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MĂSURI ÎNTREPRINSE DE UE ÎN CONTEXTUL 
CONTRACARĂRII COVID19 

Impactul Coronavirusului:  COVID-19 este o urgență 

 

COVID-19 este o urgență majoră în materie de sănătate publică pentru cetățenii, societățile 

și economiile noastre, cu infecții înregistrate în statele membre. Reprezintă, de asemenea, un 

șoc economic major pentru UE.  

Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a atenua consecințele 

pandemiei, în special: 

 

 Asigurarea aprovizionării sistemelor de sănătate, prin menținerea integrității pieței 

unice, a producției și distribuției de lanțuri valorice; 

 Sprijinirea oamenilor astfel încât veniturile și locurile de muncă să nu fie afectate în mod 

disproporționat și să evite efectele permanente ale acestei crize; 

 Sprijinirea întreprinderilor și asigurarea faptului că lichiditățile sectorului nostru 

financiar pot continua să ajute economia. 

 Permiterea statelor membre să acționeze în mod decisiv și coordonat, prin utilizarea 

flexibilității depline a schemelor privind ajutorul de stat și Pactului de stabilitate și de 

creștere. 

 

Președinta Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, a declarat: „Pandemia ne testează pe 

toți. Aceasta nu este doar o provocare fără precedent pentru sistemele noastre de sănătate, ci 

și un șoc major pentru economiile noastre. Pachetul economic important anunțat astăzi se 

referă la situația actuală. Suntem pregătiți să facem mai mult pe măsură ce situația evoluează. 

Vom face tot ceea ce este necesar pentru a sprijini europenii și economia europeană.” 

 

Comisia Europeană stabilește răspunsul coordonat la nivel european pentru a 

contracara COVID-19 

 

Comisia Europeană propune extinderea domeniului de aplicare a Fondului de Solidaritate al 

UE, incluzând și crizele de sănătate publică în cadrul domeniul său de aplicare. Scopul este 

de a-l mobiliza, dacă este necesar, pentru statele membre cele mai afectate. Până la 800 de 

milioane de euro sunt disponibile în 2020. Fondul european de ajustare la globalizare 

dispune de aproximativ 175 de milioane de euro pentru a sprijini angajații disponibilizați și 

cei care desfășoară o activitate independentă. 

 

Inițiativa de investiții privind răspunsul împotriva virusului 

 

În cadrul acestei noi inițiative, Comisia Europeană  propune direcționarea sumei de 37 de 

miliarde de euro în cadrul Politicii de coeziune pentru a lupta împotriva crizei. În acest scop, 

Comisia Europeană propune să renunțe în acest an la obligația de a le solicita statelor 

membre rambursarea prefinanțărilor neutilizate din fondurile structurale. Această sumă se 

ridică la aproximativ 8 miliarde de euro de la bugetul UE, care va fi adăugată la cele 29 de 
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miliarde de euro, fonduri structurale disponibile în întreaga UE. Acest lucru va crește în mod 

efectiv volumul de investiții din 2020 și va contribui la prioritizarea finanțării, prin folosirea 

celor 28 de miliarde de euro, fonduri aferente politicii de coeziune (din cadrul programelor 

disponibile în perioada 2014-2020). Comisia Europeană invită Parlamentul European și 

Consiliul să aprobe rapid această propunere, astfel încât să poată fi adoptată în următoarele 

două săptămâni. 

 

Flexibilitatea cadrului fiscal european 

 

Comisia va propune Consiliului să aplice flexibilitatea totală prevăzută de cadrul fiscal al UE, 

astfel încât statele membre să poată pune în aplicare măsurile necesare pentru limitarea 

extinderii virusului și atenuarea efectelor socio-economice negative. 

 

În primul rând, Comisia consideră că pandemia de COVID-19 se califică drept un „eveniment 

neobișnuit aflat în afara controlului guvernului”. Aceasta permite adaptarea cheltuielilor 

excepționale, cum ar fi cele cu asistența medicală și măsurile de salvare specifice pentru 

companii și angajați. 

 

În al doilea rând, Comisia va recomanda ajustarea eforturilor fiscale necesare cerute statelor 

membre în cazul unei creșteri negative sau al unor scăderi majore ale activității. 

 

În cele din urmă, Comisia este pregătită să propună Consiliului să activeze clauza 

derogatorie generală pentru a permite un sprijin mai general al politicii fiscale. Această 

clauză ar suspenda, în cooperare cu Consiliul, ajustarea bugetară recomandată de Consiliu în 

cazul unei recesiuni economice grave în zona euro sau la nivelul întregii Uniuni. 

