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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA 

EUROPEANĂ 

 
 
 

1. RAPORT PRIVIND ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEN 

DIN 2019 
 

Prezența record la vot la alegerile pentru Parlamentul European din 2019 a 

reprezentat un semn clar al unei implicări reînnoite a cetățenilor în politica europeană în 

Europa. Pe baza acestei prezențe puternice la vot, Conferința privind viitorul Europei va 

căuta să îi încurajeze pe cetățeni să își facă auzită vocea mai puternic și să joace un rol activ 

în stabilirea priorităților noastre și a nivelului nostru de ambiție.  

Încă sunt necesare progrese cu privire la caracterul incluziv al democrației europene 

în ansamblu. Nu toate grupurile de cetățeni au participat în egală măsură la alegeri. Deși 

Parlamentul European reflectă un echilibru de gen mai bun, încă sunt necesare progrese cu 

privire la participarea democratică a femeilor, a cetățenilor cu handicap, a cetățenilor mai 

tineri și a altor grupuri. Cetățenii mobili ai UE s-au confruntat cu dificultăți legate de votul în 

anumite state membre, unii când au încercat să voteze pentru candidați din țara lor de 

origine, iar alții când au votat în țara lor de reședință.  

Pachetul electoral, la care se adaugă inițiativele Comisiei cu privire la dezinformare – 

codul de bune practici privind dezinformarea și planul de acțiune împotriva dezinformării, 

inclusiv sistemul de alertă rapidă și activitățile analitice și de sensibilizare desfășurate de 

Grupurile operative pentru comunicarea strategică (StratCom) din cadrul Serviciului 

European de Acțiune Externă (SEAE) – au contribuit la asigurarea integrității procesului 

electoral și la încrederea alegătorilor în acesta, care s-a îmbunătățit. 

Exercitarea deplină a drepturilor electorale europene este esențială pentru 

exercitarea statutului de cetățean al UE. Statele membre sunt responsabile de asigurarea 

punerii în aplicare în mod corect a normelor și principiilor comune aplicabile alegerilor 

parlamentare europene în temeiul legislației UE. În calitate de gardian al tratatelor, Comisia 

monitorizează și ia măsuri, după caz. 

Un procent ridicat de cetățeni ai UE folosesc internetul, sursele online și platformele 

de comunicare socială jucând un rol sporit în dezbaterea noastră democratică europeană și 

oferind actorilor politici oportunități fără precedent pentru a-și transmite mesajul iar 

cetățenilor un acces mai extins la dezbatere.  

Alegerile din Europa și din întreaga lume au devenit o țintă pentru încercările de 

manipulare practicate de diverși actori rău-intenționați, atât statali, cât și nestatali, care 

vizează să exploateze posibilitățile oferite de mediul digital.  
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Ingerința electorală poate lua multe forme și poate fi motivată de dorința de a 

contura opțiunile alegătorilor, a suprima prezența la vot, a submina încrederea publicului în 

democrație și a obține câștiguri financiare. Banii din surse nedeclarate, atacurile cibernetice, 

dezinformarea, informarea eronată, comportamentul înșelător în mediul online, discursurile 

manipulatoare și dezbinătoare, falsificările, denaturarea informațiilor, frauda, utilizarea 

frauduloasă a datelor cu caracter personal și adresarea ilegală de conținut personalizat 

(microtargeting) sunt utilizate pentru a eluda și a submina regulile electorale și alte norme 

relevante în contextul electoral, a denatura rezultatele democratice și a eroda încrederea în 

instituții. Ingerința în alegeri poate fi un instrument pentru influențarea hibridă practicată 

de actori externi în scopul încurajării cetățenilor să se deconecteze de la mediul politic, al 

dezbinării și destabilizării Uniunii noastre, precum și al subminării credibilității instituțiilor 

UE, alimentând nemulțumirea și neîncrederea. De asemenea, aceasta poate fi un instrument 

pentru criminalitatea organizată. 

Comisia a colaborat cu platformele online și cu industria IT pentru a proteja alegerile 

din 2019 împotriva campaniilor de dezinformare și a manipulării online. Codul de bune 

practici privind dezinformarea, cu caracter de autoreglementare, pentru platformele online 

și sectorul de publicitate stabilește o serie de angajamente, inclusiv de a asigura 

transparența și informarea publică cu privire la reclamele politice, a preveni utilizarea 

manipulatoare a serviciilor online de către actori rău-intenționați, a capacita cetățenii și 

cercetătorii și a lua alte măsuri pentru îmbunătățirea responsabilității și fiabilității 

ecosistemului online. Cu sprijinul ERGA, Comisia a efectuat o monitorizare intermediară 

intensă, destinată asigurării punerii în aplicare a angajamentelor prevăzute în cod înaintea 

alegerilor. Cu ajutorul ERGA, Comisia evaluează, în prezent, eficacitatea generală a acestui 

cod în primul său an de operare. 

Provocările cu care se confruntă democrația europeană continuă. În continuare, sunt 

necesare eforturi suplimentare în perspectiva alegerilor din 2024. Comisia va prezenta un 

Plan de acțiune pentru democrația europeană până la sfârșitul anului 2020, pentru a 

contribui la îmbunătățirea rezilienței democrațiilor noastre și a aborda amenințările 

ingerințelor externe.  

 

2. RAPORTUL ANUAL PE 2019 PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR 

SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII ȘI RELAȚIILE CU 

PARLAMENTELE NAȚIONALE 

 
 

În 2019, Comisia a început să pună în aplicare măsurile pe care le-a anunțat în 

Comunicarea sa din octombrie 2018 intitulată „Principiile subsidiarității și ale 

proporționalității”: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE” pentru a urma 

recomandările emise de Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și 

scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”. 

În aprilie 2019, Comisia și-a finalizat activitatea de evaluare a politicii sale privind o 

mai bună legiferare. Orientările pentru aceasta și „setul de instrumente” care le însoțește 

impun Comisiei să efectueze o analiză a subsidiarității atunci când se evaluează relevanța 

continuă și valoarea adăugată europeană a unor măsuri existente și atunci când se au în 
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vedere noi inițiative în domenii în care Uniunea nu are competență exclusivă. Comisia 

efectuează astfel de analize ale subsidiarității atât pentru inițiativele legislative, cât și pentru 

cele fără caracter legislativ.  

