprinderilor din domeniul turismului să se îşi reia activitatea, după luni de zile 

(în care au fost aplicate măsuri) de limitare a mişcării persoanelor, respectând în acelaşi 

timp măsurile de precauţie, necesare în materie de sănătate. 

Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit, a declarat: „În 

general considerăm de la sine înţeles că apele în care ne scăldăm trebuie să fie curate, dar 

acest lucru este, de fapt, una dintre realizările colective europene. Este rezultatul unor eforturi 

susţinute din partea multor persoane, de-a lungul multor ani. Raportul din acest an confirmă, 

încă o dată, faptul că cetăţenii europeni se pot bucura în continuare în Europa de ape pentru 

scăldat, ce îndeplinesc standarde foarte înalte de calitate şi că trebuie să luăm toate măsurile 

necesare, pentru ca acest lucru să fie valabil şi în viitor.” 

Hans Bruyninckx, director executiv al AEM, a declarat: „Este esenţial să monitorizăm 

şi să evaluăm periodic calitatea apelor pentru scăldat, pentru a ne asigura că aceasta se 

menţine la nivelul deja foarte ridicat înregistrat în toată Europa şi că, acolo unde este necesar, 

luăm măsuri eficiente, pentru combaterea poluăriia apelor. Este important să avem ape pentru 

scăldat, mai curate, nu doar pentru sănătatea şi bunăstarea noastră, ci şi pentru sănătatea 

mediului înconjurător.” 

Potrivit notei de informare date publicităţii, aproape toate cele 22 295 de zone de 

scăldat monitorizate anul trecut în întreaga Europă (dintre care 21 981 erau în cele 28 de 

state membre ale UE de la acel moment, deci inclusiv în Regatul Unit) îndeplinesc/eau 

cerinţele minime de calitate. Albania şi Elveţia au monitorizat şi au raportat, la rândul lor, cu 

privire la calitatea apei din zonele de scăldat, datele pe care le-au transmis fiind incluse în 

evaluare. 

Rezultatele specifice au indicat doar uşoare scăderi ale calităţii apelor în zone din UE 

cu o calitate „excelentă” – cel mai înalt standard de calitate şi „satisfăcătoare” – standardul 

minim prevăzut în Directiva UE privind apele de scăldat. Ponderea zonelor de scăldat din 

Europa, cu o calitate „excelentă” s-a menţinut la 85%, iar cea a zonelor cu o calitate cel puţin 

„satisfăcătoare”, la 95%. În nota de informare s-a constatat, de asemenea, că în zonele de 

scăldat de pe coastă calitatea apei este mai bună decât cea din zonele interioare. 

Din toate zonele monitorizate în Europa anul trecut, ponderea celor clasificate ca 

având o calitate „nesatisfăcătoare” a apelor a fost de 1,3%. Această cifră nu a fluctuat mult 

din 2013, când cifra era de 2%, reflectând îmbunătăţirile pe termen lung ale calităţii apelor 

pentru scăldat din Europa. 

Calitatea apelor pentru scăldat din Europa s-a îmbunătăţit substanţial, în ultimii 40 

de ani, de când a fost adoptată Directiva UE privind apa pentru scăldat. Prin monitorizarea şi 

gestionarea eficace introduse de directivă, împreună cu alte acte legislative ale UE în materie 
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de mediu, cum ar fi Directiva privind tratarea apelor urbane (1991), s-a redus drastic 

volumul deşeurilor municipale şi industriale netratate sau parţial tratate care ajung în apă. 

Prin urmare, din ce în ce mai multe zone nu numai că îndeplinesc standardele minime, ci 

ating nivelul cel mai ridicat de calitate. În afara raportului din acest an, AEM a publicat şi o 

hartă interactivă actualizată, ce indică nivelul de calitate corespunzător fiecărei zone de 

scăldat. Sunt disponibile, de asemenea, rapoarte de ţară actualizate, precum şi mai multe 

informaţii cu privire la punerea în aplicare a directivei la nivel naţional. 

Comisia intenţionează să lanseze o evaluare a directivei, în săptămânile următoare, 

cu intenţia de a analiza ce a funcţionat şi ce nu a funcţionat în acest domeniu. Pe această 

bază, Comisia va decide dacă ar trebui adoptate iniţiative suplimentare pentru 

îmbunătăţirea funcţionării directivei. 