 

Asigurarea solidarității în cadrul Pieței Unice 

 

Numai prin intermediul solidarității și al unor soluții coordonate la nivel european vom fi în 

măsură să gestionăm în mod eficient această situație de urgență în materie de sănătate 

publică. Solidaritatea este esențială în această criză, în special pentru a se asigura că produse 

de bază, necesare pentru a atenua riscurile de sănătate provocate de pandemie, pot ajunge la 

cei care au nevoie de ajutor. Este esențial să acționăm împreună pentru a asigura producția, 

depozitarea, disponibilitatea și utilizarea rațională a echipamentelor medicale de protecție și 

a medicamentelor în UE, în mod deschis și transparent, în loc să se ia măsuri unilaterale care 

restricționează libera circulație a produselor esențiale pentru sănătate. 

 

Prin urmare, Comisia ia toate măsurile necesare în acest scop, inclusiv prin îndrumarea 

statelor membre cu privire la modul de punere în aplicare a unor mecanisme de control 

adecvate pentru a garanta siguranța aprovizionării, prin lansarea rapidă a unei proceduri 

comune de achiziții publice pentru aceste bunuri și emiterea unei recomandări privind 

echipamentul de protecție care nu poartă marcajul CE. 

 

Pandemia COVID-19 are un impact major asupra sistemelor noastre de transport, având în 

vedere legătura strânsă dintre lanțurile de aprovizionare europene, susținute de o rețea 

extinsă de servicii de transport de mărfuri pe uscat, pe mare și în aer. Comisia colaborează 

cu statele membre pentru a asigura circulația mărfurilor esențiale la frontierele terestre. 
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Industria aeronautică internațională și europeană a fost afectată în mod special. După cum a 

anunțat președinta von der Leyen pe 10 martie, pentru a contribui la atenuarea impactului 

economic și ecologic al epidemiei, Comisia propune o legislație specifică pentru a excepta 

temporar companiile aeriene de la regula „folosește sau pierzi”, prin care transportatorii 

aerieni trebuie să utilizeze cel puțin 80 % din sloturile lor de aeroport într-o anumită 

perioadă pentru a le menține slotul anul următor. 

 

În cele din urmă, Comisia colaborează cu statele membre, cu autoritățile internaționale și cu 

principalele asociații profesionale din UE pentru a monitoriza impactul crizei asupra 

sectorului turismului și pentru a coordona măsurile de sprijin. 

 

Mobilizarea bugetului UE 

 

Pentru a oferi un ajutor imediat IMM-urilor care au fost grav afectate, bugetul UE va utiliza 

instrumentele sale existente pentru a sprijini aceste companii cu lichidități, complementar 

măsurilor luate la nivel național. În săptămânile următoare, 1 miliard de euro va fi 

redirecționat de la bugetul UE ca garanție pentru Fondul European de Investiții, în vederea 

stimulării băncilor pentru furnizarea de lichidități IMM-urilor și întreprinderilor cu 

capitalizare de piață medie. Acest lucru va ajuta cel puțin 100.000 de IMM-uri și 

întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din Europa să beneficieze de finanțare în 

valoare de aproximativ 8 miliarde de euro. De asemenea, vom ajuta debitorii care sunt 

afectați în mod negativ, prin amânarea ratelor la credit (“credit holidays”). 

 

Măsuri întreprinse de UE 

 

Asigurarea furnizării de echipamente medicale 

UE colaborează cu statele sale membre pentru a asigura furnizarea de echipamente 

individuale de protecție și de materiale medicale în întreaga Europă, prin: 

achiziții publice comune pentru măști și alte echipamente individuale de protecție 

contacte strânse cu sectorul industrial european pentru a crește producția tuturor 

materialelor necesare exporturi reglementate de echipamente individuale de protecție din 

UE pentru a asigura aprovizionarea în toate statele membre asigurarea de căi prioritare 

pentru a facilita libera circulație a mărfurilor și a persoanelor care trebuie să treacă 

frontierele. 