Această analiză are un dublu scop, de a evalua dacă acțiunile întreprinse la nivel național, 

regional sau local ar fi suficiente pentru atingerea obiectivelor urmărite, precum și de a 

evalua dacă acțiunea întreprinsă la nivelul UE ar aduce o valoare adăugată în comparație cu 

acțiunea la nivel național.  

Pe tot parcursul anului 2019, Comitetul Regiunilor și-a continuat activitatea pentru a 

se asigura că recomandările Grupului operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și 

scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” prind rădăcini și că „subsidiaritatea activă” devine o 

realitate. Acesta a organizat o discuție la nivel înalt despre subsidiaritatea activă, în cadrul 

celui de al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor, care a avut loc în perioada 

1415 martie 2019 la București și care a lansat proiectul-pilot privind instituirea unor centre 

regionale pentru a analiza modul în care politicile UE sunt puse în aplicare la nivel regional 

și local (RegHub). În 2019, proiectul-pilot RegHub a efectuat două consultări, una privind 

achizițiile publice și alta privind calitatea aerului, fiecare având drept rezultat un raport 

detaliat cu privire la punerea în aplicare. 

Anul 2019 a fost primul an de la introducerea mecanismului de control al 

subsidiarității în care Comisia nu a primit niciun aviz motivat din partea parlamentelor 

naționale. Acest lucru a fost în mare parte urmarea scăderii bruște a activității legislative a 

Comisiei în anul de tranziție dintre cele două comisii. În 2019, Comisia a trimis 

colegiuitorilor și parlamentelor naționale 28 de propuneri legislative care au făcut obiectul 

mecanismului de control al subsidiarității, comparativ cu 139 de propuneri în 2018. Cu 

privire la aceste 28 de propuneri, parlamentele naționale au adoptat 39 de avize. Aceasta 

confirmă tendința observată în raportul anual anterior: proporția avizelor motivate scade 

comparativ cu numărul global de avize și numărul de avize cu privire la propunerile 

Comisiei, care au făcut obiectul mecanismului de control al subsidiarității. 

Camera care a prezentat cel mai mare număr de avize în 2019 a fost Senát din Cehia 

(21 de avize).Celelalte 10 parlamente naționale sau camere care au trimis cel mai mare 

număr de avize în 2019 au fost Camera Deputaților din România (15 avize), Assembleia da 

República din Portugalia (14 avize), Poslanecká sněmovna din Cehia (13 avize), Sénat din 

Franța (12 avize), Bundesrat din Germania (11 avize), Cortes Generales din Spania (8 avize), 

House of Lords din Regatul Unit (8 avize), Senato della Repubblica din Italia (7 avize), Senatul 

din România (7 avize) și Riksdag din Suedia (7 avize). Aceste camere au fost și cele mai 

active în 2018 (deși într-o altă ordine).  

Deși majoritatea camerelor au înregistrat o scădere bruscă a numărului de avize 

transmise, două au transmis mai multe avize în 2019 comparativ cu 2018: Országgyűlés din 

Ungaria (5 avize în 2019, 3 în 2018) și Eerste Kamer din Țările de Jos (6 avize în 2019, 2 în 

2018). 

În 2019, ca și în anii anteriori, avizele transmise de parlamentele naționale au 

acoperit diverse subiecte. Următoarele cinci dosare, care au generat între 5 și 9 avize fiecare, 

au atras cea mai mare atenție din partea parlamentelor naționale: 

1. Extinderea votului cu majoritate calificată — 9 avize; 

2. Subsidiaritatea și o mai bună legiferare — 8 avize;  

3. Consolidarea statului de drept — 6 avize; 
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4. Către o Europă durabilă — 5 avize;  

5. Combaterea dezinformării online — 5 avize.  

La 30 ianuarie 2019, Comisia a adoptat un document de reflecție intitulat „Către o 

Europă durabilă până în 2030”, pentru a ghida discuția privind modul în care UE poate 

realiza cel mai bine obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU pentru 2030. 

La 26 aprilie 2018, Comisia a adoptat o comunicare intitulată „Combaterea 

dezinformării online: o abordare europeană”. La 2 decembrie 2018, a urmat un raport 

privind punerea în aplicare a acestei comunicări, însoțit de un plan de acțiune privind 

dezinformarea. 

În 2019, aceste inițiative au atras cinci avize din partea a patru parlamente naționale. 

Acestea au solicitat clarificarea unor probleme precum modul de definire a dezinformării, 

limita dintre combaterea dezinformării și cenzură, rolul și independența verificatorilor 

veridicității informațiilor și vizarea dezinformării din Rusia. 

În 2019, au avut loc mai multe reuniuni și conferințe interparlamentare Cele două 

reuniuni ale președinților COSAC din 2019 au avut loc la București în perioada 20-

21 ianuarie și la Helsinki în perioada 21-22 iulie. Comisarul Crețu a participat la reuniunea 

din București. În materie de conținut, delegații au analizat prioritățile Președințiilor română 

și finlandeză a Consiliului, coeziunea și convergența (la București) și bugetul european (la 

Helsinki). 

La cea de a LXI-a reuniune plenară a COSAC, care a avut loc la București în perioada 

23-25 iunie, s-au dezbătut realizările Președinției române, relațiile comerciale 

internaționale în contextul Brexitului, spațiul european al educației ca forță motrice pentru 

redefinirea și consolidarea pieței unice și economia bazată pe inovare și tehnologie.  

La cea de a LXII-a reuniune plenară a COSAC, care a avut loc la Helsinki în perioada 1-

3 decembrie, a participat vicepreședintele Šefčovič și negociatorul-șef al UE, Barnier, care au 

discutat cu delegații despre instituirea și agenda politică a noii comisii, relațiile sale cu 

parlamentele naționale și Brexit. Delegații au mai dezbătut rolul potențial al parlamentelor 

naționale în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, rezultatele Președinției finlandeze, 

promovarea statului de drept în UE, Carta drepturilor fundamentale a UE și strategia 

climatică pentru Europa. 