 

6. Reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T): Comisia salută acordul 

provizoriu de simplificare a procedurilor administrative 

Comisia Europeană salută acordul provizoriu la care au ajuns ieri Parlamentul şi 

Consiliul, cu privire la măsurile de accelerare a finalizării reţelei transeuropene de transport 

(TEN-T).  

Comisarul pentru transporturi, Adina  Vălean, a declarat: „Finalizarea reţelei 

transeuropene de transport (TEN-T) este esenţială pentru funcţionarea pieţei unice, 

digitalizarea transporturilor şi tranziţia către o mobilitate mai curată. Noile norme vor face ca 

procedurile administrative pentru infrastructură să fie mai eficiente şi mai transparente şi vor 

fi benefice pentru redresarea sectorului transporturilor.” 

Noile măsuri vor simplifica normele şi procedurile pentru autorităţi şi promotorii de 

proiecte. Acestea vor facilita acordarea de autorizaţii, achiziţiile publice şi alte proceduri 

administrative pentru proiectele de infrastructură şi vor îmbunătăţi cooperarea între statele 

membre, cu privire la proiectele transfrontaliere, inclusiv pentru a îndeplini alte obiective 

ale UE, precum protecţia mediului. 

Comisia a prezentat propunerea sa iniţială în mai 2018, ca parte a pachetului privind 

mobilitatea III. Acordul provizoriu trebuie aprobat de Parlament şi de Consili, înainte de a 

intra în vigoare. 

 

7. Comisia deschide înscrierile pentru cea de a 11-a ediţie a competiţiei „Access 

City Award” 

 

Comisia a lansat cea de a 11-a ediţie a competiţiei „Access City Award”. Acum pot 

începe să se înscrie oraşe din întreaga UE. Premiile recompensează şi celebrează dorinţa, 

capacitatea şi eforturile unui oraş de a deveni mai accesibil pentru persoanele cu handicap. 

raşele accesibile pot contribui la garantarea accesului egal şi la îmbunătăţirea calităţii 

vieţii, asigurând faptul că toţi locuitorii pot beneficia de toate resursele şi bucuriile pe care le 

oferă oraşele. În ultimele luni, oraşele au demonstrat ce rol important pot juca în abordarea 

provocărilor globale, precum cea cauzată de pandemia de coronavirus, iar competiţia din 

acest an va reflecta acest aspect. 

Helena Dalli, comisarul pentru egalitate, a declarat: „Oraşele se află în prima linie, în 

ceea ce priveşte abordarea provocărilor cauzate de pandemia de coronavirus. Accesul la locuri 
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şi servicii publice pentru toţi este, mai mult decât oricând, o prioritate. Iată de ce, anul acesta, 

am introdus o menţiune specială pentru accesibilitatea serviciilor publice în vremuri de 

pandemie, care să recompenseze eforturile oraşelor. Oraşele din UE cu peste 50 000 de 

locuitori sunt invitate să se înscrie, până pe 9 septembrie 2020. Având în vedere succesul 

ediţiilor anterioare, Comisia Europeană va continua să recompenseze câştigătorii locurilor 1, 2 

şi 3 cu premii de 150 000 EUR, 120 000 EUR, respectiv 80 000 EUR.”  

Comisarul Dalli va prezenta primul câştigător din mandatul actualei Comisii, în cadrul 

ceremoniei de decernare a premiilor, ce va avea loc la începutul lunii decembrie a anului 

2020. Anul trecut, premiul „Access City Award” 2020 a fost acordat oraşului Varşovia, 

pentru capacitatea sa de îmbunătăţire, în mod substanţial, a accesului pentru toţi, într-un 

interval scurt de timp. 

 

8. UE îşi consolidează acţiunile de combatere a dezinformării 

Comisia şi Înaltul Reprezentant evaluează măsurile ce au fost luate pentru 

combaterea dezinformării legate de pandemia de coronavirus şi propun o cale de urmat. 