În plus, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii: 

 a facilitat aprovizionarea cu echipamente de protecție suplimentare, în special 

măști medicale 

 a activat Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență, pentru a 

coordona sprijinul 24/7 

 a creat o nouă rezervă europeană comună de echipamente medicale de urgență, 

cum ar fi ventilatoarele, măștile de protecție și materialele de laborator pentru a ajuta 

țările UE care au nevoie de acestea 

 Coordonarea gestionării crizelor în domeniul sănătății (Comisia Europeană) 

 

Promovarea cercetării pentru tratamente și vaccinuri 

UE accelerează și promovează cercetarea în legătură cu Covid-19 prin mobilizarea: 

 a 47,5 milioane EUR pentru 17 proiecte de vaccinuri și tratamente 
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 de fonduri publice și private în valoare de 90 de milioane EUR pentru terapii și metode 

de diagnosticare 

 a 164 de milioane EUR pentru IMM-uri și întreprinderi nou-înființate în vederea 

unor soluții inovatoare de combatere a epidemiei de Covid-19 

 

Imagine de ansamblu asupra acțiunilor de cercetare și inovare pentru combaterea Covid-19 

(Comisia Europeană) 

 

Sprijinirea locurilor de muncă, a întreprinderilor și a economiei 

UE și statele sale membre iau măsuri pentru a reduce la minimum impactul negativ al 

epidemiei de Covid-19 asupra economiei. 

Din bugetul UE pentru sistemele de sănătate, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și 

piețele forței de muncă se alocă: 

 37 de miliarde EUR – Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus 

 29 de miliarde EUR – fonduri structurale ale UE 

 8 miliarde EUR – lichidități pentru investiții 

Cheltuielile aferente răspunsului la criză vor fi eligibile începând cu 1 februarie 2020. 

Prin Banca Europeană de Investiții se alocă: 

până la 40 de miliarde EUR pentru acoperirea nevoilor de finanțare pe termen scurt ale 

IMM-urilor 

Se permite flexibilitatea în aplicarea normelor UE privind: 

măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor și a lucrătorilor 

finanțele publice și politicile bugetare, de exemplu pentru a face față cheltuielilor 

excepționale 

În ansamblu, UE și statele sale membre mobilizează: 

2 % din PIB-ul UE sub formă de măsuri fiscale și 13 % din PIB-ul UE sub formă de sprijin de 

lichiditate. 

În plus, Banca Centrală Europeană a anunțat un program de achiziții de urgență 

pandemică, în valoare de 750 de miliarde EUR. 

 

În plus, Banca Centrală Europeană a anunțat un program de achiziții de urgență 

pandemică, în valoare de 750 de miliarde EUR. 

682 de milioane de euro, bani europeni, vor fi direcționați către Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență în contextul pandemiei 

Comisarii europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit au anunțat autoritățile române că, pentru 

combaterea efectelor COVID-19, Comisia Europeană va direcționa către România peste 1 

miliard de euro. 

 

Ce măsuri a adoptat Comisia Europeană pentru sprijinirea sectorului agroalimentar: 

În contextul pandemiei de coronavirus, sectorul agroalimentar al Uniunii Europene 

își demonstrează reziliența și continuă să le ofere europenilor alimente sigure și de 

înaltă calitate. Fermierii și producătorii se confruntă însă cu dificultăți și cu o 

presiune crescândă. Asigurarea securității alimentare și a unui lanț eficace de 

aprovizionare cu alimente pe întregul continent rămâne una dintre prioritățile 

Comisiei. 
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Comisia continuă să monitorizeze îndeaproape toate piețele agricole și comerțul cu produse 

alimentare, observatoarele UE ale piețelor fiind actualizate regulat. În cadrul reuniunii prin 

videoconferință de astăzi, comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, le-a 

prezentat miniștrilor agriculturii din UE o perspectivă de ansamblu asupra situației. 

Comisarul Wojciechowski a declarat: „Ne confruntăm cu o criză fără precedent și le sunt tot 

mai recunoscător fermierilor și producătorilor noștri pentru eforturile continue pe care le 

depun, în pofida dificultăților și a presiunii crescânde. Aceste vremuri dificile au demonstrat 

reziliența lanțului nostru de aprovizionare cu alimente. Reuniunea de astăzi ne-a permis să 

avem o perspectivă de ansamblu asupra acestei situații care se schimbă rapid. Am ascultat cu 

atenție și am notat cu interes toate sugestiile și solicitările, iar Comisia le va analiza și va oferi 

răspunsuri. Voi urmări în continuare situația, rămânând în strâns contact cu statele membre. 

Suntem gata să luăm măsuri suplimentare atunci când este necesar.” 