 

 

3. Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual 

asupra copiilor 
 

Această strategie oferă un cadru de răspuns cuprinzător la amenințarea tot mai mare 

pe care o reprezintă abuzul sexual asupra copiilor, atât în forma sa online, cât și în cea 

offline. Strategia va constitui cadrul de referință pentru acțiunea UE în lupta împotriva 

abuzului sexual asupra copiilor pentru perioada 2020-2025. Ea va servi, de asemenea, drept 

bază pentru inițiativele conexe ale Comisiei, cum ar fi strategia UE privind drepturile 

copilului, care urmează să fie adoptată la începutul anului 2021. În lunile și anii care 

urmează, Comisia va colabora strâns cu societățile, cu organizațiile societății civile, cu 

mediul academic, cu practicienii, cu cercetătorii, cu autoritățile de aplicare a legii și cu alte 
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autorități publice, precum și cu alte părți interesate relevante din UE (inclusiv Parlamentul 

European și Consiliul) și de la nivel mondial, pentru a asigura o analizare și o punere în 

aplicare eficace a celor opt inițiative prezentate în strategie.  

 Ar trebui să fie pus în aplicare cadrul juridic adecvat, care să permită actorilor 

relevanți, inclusiv societăților, să aibă un răspuns eficace, inclusiv în ceea ce privește 

cercetarea și prevenirea infracțiunilor și asistența acordată victimelor. Abuzul sexual asupra 

copiilor este o chestiune complexă, care necesită maxima cooperare a tuturor părților 

interesate, care trebuie să fie capabile, dispuse și pregătite să acționeze. 

 

4. Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 – Asigurarea 

unei informări corecte 
 

Prezenta comunicare răspunde apelului lansat de membrii Consiliului European și de 

miniștrii afacerilor externe din UE , precum și la preocupările Parlamentului European și se 

concentrează pe răspunsul imediat pentru combaterea dezinformării legate de pandemia de 

COVID-19, analizând măsurile luate deja și acțiunile concrete de luat care pot fi puse în 

aplicare rapid pe baza resurselor existente. Prezenta comunicare evidențiază, de asemenea, 

domeniile în care criza a relevat existența mai multor provocări fundamentale care trebuie 

evaluate mai în detaliu pe măsură ce criza evoluează și care trebuie să fie incluse în 

abordarea mai amplă care vizează consolidarea democrației, abordare care va fi inclusă în 

Planul de acțiune pentru democrația europeană pe care președinta von der Leyen l-a 

anunțat în Orientările politice. Scopul planului de acțiune va fi consolidarea în continuare a 

activității UE de combatere a dezinformării și adaptarea la amenințările și manipulările în 

evoluție, precum și sprijinirea mass-mediei libere și independente. Viitorul act legislativ 

privind serviciile digitale face parte din această abordare cuprinzătoare. 

 

5. Pregătirea pentru schimbări - Comunicare privind gradul de 

pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea 

Europeană și Regatul Unit 
 

Uniunea Europeană va depune toate eforturile pentru a ajunge la un viitor acord 

ambițios cu Regatul Unit. Cu toate acestea, prezenta comunicare arată că, chiar și în cazul 

celui mai ambițios viitor parteneriat — bazat pe directivele de negociere ale Uniunii 

Europene pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit, adoptate la 25 februarie 2020, și pe 

proiectul de text al Acordului privind noul parteneriat dintre Uniunea Europeană și Regatul 

Unit, publicat la 17 martie 2020 — se vor observa schimbări de amploare și automate și 

consecințe pentru cetățeni, consumatori, întreprinderi, administrații publice, investitori, 

studenți și cercetători, începând cu 1 ianuarie 2021. Aceste modificări sunt inevitabile — 

indiferent de rezultatul negocierilor în curs — având în vedere decizia Regatului Unit de a se 

retrage din Uniunea Europeană, piața sa unică și uniunea vamală. Libera circulație a 

persoanelor, a bunurilor și a serviciilor, astfel cum este prevăzută în legislația Uniunii, va 

înceta să se aplice la încheierea perioadei de tranziție. Acest lucru va avea efecte ample, în 

special în ceea ce privește comerțul transfrontalier cu bunuri și servicii, precum și în ceea ce 

privește mobilitatea persoanelor. Prin urmare, Comisia invită toate administrațiile publice, 

cetățenii, întreprinderile și alte părți interesate să se asigure că sunt pregătite pentru aceste 
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schimbări inevitabile. Neluarea unor astfel de măsuri pregătitoare va spori impactul și costul 

negativ al operațiunilor lor la sfârșitul perioadei de tranziție. 

 
 

II. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE 

ÎN ROMÂNIA 

 

1. Coronavirus : Comisia semnează primul contract cu AstraZeneca 

 
În data de 27 august a fost negociat primul contrct, de catre   Comisia Europeană, în 

numele statelor membre ale UE cu o companie farmaceutică, care a intrat în vigoare în urma 

semnării sale oficiale de către AstraZeneca și de către Comisie. Contractul va permite 

achiziționarea unui vaccin împotriva COVID-19 pentru toate statele membre ale UE, precum 

și donarea către țările cu venituri mici și medii sau redirecționarea către alte țări europene. 

AstraZeneca și Universitatea din Oxford și-au unit forțele pentru a crea și a distribui 

potențialul vaccin recombinant al universității, bazat pe un adenovirus, vizând prevenirea 

infecției COVID-19. 

Contractul din 27 august se bazează pe Acordul de cumpărare în avans, aprobat la 14 

august, încheiat cu AstraZeneca, care va fi finanțat prin Instrumentul pentru sprijin de 

urgență. Țările din „Alianța pentru vaccin incluziv” (Germania, Franța, Italia, Țările de Jos), 

care au început negocierile cu AstraZeneca, au solicitat Comisiei să le continue printr-un 

acord semnat în numele tuturor statelor membre. 