Această iniţiativă vine ca urmare a misiunii încredinţate de către liderii europeni, în martie 

2020, de combatere cu fermitate a dezinformării şi de consolidare a rezilienţei societăţilor 

europene. Pandemia de coronavirus a fost însoţită de un val masiv de informaţii false sau 

înşelătoare, inclusiv de tentative ale unor actori străini de a influenţa cetăţenii şi dezbaterile 

din UE. Comunicarea comună analizează răspunsul imediat şi propune acţiuni concrete, ce 

pot fi iniţiate rapid. 

Înaltul Reprezentant/vicepreşedintele Josep Borrell a declarat: „Dezinformarea în 

timpul pandemiei de coronavirus poate ucide. Avem datoria de a ne proteja cetăţenii, 

sensibilizându-i cu privire la informaţiile false şi, de a denunţa actorii responsabili de 

participarea la astfel de practici. În lumea actuală, bazată pe tehnologie, în care războinicii au 

tastaturi în loc de săbii, iar operaţiunile de influenţă şi campaniile de dezinformare cu ţintă 

precisă sunt o armă recunoscută a actorilor statali şi nestatali, Uniunea Europeană îşi 

intensifică activităţile şi capacităţile în această luptă.” 

Vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, Věra Jourová, a declarat: „În cursul 

pandemiei de coronavirus, Europa a fost lovită de adevărate valuri de dezinformare, provenind 

atât din interiorul, cât şi din afara UE. Pentru combaterea dezinformării, trebuie să mobilizăm 

toţi actorii relevanţi, de la platformele online, până la autorităţile publice şi, să sprijinim 

verificatorii de fapte şi mijloacele de comunicare în masă independente. Deşi platformele 

online au luat măsuri pozitive în timpul pandemiei, acestea trebuie să îşi intensifice eforturile. 

Acţiunile noastre sunt puternic integrate în drepturile fundamentale, în special în libertatea de 

exprimare şi de informare.” 

Criza a devenit o ocazie de testare, ce arată modul în care UE şi societăţile sale 

democratice abordează provocarea reprezentată de dezinformare. Următoarele aspecte sunt 

esenţiale pentru o UE mai puternică şi mai rezilientă: 

 

Înţelegerea: În primul rând, este important să se facă distincţia între conţinutul ilegal şi 

conţinutul dăunător, dar care nu este ilegal. Pe de altă parte, există o delimitare neclară între 

diferitele forme de conţinut fals sau înşelător: de la dezinformare, care este definită ca fiind 

intenţionată, până la informaţiile eronate, ce pot fi neintenţionate. Motivaţiile pot varia de la 

operaţiuni de influenţă, cu ţintă precisă, desfăşurate de actori străini, până la motive pur 
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economice. Pentru fiecare dintre aceste provocări este nevoie de un răspuns calibrat. În plus, 

este necesar să se furnizeze mai multe date, pentru controlul public şi să se îmbunătăţească 

capacităţile analitice. 

Comunicarea: În timpul crizei, UE şi-a intensificat activitatea de informare a cetăţenilor cu 

privire la riscuri şi de consolidare a cooperării cu alţi actori internaţionali, pentru 

combaterea dezinformării. Comisia a demontat miturile legate de coronavirus, pe site-uri 

web ce au înregistrat peste 7 milioane de vizualizări. Serviciul European de Acţiune Externă, 

împreună cu Comisia, a consolidat comunicarea strategică şi diplomaţia publică în ţările 

terţe, inclusiv în vecinătatea UE. Actorii străini şi anumite ţări terţe, în special Rusia şi China, 

au desfăşurat operaţiuni de influenţă şi campanii de dezinformare cu ţintă precisă în UE, în 

vecinătatea sa şi la nivel mondial. De exemplu, grupul operativ East Stratcom al SEAE a 

detectat şi a denunţat peste 550 de discursuri de dezinformare din surse pro-Kremlin pe 

site-ul web EUvsDisinfo.  

 

Cooperarea a reprezentat un element-cheie al luptei împotriva dezinformării: 

- cu Parlamentul European şi cu Consiliul şi între instituţiile şi statele membre ale UE, prin 

utilizarea unor canale stabilite, cum ar fi sistemul de alertă rapidă şi mecanismul integrat al 

UE pentru un răspuns politic la crize. Aceste canale vor fi dezvoltate în continuare, pentru 

consolidarea capacităţilor şi îmbunătăţirea analizei riscurilor şi difuzarea de informaţii 

esenţiale în perioade de criză;   

- cu parteneri internaţionali, inclusiv OMS, mecanismul de reacţie rapidă al G7, NATO şi alţii. 