De la începutul crizei, Comisia a adoptat următoarele măsuri pentru sprijinirea sectorului 

agroalimentar: 

 Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de plată în cadrul PAC: Noul 

termen-limită pentru depunerea cererilor va fi acum 15 iunie 2020, în loc de 15 mai, 

fermierii beneficiind astfel mai multă flexibilitate în ceea ce privește completarea 

cererilor, în aceste vremuri dificile și fără precedent. Prelungirea a fost deja comunicată 

Italiei, iar Comisia pregătește măsurile juridice necesare pentru punerea în aplicare a 

prelungirii în toate statele membre. 

 Ajutoare de stat mai mari: În temeiul nou adoptatului Cadru temporar pentru 

ajutoare de stat, fermierii pot beneficia acum de un ajutor maxim de 100 000 EUR per 

fermă, iar societățile de prelucrare și de comercializare a alimentelor pot beneficia de 

un ajutor maxim de 800 000 EUR. Aceste cuantumuri pot fi completate de ajutoare de 

minimis, un tip de sprijin național specific sectorului agricol, care poate fi acordat fără 

aprobarea prealabilă a Comisiei. Plafonul aferent acestor ajutoare a fost majorat recent 

la 20 000 EUR (și până la 25 000 EUR în anumite cazuri). Așadar, în temeiul cadrului 

temporar, sprijinul național total care poate fi acordat unei ferme se ridică la 

120 000 EUR (sau la 125 000 EUR). 

 Fluxul continuu al produselor alimentare în întreaga UE: Comisia își coordonează 

îndeaproape deciziile cu cele ale statelor membre pentru a asigura funcționarea pieței 

unice a bunurilor prin crearea „culoarelor verzi”. Aceste culoare verzi, bazate pe 

punctele esențiale desemnate de trecere a frontierelor, vor avea controale la trecerea 

frontierei care nu vor depăși 15 minute. Acum se permite trecerea tuturor mărfurilor, 

inclusiv a produselor agroalimentare. 

 

Măsuri ale Parlamentului European pentru consolidarea răspunsului european la 

pandemia COVID19 

 

În sesiunea plenară extraordinară de astăzi, 26.03.2020, Parlamentul European  va vota 3 

măsuri importante pentru consolidarea răspunsului european la pandemia COVID19. 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories_ro
https://ec.europa.eu/info/news/commission-offers-all-member-states-possibility-extend-cap-payments-application-deadline-2020-mar-17_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-offers-all-member-states-possibility-extend-cap-payments-application-deadline-2020-mar-17_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_1332
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_1332
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_510
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 alocarea a 37 de miliarde de euro pentru a sprijini cetăţenii, regiunile şi ţările membre 

UE care luptă împotriva pandemiei Covid-19  

 extinderea Fondului de solidaritate al UE (FSUE) pentru a acoperi urgenţele în domeniul 

sănătăţii și alocarea de până la 800 de milioane de euro în 2020 

 oprirea “zborurilor fantomă” (aeronave fără pasageri) cauzate de criza pandemiei 

COVID19 

 

 

RAPOARTE ALE COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

1. Raportul 2013-2018 privind situația financiară a sistemului de asigurări de șomaj 

în beneficiul foștilor agenți temporari sau contractuali și al asistenților 

parlamentari care rămân fără loc de muncă ca urmare a încetării activității lor în 

cadrul unei instituții a Uniunii Europene - COM (2020) 110 final din 23.03.2020 

 

În conformitate cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RAA), 

indemnizația de șomaj este destinată foștilor agenți contractuali (AC), foștilor asistenți 

parlamentari acreditați (APA) și foștilor agenți temporari (AT) rămași fără loc de muncă 

împotriva voinței lor (în această categorie nu intră, de exemplu, agenții care și-au dat 

demisia) în urma încetării raporturilor de muncă a UE în cadrul unei instituții a Uniunii 

Europene. Această indemnizație completează orice eventuală indemnizație de șomaj 

națională primită de fostul agent. 

Aceste indemnizații sunt plătite din Fondul special de șomaj. Fondul este finanțat, pe de o 

parte, prin contribuțiile agenților care intră sub incidența RAA, care sunt beneficiari 

potențiali și, pe de altă parte, prin contribuțiile plătite de angajator agenților menționați. 

Condițiile de acordare a acestei indemnizații, categoriile de beneficiari și valoarea 

contribuției au făcut obiectul unor modificări substanțiale în ultimele reforme statutare, care 

au afectat în special trezoreria fondului. 