Decizia de a susține vaccinul propus de AstraZeneca se bazează pe o abordare 

științifică solidă și pe tehnologia utilizată, pe viteza de livrare a unor mari cantități, pe 

costuri, pe partajarea riscurilor, pe răspunderea implicată și pe o capacitate de producție 

care să poată aproviziona întreaga Uniune Europeană. 

Cerințele de siguranță necesare și evaluarea specifică de către Agenția Europeană pentru 

Medicamente, ca parte a procedurii de autorizare pentru piața UE, garantează faptul că 

drepturile cetățenilor vor rămâne pe deplin protejate. 

 

2. Răspunsul mondial la criza provocată de coronavirus: Comisia 

aderă la mecanismul pentru accesul mondial la vaccinuri împotriva 

COVID-19 (COVAX) 

 
În data de 31 august Comisia Europeană și-a confirmat interesul de a participa la 

mecanismul COVAX care vizează accesul echitabil la vaccinuri împotriva COVID-19, 

disponibile peste tot în lume la prețuri accesibile, pentru toate persoanele care au nevoie de 

acestea. De asemenea, ca parte a unui efort al „Echipei Europa” (Team Europe), Comisia 

anunță astăzi o contribuție de 400 de milioane EUR sub formă de garanții, menită să sprijine 

mecanismul COVAX și obiectivele acestuia în contextul răspunsului mondial la criza 

provocată de coronavirus. 

Campania „Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor” reprezintă o etapă 

importantă în cadrul Răspunsului mondial la criza provocată de coronavirus, acțiunea 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_ro
https://global-response.europa.eu/index_ro
https://global-response.europa.eu/index_ro
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mondială menită să asigure un acces universal la vaccinare, tratament și testare pentru 

coronavirus la prețuri accesibile; campania a fost lansată la 28 mai de ONG-ul Global Citizen 

sub patronajul președintei Ursula von der Leyen 

În data de 4 mai Comisia a propus, de asemenea, un cadru de cooperare pentru a 

alinia eforturile întreprinse la nivel mondial și a accelera progresele în ceea ce privește 

dezvoltarea de vaccinuri, terapii și metode de diagnosticare pentru noul coronavirus, 

precum și pentru a consolida sistemele de sănătate: acceleratorul accesului la instrumentele 

de combatere a COVID-19 (acceleratorul ACT). 

Acest cadru de cooperare se bazează pe trei parteneriate axate pe cele trei priorități 

ale răspunsului mondial la criza provocată de coronavirus. Parteneriatele reunesc actori din 

industrie, din cercetare, fundații, autorități de reglementare și organizații internaționale 

care colaborează în ceea ce privește toate etapele necesare pentru furnizarea de noi 

instrumente și soluții, de la cercetare la fabricare și distribuție. 

Participarea UE la mecanismul COVAX va completa negocierile în curs de desfășurare 

ale UE cu companiile producătoare de vaccinuri, care au drept scop creșterea capacității de 

producție a producătorilor de vaccinuri, contribuind astfel la eforturile întreprinse la nivel 

mondial. 

Mecanismul COVAX este condus de Alianța pentru Vaccinuri (GAVI) împreună cu 

Coaliția pentru inovații în domeniul pregătirii pentru epidemii (CEPI) și OMS; acesta a fost 

lansat la sfârșitul lunii aprilie 2020, în cadrul unui eveniment găzduit de directorul general 

al Organizației Mondiale a Sănătății, de președintele Franței, de președinta Comisiei 

Europene și de Fundația Bill and Melinda Gates. De atunci, UE s-a implicat în mod activ 

alături de GAVI, de CEPI și de alte țări participante în procesul de instituire a structurilor de 

guvernanță și a instrumentelor financiare aferente mecanismului COVAX.  

Mecanismul COVAX vizează achiziționarea a 2 miliarde de doze până la sfârșitul 

anului 2021, prin negocierea cu un portofoliu diversificat de furnizori de vaccinuri care 

acoperă tehnologii științifice, termene de livrare și prețuri diferite. COVAX este un mecanism 

de asigurare care va reduce riscul pentru producători (reticenți să investească în condițiile 

în care cererea nu este garantată) și pentru state (interesate să asigure accesul la un vaccin 

viabil). 

 

 

3. UE sprijină biotehnologiile şi tehnologia globulelor roşii pentru 

tratarea bolilor rare 
 

Banca Europeană de Investiţii alocă 30 mil EUR, pentru sprijinirea strategiei de 

inovare a EryDel. Obiectivul acestei companii italiene de biotehnologie este dezvoltarea şi 

comercializarea terapiilor derivate din tehnologia sa, care utilizează globule roşii pentru 

tratarea bolilor rare. Cel mai avansat produs al EryDel, în prezent în curs de dezvoltare, 

urmăreşte să trateze „Ataxia-telangiectazia”, o boală neurodegenerativă rară, ce provoacă un 

handicap grav la copii. 

Finanţarea este asigurată prin Fondul european pentru investiţii strategice, pilonul 

principal al Planului de investiţii pentru Europa. Comisarul pentru afaceri economice, Paolo 
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Gentiloni, a declarat: „Planul de investiţii pentru Europa are un istoric foarte bun în ceea ce 

priveşte identificarea şi sprijinirea întreprinderilor inovatoare din domeniul tehnologiilor. 

Datorită faptului că finanţăm compania EryDel din Italia şi tehnologiile sale de ultimă 

generaţie în domeniul globulelor roşii, vom contribui la extinderea limitelor în ceea ce priveşte 

tratamentul bolilor rare, în beneficiul pacienţilor din Europa şi din lume.” 

 

4. 23 de noi proiecte de cercetare vor primi fonduri UE în valoare de 

128 mil EUR 
 

Comisia va sprijini 23 de noi proiecte de cercetare, cu 128 mil EUR, ca răspuns la 

pandemia de coronavirus. Finanţarea pusă la dispoziţie în cadrul programului de cercetare 

şi inovare al UE Orizont 2020 face parte din angajamentul asumat de Comisie, de consacrare 

a 1,4 mld EUR iniţiativei privind răspunsul mondial la coronavirus, lansată de preşedintele 

Ursula von der Leyen în mai 2020. 