Acest demers a dus la o intensificare a schimbului de informaţii, activităţi şi bune practici şi 

ar trebui consolidat, pentru combaterea mai bine a influenţei străine şi a dezinformării.  

UE îşi va intensifica sprijinul şi asistenţa în favoarea actorilor societăţii civile, a mass-

mediei independente şi a jurnaliştilor independenţi din ţările terţe, ca parte a pachetului 

„Echipa Europa” (Team Europe), şi îşi va consolida sprijinul pentru monitorizarea 

încălcărilor libertăţii presei şi promovarea unui mediu mai sigur pentru mass-media.  

În sfârşit, mulţi consumatori au fost induşi în eroare pentru cumpărarea de produse 

la preţuri excesive, ineficiente sau potenţial periculoase, iar platformele au eliminat milioane 

de reclame înşelătoare. Comisia va continua să coopereze cu platformele online şi să sprijine 

Reţeaua de cooperare în materie de protecţie a consumatorului a autorităţilor naţionale, 

pentru combaterea acestor practici ce încalcă legislaţia referitoare la protecţia 

consumatorilor. 

 

Transparenţa: Comisia a monitorizat îndeaproape acţiunile platformelor online conform 

Codului de bune practici privind dezinformarea. Sunt necesare eforturi suplimentare, o 

transparenţă sporită şi o mai mare responsabilitate: 

Platformele ar trebui să furnizeze rapoarte lunare, care să includă date mai detaliate 

privind acţiunile lor de promovare a conţinutului autorizat şi de limitare a dezinformării 

legate de coronavirus şi a diseminării acesteia. De asemenea, acestea ar trebui să îşi 

intensifice cooperarea cu verificatorii de fapte – în toate statele membre, pentru toate 

limbile – şi cu cercetătorii şi, ar trebui să fie mai transparente, în ceea ce priveşte punerea în 

aplicare a politicilor lor de informare a utilizatorilor care interacţionează cu dezinformarea.  

Comisia încurajează ferm alte părţi interesate relevante, care nu sunt încă semnatare 

ale Codului, să participe la acest nou program de comunicare de informaţii. 
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Pe baza activităţii Observatorului european al mass-mediei digitale, recent înfiinţat, 

UE îşi va intensifica şi mai mult sprijinul, în favoarea verificatorilor de fapte şi al 

cercetătorilor. Asigurarea libertăţii de exprimare şi a unei dezbateri democratice pluraliste 

este esenţială pentru răspunsul nostru la dezinformare. Comisia va continua să monitorizeze 

impactul măsurilor de urgenţă luate de statele membre, în contextul pandemiei de 

coronavirus asupra legislaţiei şi valorilor UE. Criza a demonstrat rolul mass-mediei libere şi 

independente ca serviciu esenţial, ce oferă cetăţenilor informaţii fiabile şi verificate, 

contribuind la salvarea de vieţi omeneşti. UE îşi va intensifica sprijinul acordat mass-mediei 

independente şi jurnaliştilor independenţi în UE şi în întreaga lume. Comisia invită statele 

membre să îşi intensifice eforturile pentru garantarea faptului că jurnaliştii îşi pot desfăşura 

activitatea, în condiţii de siguranţă şi să valorifice oportunităţile oferite de răspunsul 

economic al UE şi de pachetul de redresare, pentru sprijinirea mass-mediei grav afectate de 

criză, respectând în acelaşi timp independenţa acestora. 

Capacitarea cetăţenilor, sensibilizarea acestora şi sporirea rezilienţei societăţii 

implică faptul de a le permite cetăţenilor să participe la dezbaterea democratică, menţinând 

accesul la informaţii şi libertatea de exprimare, promovând alfabetizarea mediatică şi 

informaţională a cetăţenilor, inclusiv gândirea critică şi competenţele digitale. Acest lucru 

poate fi realizat prin proiecte de alfabetizare mediatică şi prin sprijinirea organizaţiilor 

societăţii civile. 