Reforma Statutului funcționarilor și a RAA ai Uniunii Europene, care a intrat în vigoare la 

1 mai 2004, a introdus în RAA o nouă categorie de agenți angajați pe bază de contract (și 

anume, agent contractual – AC), precum și norme noi privind contribuția la Fondul de șomaj.  

În conformitate cu Regulamentul nr. 160/2009 al Consiliului din 23 februarie 2009 de 

modificare a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, APA sunt în 

prezent acoperiți de asemenea de Fondul de șomaj. 

Reforma Statutului funcționarilor și a RAA ai Uniunii Europene, care a intrat în vigoare la 

1 ianuarie 2014, a modificat durata maximă a contractelor de muncă ale AC angajați în 

temeiul articolului 3b din RAA (denumiți în continuare „AC 3b”), care a crescut de la 3 la 6 

ani. 

Conform articolului 28a alineatul (11) și articolului 96 alineatul (11) din RAA, din doi în doi 

ani, Comisia trebuie să prezinte Consiliului un raport privind situația financiară a sistemului 

de asigurări de șomaj și a Fondului special de șomaj. În plus, independent de prezentul 

raport, Comisia poate adapta, prin acte delegate, în temeiul articolelor 111 și 112 din statut, 
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contribuțiile prevăzute la articolul 28a alineatul (7) și la articolul 96 alineatul (7) din RAA, în 

cazul în care acest lucru este necesar pentru a se menține echilibrul sistemului.  

Pentru o mai bună lectură a evoluției fondului, perioada de referință pentru raport va fi 

decembrie 2013 – decembrie 2018. 

Perioada 2013-2018 

Raportul de față prezintă deficitele anuale succesive din perioada 2013-2015 care au condus 

la o scădere a rezervei Fondului de șomaj de la 16 milioane EUR în 2009 la doar 2 milioane 

EUR în 2015. 

Exercițiile 2016, 2017 și 2018 au înregistrat excedente succesive de aproape 10 milioane 

EUR fiecare. Astfel, rezerva este în creștere semnificativă și se ridica la 28 de milioane EUR la 

sfârșitul anului 2018.  

În conformitate cu concluziile raportului său anterior privind situația financiară a sistemului 

de asigurări de șomaj și ținând seama în special de factorii de risc identificați în raportul 

respectiv, Comisia a monitorizat periodic situația financiară a sistemului. În special, Comisia 

a continuat să evalueze dacă echilibrul sistemului a necesitat o ajustare a ratei contribuției la 

finanțarea sistemului, ceea ce nu a fost cazul până la sfârșitul anului 2018.  

 

Perspectivele Fondului de șomaj pe termen scurt și mediu 

Pe baza evaluării nivelului cheltuielilor înregistrate în trecut, se pare că rezerva substanțială 

atinsă la sfârșitul anului 2018 ar permite finanțarea cheltuielilor sporite legate de sfârșitul 

legislaturii Parlamentului European ca urmare a creșterii preconizate a numărului de 

beneficiari din rândul foștilor APA începând cu jumătatea anului 2019.  

De asemenea, trebuie subliniată existența altor factori potențiali de creștere a cheltuielilor, 

cum ar fi plecarea AC 3b care au atins numărul maxim de 6 ani de contract sau posibilele 

consecințe ale procesului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană în 

conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

Prin urmare, Comisia va continua să monitorizeze periodic situația financiară a sistemului și 

să tragă concluziile care se impun în vederea asigurării stabilității financiare a fondului.  

 

2. Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții privind 

punerea în aplicare a Comunicării Comisiei referitoare la un parteneriat strategic 

consolidate și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE – COM(2020) 104 final 

din 23.03.2020 

 

Regiunile ultraperiferice ale UE – Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion 

și Saint-Martin (Franța), Insulele Azore și Madeira (Portugalia) și Insulele Canare (Spania) – 

se confruntă cu constrângeri permanente legate de situarea lor la mare depărtare, 

dimensiunea mică, vulnerabilitatea la schimbările climatice și caracterul insular, care le 

frânează creșterea și dezvoltarea. Cu toate acestea, regiunile menționate furnizează Uniunii 

resurse unice: biodiversitate bogată, poziție strategică pentru activități spațiale și 

astrofizice, zone economice maritime extinse, apropiere de alte continente. 

 

În octombrie 2017, Comisia a adoptat o comunicare (COM(2017) 623 final) care 

consolidează parteneriatul cu regiunile ultraperiferice și cu statele membre de care aparțin 
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acestea și prin care și-a reafirmat angajamentul de a sprijini aceste regiuni pe calea lor către 

creștere. În aprilie 2018, Consiliul a salutat comunicarea și a invitat Comisia să continue să 

lucreze la măsuri specifice pentru aceste regiuni în conformitate cu articolul 349 din TFUE. 