Cele 23 de proiecte selectate pentru finanţare implică 347 de echipe de cercetare din 

40 de ţări, inclusiv 34 de participanţi din 16 ţări din afara UE. Finanţarea va permite 

cercetătorilor să combată pandemia şi consecinţele acesteia, prin consolidarea capacităţii 

industriale de producţie şi implementare a unor soluţii uşor accesibile, să dezvolte 

tehnologii medicale şi instrumente digitale, să îmbunătăţească înţelegerea efectelor 

comportamentale şi socioeconomice ale pandemiei şi să înveţe din experienţa tratării unor 

grupuri mari de pacienţi din întreaga Europă. Aceste acţiuni de cercetare completează 

eforturile anterioare de elaborare a diagnosticelor, tratamentelor şi vaccinurilor.. 

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

declarat: „Finanţarea de urgenţă din cadrul programului 2020 va permite cercetătorilor să 

elaboreze rapid soluţii cu şi pentru pacienţi, lucrători din domeniul sănătăţii, spitale, 

comunităţi locale şi întreprinderi. Rezultatele obţinute le vor permite acestora să fie mai bine 

pregătiţi şi să supravieţuiască infecţiilor cu coronavirus. Este încurajator să asistăm la 

mobilizarea atât de rapidă şi de puternică a comunităţii cercetătorilor.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a adăugat: „ Răspunsul excelent la 

această cerere arată bogăţia de idei noi de combatere a coronavirusului, inclusiv a noilor 

soluţii digitale în materie de sănătate. Soluţiile şi tehnologiile digitale ne-au permis să 

rămânem conectaţi şi să interacţionăm unii cu alţii în perioada de izolare. Ele vor constitui, de 

asemenea, o parte esenţială a răspunsului pe termen lung la acest virus şi vor contribui la 

sporirea rezilienţei noastre.” 

Comisia negociază în prezent acorduri de grant cu beneficiarii selectaţi. Noile 

proiecte vor acoperi: 

- reorientarea proceselor de fabricaţie, în vederea producerii rapide de materiale şi de 

echipamente medicale vitale necesare pentru testare, tratament şi prevenire – de exemplu, 

utilizarea matriţelor de injecţie şi a fabricaţiei aditive (imprimare 3D), a metodelor de 

adaptare a producţiei şi a lanţurilor de aprovizionare şi reorientarea proceselor de fabricaţie 

ca reţea de servicii pentru o reacţie rapidă; 

- dezvoltarea de tehnologii medicale şi instrumente digitale pentru îmbunătăţirea 

detectăriia, supravegherii şi îngrijirii pacienţilor – de exemplu, prin elaborarea de noi 

dispozitive pentru diagnosticarea mai rapidă, mai ieftină şi mai uşoară (inclusiv la distanţă) 

şi de noi tehnologii pentru protecţia lucrătorilor din domeniul asistenţei medicale; 
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- analizarea efectelor comportamentale şi socioeconomice ale reacţiilor guvernelor şi 

sistemelor de sănătate publică, de exemplu asupra sănătăţii mentale, inclusiv a aspectelor 

legate de gen în factorii de risc şi a sarcinii socioeconomice, pentru elaborarea orientărilor 

incluzive pentru factorii de decizie şi autorităţile sanitare şi sporirea gradului de pregătire 

pentru viitoare evenimente similare; 

- valorificarea experienţei obţinute la nivelul unor grupuri mari de pacienţi, prin conectarea 

celor existente în UE şi în afara ei, pentru evaluarea expunerii lor la anumiţi factori de risc, în 

scopul mai bunei înţelegeri a cauzelor posibile ale bolii, pentru îmbunătăţirea capacităţii de 

reacţie la virus şi la viitoarele ameninţări la adresa sănătăţii publice; 

- intensificarea colaborării dintre grupuri mari de pacienţi existente la nivelul UE şi la nivel 

internaţional, prin conectarea în reţea a institutelor de cercetare ce colectează date privind 

îngrijirea pacienţilor, pentru a permite studiul caracteristicilor pacienţilor, al factorilor de 

risc, al siguranţei şi al eficienţei tratamentelor, precum şi al strategiilor potenţiale împotriva 

coronavirusului. 

 

5. Comisia şi UNESCO îşi unesc forţele pentru a combate teoriile 

conspiraţiei din mediul online 
 

Comisia Europeană şi UNESCO, precum şi Twitter şi Congresul Mondial Evreiesc îşi 

unesc forţele, pentru sensibilizarea publicului cu privire la teoriile conspiraţiei din mediul 

online. În cadrul acestei iniţiative, s-a publicat o nouă serie de infografice, menite să vină în 

sprijinul cetăţenilor. Infograficele oferă scurte explicaţii cu privire la motivele pentru care 

teoriile conspiraţiei sunt periculoase – în special în perioade de criză – şi la modul în care 

acestea pot fi identificate şi combătute în mod eficace, cu argumente bazate pe fapte. 

Astfel cum s-a subliniat şi în Comunicarea privind dezinformarea, prezentată de 

Comisie în luna iunie, actualul climat a oferit un teren deosebit de fertil pentru teoriile 

conspiraţiei, ce subminează ştiinţa şi faptele, prin explicaţii nocive şi neverosimile, despre 

eventualul loc de provenienţă a virusului şi vinovaţii de răspândirea acestuia. Criza 

provocată de pandemia de COVID-19 a dus, de asemenea, la o intensificare a discursurilor de 

incitare la ură şi a atacurilor rasiste şi antisemite în mediul online.  

Věra Jourová, vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, a declarat: 

„Dezinformarea şi teoriile conspiraţiei dăunează sănătăţii democraţiilor noastre – acest lucru 

a devenit foarte clar în contextul unei pandemii mondiale. Cetăţenii trebuie să dispună de 

instrumente utile, pentru a le recunoaşte şi a le demonta. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor , 

instituţiile publice trebuie să colaboreze între ele, precum şi cu platformele digitale, cu 

profesioniştii din domeniul mass-media, cu verificatorii de fapte şi cu cercetătorii, aşa cum fac 

Comisia Europeană şi UNESCO.”  