 

9. Raportul de convergenţă evaluează progresele înregistrate de statele membre, 

în direcţia aderării la zona euro 

Comisia Europeană a publicat raportul de convergenţă pe 2020, ce cuprinde 

evaluarea sa cu privire la progresele făcute de statele membre din afara zonei euro, în 

direcţia adoptării monedei euro. Documentul se referă la cele şapte state membre din afara 

zonei euro, care s-au angajat, din punct de vedere juridic, să adopte moneda euro: Bulgaria, 

Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia, România şi Suedia. Rapoartele de convergenţă trebuie 

întocmite o dată la doi ani, independent de aderările posibile la zona euro aflate în curs. 

Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv pentru o economie în serviciul 

cetăţenilor, a declarat: „Raportul de convergenţă de astăzi arată progrese încurajatoare 

înregistrate de unele ţări, deşi rămân încă mai multe etape de parcurs, înainte ca aceste state 

să poată adera la zona euro. Ca întotdeauna, Comisia este gata să sprijine aceste state 

membre. O etapă preliminară importantă din acest parcurs este aderarea la MCS II, ceea ce 

Croaţia şi Bulgaria se pregătesc în prezent să facă. Salutăm eforturile ambelor ţări în această 

direcţie.” 

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a afirmat: „În ultimele luni, ne-am 

concentrat pe combaterea discrepanţelor economice din interiorul zonei euro şi, la nivel mai 

general, de pe piaţa unică – un efect al caracterului inegal al recesiunii provocate de 

coronavirus. Analizăm astăzi gradul de convergenţă a şapte state membre, în direcţia 

dobândirii statutului de membru al zonei euro. Este în mod inevitabil un proces riguros, 

deoarece o zonă euro extinsă trebuie să fie şi o zonă euro mai puternică. Este în continuare 

important ca ţările respective să depună eforturi şi pentru asigurarea unei convergenţe reale, 

în direcţia unor niveluri mai ridicate de productivitate şi prosperitate – nu în ultimul rând, prin 

reformele şi investiţiile orientate către viitor pe care dorim să le sprijinim prin instrumentul 

Next Generation EU.” 
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Aderarea la zona euro este un proces deschis, ce se bazează pe anumite norme. 

Raportul se bazează pe criteriile de convergenţă, denumite uneori şi „criteriile de la 

Maastricht”, ce sunt prevăzute la articolul 140 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene (TFUE). Printre aceste criterii de convergenţă se numără stabilitatea 

preţurilor, soliditatea finanţelor publice, stabilitatea cursului de schimb şi convergenţa 

ratelor dobânzilor pe termen lung. Se analizează, de asemenea, compatibilitatea legislaţiei 

naţionale cu normele uniunii economice şi monetare.  

Potrivit concluziilor raportului, (i) Croaţia şi Suedia îndeplinesc criteriul referitor la 

stabilitatea preţurilor; (ii) Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia şi Suedia îndeplinesc 

criteriul referitor la finanţele publice şi (iii) Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia şi 

Suedia îndeplinesc criteriul ratelor dobânzilor pe termen lung. 

Niciunul dintre statele membre menţionate nu îndeplineşte criteriul privind cursul 

de schimb, deoarece niciunul nu este membru al mecanismului cursului de schimb (MCS II): 

este nevoie de cel puţin doi ani de participare la mecanism, fără tensiuni grave, înainte de 

aderarea la zona euro. Croaţia şi Suedia îndeplinesc toate criteriile de convergenţă 

economică, în schimb nu îndeplinesc criteriul privind cursul de schimb,din motivul enunţat 

anterior. 

Pe lângă evaluarea condiţiilor formale pentru aderarea la zona euro, raportul 

constată că legislaţia naţională din fiecare dintre statele membre enumerate, cu excepţia 

Croaţiei, nu este pe deplin compatibilă cu normele uniunii economice şi monetare. 

Totodată, Comisia a analizat şi factorii suplimentari menţionaţi în tratat, ce ar trebui 

luaţi în considerare la evaluarea caracterului durabil al convergenţei. În urma acestei 

analize, a reieşit că statele membre din afara zonei euro sunt în genere bine integrate 

economic şi financiar în UE. Cu toate acestea, unele dintre ele se confruntă în continuare cu 

vulnerabilităţi macroeconomice şi/sau se lovesc de probleme legate de mediul lor de afaceri 

şi de cadrul instituţional. 