Noile infografice sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei şi pe platformele de 

comunicare socială, utilizând hashtag-ul #ThinkBeforeSharing. 

 

6. Plus 200 mil EUR pentru stimularea educaţiei şi formării digitale, în 

cadrul Erasmus+ 
 



12 
 

Comisia a adoptat recent o revizuire a programului anual de lucru al Erasmus+ 2020, 

în urma căreia s-au alocat alte 200 mil EUR, pentru stimularea educaţiei şi formării digitale 

şi pentru promovarea dezvoltării competenţelor şi incluziunii prin creativitate şi arte. 

Pandemia de COVID-19 a avut un impact perturbator asupra educaţiei şi formării, noile 

modalităţi de predare şi învăţare necesitând soluţii inovatoare, creative şi favorabile 

incluziunii. 

Margaritis Schinas, vicepreşedintele pentru promovarea modului nostru de viaţă 

european, a declarat: „Spaţiul european al educaţiei trebuie să promoveze educaţia digitală şi 

competenţele digitale, pentru atenuarea perturbărilor cauzate de pandemie şi pentru 

susţinerea rolului Europei în tranziţia digitală. Comisia va publica, în cadrul programului 

Erasmus+, cereri extraordinare de propuneri în valoare de 200 mil EUR, ce vor oferi mai multe 

oportunităţi de învăţare, de predare şi de diseminare a cunoştinţelor în era digitală. Există 

soluţii eficace, inovatoare şi favorabile incluziunii, pentru îmbunătăţirea educaţiei digitale şi a 

competenţelor digitale, iar acestea vor beneficia de sprijin european.” 

Programul Erasmus+ va sprijini proiecte menite să consolideze metodele digitale de 

predare, învăţare şi evaluare în şcoli, în învăţământul superior şi în instituţiile de formare 

profesională. Acesta va oferi, de asemenea, oportunităţi pentru şcoli, organizaţii de tineret şi 

instituţii de învăţământ destinate adulţilor, pentru sprijinirea dezvoltării competenţelor, 

pentru stimularea creativităţii şi consolidarea incluziunii sociale, prin intermediul artelor, 

împreună cu sectoarele culturale şi creative. Cererile de propuneri pentru proiecte în aceste 

domenii vor fi publicate în săptămânile următoare. Organizaţiile interesate ar trebui să ia 

legătura cu agenţia naţională Erasmus+ din ţara lor. 

 

7. Comisia aprobă fonduri pentru pregătirea cadrelor medicale, în 

vederea dobândirii de competenţe legate de terapia intensivă 
 

Comisia a semnat un contract pentru punerea la dispoziţie a unor fonduri în valoare 

de 2,5 mil EUR din Instrumentul de sprijin de urgenţă, pentru pregătirea unui grup 

multidisciplinar de cadre medicale, care sprijină şi asistă unităţile de terapie intensivă (UTI), 

în perioadele dificile cauzate de pandemia de COVID-19. Acest demers va spori efectivele de 

personal, care ar putea fi mobilizate într-un moment în care este nevoie de o extindere 

rapidă, temporară şi semnificativă a capacităţii unităţilor de terapie intensivă. COVID-19 a 

afectat semnificativ numărul de paturi de spital disponibile în primele luni ale pandemiei, 

conducând la o creştere cu 30-40% a cererii de paturi în unităţile de terapie intensivă şi la 

suprasolicitarea resurselor disponibile. Programul menţionat, aplicat în mod uniform în 

întreaga UE, va acoperi cel puţin 1 000 de spitale şi 10 000 de medici şi asistenţi medicali şi 

va fi pus în practică în perioada august-decembrie 2020. 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară, a declarat: „Prin 

această decizie, ne demonstrăm încă o dată angajamentul de sprijinire a cadrelor medicale 

care lucrează în prima linie din întreaga Europă, punându-le la dispoziţie pregătire medicală 

esenţială pentru garantarea faptului că aceste persoane dispun de toate cunoştinţele necesare 

pentru dotarea cu specialişti a unităţilor de terapie intensivă, în perioadele de criză. Vom 

continua să facem tot ce ne stă în putinţă, pentru sprijinirea eforturilor statelor membre de 

combatere a pandemiei de coronavirus şi pentru îmbunătăţirea pregătirii şi capacităţii de 

răspuns, prin intermediul Instrumentului de sprijin de urgenţă.” 
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Ca parte a răspunsului la criza declanşată de COVID-19, Comisia Europeană a creat 

reţele virtuale de medici care lucrează cu pacienţii trataţi de COVID-19 în spitale. Acest 

program de pregătire este încă un exemplu de sprijin acordat de Comisie personalului 

medical şi de colaborare cu Societatea europeană de terapie intensivă.  

 

8. Comisia aprobă o garanţie românească pentru împrumuturi în 

valoare de 62 mil EUR, menită să despăgubească Blue Air, pentru 

daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 
 

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o 

garanţie românească pentru împrumuturi, în valoare maximă de aproximativ 62 mil EUR 

(aproximativ 301 mil RON), în favoarea companiei aeriene Blue Air. Prin această măsură, se 

urmăreşte despăgubirea companiei aeriene, pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei 

de COVID-19, precum şi acordarea de sprijin urgent, sub formă de lichidităţi, în favoarea 

companiei. Măsura a fost aprobată parţial, în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) 

din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi parţial în temeiul Orientărilor 

din 2014 ale Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvare şi restructurare.  

Vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul 

concurenţei, a declarat: „Sectorul aviaţiei a fost grav afectat de pandemia de COVID-19. 

Această garanţie pentru împrumuturi în valoare de 62 mil EUR îi va permite României să 

despăgubească parţial Blue Air, pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei. Totodată, 

garanţia îi va oferi companiei resursele necesare pentru acoperirea unei părţi din nevoile 

urgente şi imediate de lichidităţi cu care se confruntă. Se vor evita astfel perturbările pentru 

pasageri şi se va asigura conectivitatea regională, în special pentru numărul semnificativ de 

cetăţeni români care lucrează în străinătate şi pentru numeroase mici întreprinderi locale 

care depind de biletele accesibile oferite de Blue Air, pe o reţea de rute dezvoltată pentru a 

răspunde nevoilor specifice ale acestora. Continuăm să lucrăm cu statele membre, pentru 

discutarea posibilităţilor existente şi găsirea de soluţii viabile, pentru conservarea acestei părţi 

importante a economiei, în conformitate cu normele UE.” 

Blue Air este o companie aeriană românească privată cu sedii în România, Italia şi 

Cipru. Cu o flotă de 18 avioane, Blue Air a deservit 92 de rute şi 15 ţări, transportând peste 4 

milioane de pasageri în 2019. 

Blue Air îndeplinea condiţiile pentru a fi considerată o întreprindere aflată în 

dificultate la 31 decembrie 2019, înainte de pandemia de COVID-19. Mai precis, compania 

înregistra pierderi din cauza investiţiilor ample pe care le-a întreprins începând din 2016, 

pentru a-şi îmbunătăţi reţeaua de rute. Compania aeriană redevenise profitabilă în 2019 şi 

la începutul anului 2020, însă, ca şi alte companii din sectorul aviaţiei, a înregistrat pierderi 

semnificative, din cauza pandemiei de COVID-19 şi a restricţiilor de călătorie pe care 

guvernul României şi alte guverne au fost nevoite să le impună, pentru limitarea răspândirii 

virusului. În prezent, compania se confruntă cu nevoi urgente de lichidităţi. 

România a notificat Comisiei, în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din 

TFUE şi al Orientărilor din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvare şi restructurare, o 

măsură de ajutor în valoare de 62 mil EUR, care să sprijine Blue Air, compensând compania 

aeriană pentru pierderile cauzate direct de pandemia de COVID-19 şi oferindu-i resursele 

necesare pentru a-şi acoperi nevoile urgente şi imediate de lichidităţi, până în ianuarie 2021.  
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Blue Air nu este eligibilă pentru primirea sprijinului în temeiul Cadrului temporar 

pentru măsuri de ajutor de stat al Comisiei, ce se adresează întreprinderilor care nu erau 

încă în dificultate la data de 31 decembrie 2019. Prin urmare, Comisia a evaluat măsura în 

temeiul altor norme privind ajutoarele de stat, în conformitate cu notificarea din partea 

României. 

În ceea ce priveşte compensarea daunelor, Comisia a evaluat măsura în temeiul 

articolului 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE, care îi permite Comisiei să aprobe măsurile 

de ajutor de stat acordate de statele membre pentru despăgubirea anumitor întreprinderi 

sau a anumitor sectoare (sub formă de scheme), pentru daunele cauzate în mod direct de 

evenimente extraordinare. Comisia consideră că pandemia de COVID-19 reprezintă un 

eveniment excepţional, având în vedere caracterul său extraordinar şi neprevăzut şi 

impactul economic semnificativ pe care l-a generat. Prin urmare, intervenţiile excepţionale 

din partea statelor membre menite să compenseze daunele legate direct de pandemie sunt 

justificate. 

 

Comisia a constatat, în special, faptul că ajutorul acordat de România va compensa daune 

legate direct de pandemia de COVID-19. O firmă de audit extern independentă va verifica 

faptul că ajutorul nu depăşeşte valoarea daunelor suferite în perioada 16 martie - 30 iunie 

2020. În urma auditului, va trebui ca orice sprijin public primit de Blue Air peste nivelul 

daunelor suferite efectiv să fie returnat României. Prin urmare, riscul de supracompensare 

este exclus. De asemenea, Comisia a constatat că măsura este proporţională, deoarece 

compensaţia nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru acoperirea daunelor. 

România s-a angajat să se asigure că, după şase luni, garanţia publică va înceta sau 

Blue Air fie va prezenta un plan de lichidare, fie va efectua o restructurare cuprinzătoare, 

pentru a deveni viabilă pe termen lung. O astfel de restructurare ar face obiectul evaluării şi 

aprobării de către Comisie. 

 

9. Comisia propune acordarea de sprijin financiar în valoare de 4 mld 

EUR din cadrul Instrumentului SURE pentru România 
 

Comisia Europeană a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de 

sprijin financiar în valoare de 81,4 mld EUR din cadrul Instrumentului SURE, pentru 15 state 

membre. Instrumentul SURE este un element esenţial al strategiei cuprinzătoare elaborate 

de UE, pentru protejarea cetăţenilor şi atenuarea consecinţelor socioeconomice foarte grave 

ale pandemiei de coronavirus. Acesta este una dintre cele trei plase de siguranţă convenite 

de Consiliul European, pentru protejarea lucrătorilor, întreprinderilor şi ţărilor. 

Odată ce Consiliul a aprobat aceste propuneri, sprijinul financiar va fi furnizat sub 

formă de împrumuturi acordate în condiţii avantajoase de UE statelor membre. Aceste 

împrumuturi vor ajuta statele membre să facă faţă creşterilor bruşte ale cheltuielilor 

publice, pentru menţinerea locurilor de muncă. Mai exact, împrumuturile respective vor 

ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanţarea sistemelor naţionale de 

şomaj tehnic şi a altor măsuri similare, puse în aplicare ca răspuns la pandemia de 

coronavirus, în special pentru lucrătorii independenţi. 

Preşedintele Ursula von der Leyen a declarat: „Trebuie să facem tot ce ne stă în 

putinţă pentru menţinerea locurilor de muncă şi a mijloacelor de subzistenţă. Facem astăzi un 

pas important în această direcţie: la doar patru luni după ce am propus crearea 
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Instrumentului SURE, Comisia propune acordarea a 81,4 mld  EUR din cadrul acestuia, pentru 

a contribui la protejarea locurilor de muncă şi a lucrătorilor afectaţi de pandemia de 

coronavirus în întreaga UE. SURE este un simbol clar al solidarităţii în faţa unei crize fără 

precedent. Europa este hotărâtă să protejeze cetăţenii.” 