Impactul pandemiei provocate de coronavirus asupra rezultatelor raportului a fost 

limitat, întrucât majoritatea datelor istorice utilizate în raport se referă la perioada de 

dinainte de izbucnirea crizei, astfel cum se prevede în metodologia strict definită în tratat. 

Comisia a furnizat tuturor statelor membre o evaluare iniţială a implicaţiilor pandemiei în 

previziunile sale economice, din primăvara anului 2020 şi propunerea sa ulterioară de 

recomandări specifice pentru fiecare ţară, ambele contribuind la elementele din acest 

raport, ce au permis conturarea unei perspective de viitor. 

 

10. Eurobarometru: atitudinea cetăţenilor europeni faţă de corupţie 

Comisia Europeană publică rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru 

special privind corupţia. Conform sondajului, corupţia este inacceptabilă pentru o majoritate 

considerabilă a europenilor (69%). Puţin peste 7 din 10 europeni cred că, în ţara lor, 

corupţia este larg răspândită şi că există corupţie în instituţiile publice naţionale (70%), dar 

şi în rândul partidelor politice şi al politicienilor (53%). 

Din 2013, proporţia respondenţilor care consideră corupţia ca fiind larg răspândită a 

scăzut în 18 state membre şi doar o minoritate a europenilor (26%) consideră că viaţa de zi 

cu zi le este afectată de corupţie. Deşi natura şi extinderea corupţiei variază de la un stat 

membru la altul, corupţia are efecte negative asupra Uniuni Europene în general. Comisia îşi 

intensifică lupta împotriva corupţiei. Am elaborat norme noi pentru a proteja interesele 
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financiare ale UE împotriva fraudei şi a corupţiei, am consolidat procedurile administrative 

şi penale, iar Parchetul European este în curs de înfiinţare. Legislaţia europeană în alte 

domenii, precum combaterea spălării banilor şi achiziţiile publice, include, de asemenea, 

dispoziţii importante împotriva corupţiei. 

În domeniul recuperării activelor, a fost iniţiată o nouă legislaţie, pentru asigurarea 

recunoaşterii reciproce a ordinelor de îngheţare şi de confiscare. 

 

11.  Comisia salută acordul politic exprimat de Parlamentul European şi de statele 

membre cu privire la un pachet menit să faciliteze acordarea de împrumuturi 

gospodăriilor şi întreprinderilor din UE 

 

Comisia Europeană a salutat acordul politic rapid exprimat de Parlamentul European 

(în cadrul Comisiei ECON) şi de Consiliu (în Coreper) cu privire la pachetul său bancar, ce 

urmăreşte să faciliteze acordarea de împrumuturi gospodăriilor şi întreprinderilor din UE. 

Scopul acestui pachet, propus la 28 aprilie 2020, este de garantare a faptului că băncile pot 

continua să acorde împrumuturi, pentru sprijinirea economiei şi contribuirea la atenuarea 

impactului economic semnificativ al coronavirusului. 

Orientările generale, adoptate recent de către statele membre, reflectă compromisul 

obţinut în cadrul Comisiei ECON a Parlamentului European. 

Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul 

cetăţenilor, a declarat: „Aceste modificări legislative excepţionale le vor permite băncilor să 

menţină fluxurile de lichidităţi deschise, astfel încât gospodăriile şi întreprinderile să poată 

obţine finanţarea de care au nevoie. Rapiditatea este vitală în vremuri de criză şi de aceea sunt 

încântat de faptul că Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord cu privire la 

pachetul nostru bancar atât de rapid, pentru a face faţă coronavirusului. În acelaşi timp, 

Comisia colaborează cu sectorul financiar european, pentru găsirea unei modalităţi de 

sprijinire, în continuare, a cetăţenilor şi întreprinderilor, în acest moment de necesitate, 

asigurând în acelaşi timp stabilitatea financiară.” 

Acest acord rapid va garanta intrarea în vigoare a măsurilor necesare, cât mai curând 

posibil, ceea ce va contribui semnificativ la gestionarea şocului economic cauzat de 

pandemia de coronavirus, dar şi la pregătirea terenului pentru o redresare rapidă şi la 

menţinerea rezilienţei băncilor. 
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