 

10. Comisia aprobă o schemă destinată României, în valoare de 935 mld 

EUR, pentru sprijinirea IMM-urilor şi a anumitor întreprinderi 

mari, afectate de pandemia de coronavirus 
 

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare destinată României, în valoare de 

935 mil EUR (peste 4,5 mld RON), pentru sprijinirea întreprinderilor afectate de pandemia 

de coronavirus, în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat. Sprijinul 

public va lua forma unor subvenţii directe pentru capital circulant şi investiţii în producţie şi 

va fi cofinanţat prin Fondul european de dezvoltare regională. Măsura se va adresa 

întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) care îşi desfăşoară activitatea în anumite 

sectoare şi anumitor întreprinderi mari, care au legătură cu IMM-urile eligibile, care au avut 

de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus. 

Obiectivul schemei este acela de a furniza lichidităţi respectivelor societăţi 

comerciale, permiţându-le astfel să îşi continue activităţile, să înceapă să investească şi să îşi 

menţină forţa de muncă. Comisia a constatat că schema destinată României este conformă cu 

condiţiile care prevăd, în cadrul temporar, în special că: (i) subvenţiile directe nu vor depăşi 

100 000 EUR per societate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol primar, 120 000 

EUR per societate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului sau al acvaculturii şi 

800 000 EUR per societate care îşi desfăşoară activitatea în toate celelalte sectoare şi, că (ii) 

schema se va aplica până la 31 decembrie 2020. Comisia a concluzionat că măsura este 

necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui 

stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu 

condiţiile prevăzute în cadrul temporar.  

 

11. Noi norme privind autoturisme mai ecologice şi mai sigure încep să 

se aplice în întreaga Europă 
 

De la 1 septembrie, începe să se aplice Regulamentul UE privind omologarea şi 

supravegherea pieţei autovehiculelor. Adoptat în mai 2018, noul regulament revizuieşte şi 

limitează semnificativ sistemul anterior de omologare de tip şi de supraveghere a pieţei. 

Acesta îmbunătăţeşte calitatea şi independenţa omologării de tip şi a testării vehiculelor, 

sporeşte controlul autovehiculelor aflate deja pe piaţa UE şi consolidează sistemul general, 

printr-o supraveghere europeană sporită. 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a declarat: „Europenii se aşteaptă, în 

mod legitim, să conducă maşinile cele mai ecologice şi mai sigure. Aceasta presupune 

efectuarea celor mai stricte controale asupra autovehiculelor introduse pe piaţă şi aflate în 

circulaţie pe drumurile noastre. Pentru realizarea acestui lucru, este nevoie, de asemenea, de o 

punere în aplicare reală şi de supraveghere la nivel european – acesta este motivul pentru 

care, de acum înainte, Comisia va fi în măsură să efectueze controale asupra autovehiculelor, 

să declanşeze retrageri de pe piaţă la nivelul UE şi să impună amenzi de până la 30 000 EUR 
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per autovehicul, atunci când se încalcă legea. Aceste reforme vin în completarea activităţii 

noastre privind o mobilitate mai curată şi mai sigură, care, în contextul dificil al crizei actuale, 

necesită investiţii şi mai orientate către viitor în infrastructură şi inovare. Eforturile noastre de 

restabilire a încrederii consumatorilor, de consolidare a pieţei unice şi de sprijinire a viabilităii 

pe termen lung şi a competitivităţii globale a industriei europene a autovehiculelor merg mână 

în mână.” 

 

Principalele elemente ale noilor norme ale UE includ: 

– independenţa şi calitatea testelor efectuate înainte de introducerea pe piaţă a unui 

autoturism: serviciile tehnice care efectuează teste şi inspecţii ale noilor modele de 

autovehicule vor fi supuse unui audit independent, pe baza unor criterii stricte de obţinere 

şi păstrare a desemnării acestora de către statele membre. Autorităţile naţionale de 

omologare de tip fac acum obiectul unor evaluări inter pares pentru a se asigura că normele 

relevante sunt implementate şi respectate în mod riguros pe întreg teritoriul UE; 

– controlul autoturismelor aflate deja pe piaţă: Noul cadru îmbunătăţeşte, de asemenea, 

verificările efectuate asupra vehiculelor care circulă deja pe piaţă şi sunt puse în vânzare de 

către concesionari. De acum înainte, statele membre sunt obligate să testeze în mod regulat 

un număr minim de automobile şi pot, în prezent, să ia măsuri de salvgardare împotriva 

vehiculelor neconforme de pe teritoriul lor, fără a aştepta ca autoritatea care a acordat 

omologarea de tip să ia măsuri; 

– supraveghere europeană: În plus, Comisia poate acum să efectueze verificări ale 

conformităţii vehiculelor, în laboratoare sau pe şosea. În cazurile în care producătorii încalcă 

legislaţia în materie de omologare de tip (de exemplu, dispozitive de manipulare sau 

declaraţii false), Comisia poate dispune retragerea de pe piaţă la nivelul UE şi le poate 

impune acestor producători sancţiuni de până la 30 000 EUR per autoturism. Până în 

prezent, numai autorităţile naţionale care au efectuau omologarea de tip a autoturismului 

puteau impune astfel de măsuri. 

De la adoptarea regulamentului în 2018, producătorii de automobile, agenţiile de 

omologare de tip şi alte părţi interesate au lucrat în permanenţă în vederea punerii în 

aplicare a noilor norme şi a adaptării la cerinţele cele mai stricte. 

Comisia a furnizat resurse suplimentare, pentru ca Centrul Comun de Cercetare (JRC) 

să preia acest nou rol în supravegherea pieţei, finanţând personalul suplimentar necesar, 

costurile operaţionale şi construirea a două noi laboratoare. JRC dispune de două noi 

laboratoare de ultimă generaţie pentru efectuarea de controale. 
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