 

Acest raport prezintă acțiunile întreprinse de Comisie, regiunile ultraperiferice și statele 

membre de care aparțin acestea în sectoarele prevăzute în comunicare, evidențiază 

realizările și sugerează să se concentreze eforturile în direcția abordării schimbărilor 

climatice, a protejării biodiversității, a introducerii unei economii circulare și a stimulării 

energiei din surse regenerabile. Acestea sunt provocări cheie pentru respectivele regiuni, 

astfel cum sunt recunoscute în inițiativa emblematică Pactul ecologic european, care 

subliniază faptul că Comisia va acorda o atenție deosebită regiunilor ultraperiferice, luând în 

considerare vulnerabilitatea acestora la schimbările climatice și la dezastrele naturale, 

precum și resursele lor unice, cum ar fi biodiversitatea și sursele regenerabile de energie. 

Raportul subliniază în continuare necesitatea de a consolida eforturile în alte sectoare-cheie, 

precum economia albastră și conectivitatea. 

 

Începând cu 2017 Comisia a luat în considerare în mod sistematic preocupările și interesele 

regiunilor ultraperiferice în elaborarea politicilor, iar în 2018 a consacrat particularitățile 

regiunilor ultraperiferice în 21 de propuneri pentru programele UE pentru perioada 2021-

2027 într-o gamă largă de sectoare, inclusiv coeziune, agricultură, pescuit, cercetare, mediu, 

transport și conectivitate digitală, precum și cooperare internațională. 

În 2019, în contextual rapoartele de țară din cadrul semestrului european, Comisia a 

recomandat Franței, Portugaliei și Spaniei să investească fonduri aferente politicii de 

coeziune în regiunile lor ultraperiferice pentru sectoare-cheie precum economia circulară, 

conectivitatea, competențe și părăsirea timpurie a școlii. 

 

Comisia a consultat regiunile ultraperiferice cu privire la nevoile lor și a oferit sprijin 

personalizat în consecință. 

Fondurile politicilor UE în materie de coeziune, agricultură, pescuit și în domeniul maritim 

au utilizat mijloace semnificative pentru a sprijini investițiile locale consolidând 

parteneriatul cu regiunile ultraperiferice și cu statele membre respective, în special 

competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ocuparea forței de muncă și 

incluziunea socială, mediu și conectivitate. Sprijinul acordat din aceste fonduri se ridică la 

peste 13 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. 

Oficiul pentru statistică al UE (Eurostat) a creat o pagină de internet cu privire la datele 

regiunilor ultraperiferice. 

 

Punerea în aplicare a Comunicării din 2017 intitulate „Un parteneriat strategic consolidat și 

reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE” este pe drumul cel bun. Într-o perioadă doar 

puțin mai mare de doi ani, comunicarea a declanșat rezultate pozitive concrete pentru 

regiunile ultraperiferice. 

Comisia și-a respectat angajamentele prin crearea de oportunități specifice pentru regiunile 

ultraperiferice într-o gamă largă de programe ale UE, prin adaptarea constantă a legislației, 

a politicilor și a instrumentelor UE la nevoile și interesele lor și prin furnizarea de sprijin 

adaptat acestor regiuni. Este important ca Parlamentul European și Consiliul să adopte 

programele UE pentru perioada 2021-2027 care oferă acces personalizat și condiții specifice 

pentru regiunile ultraperiferice, astfel cum a propus Comisia.  
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Regiunile ultraperiferice și statele membre respective și-au jucat rolul prin adoptarea de 

strategii regionale și naționale și dezvoltarea de inițiative concrete de punere în aplicare a 

comunicării, făcându-și auzită vocea în procesul de elaborare a politicilor.  

Ținând seama de progresele înregistrate, punerea în aplicare integrală a comunicării 

necesită intensificarea și concentrarea eforturilor, la toate nivelurile, în sectoare esențiale: 

abordarea schimbărilor climatice, protejarea biodiversității, introducerea economiei 

circulare și trecerea la energia din surse regenerabile. Investițiile în aceste sectoare sunt 

deosebit de importante pentru a asigura o creștere durabilă în aceste regiuni vulnerabile, 

îndepărtate și izolate ale UE. Acesta este motivul pentru care Comisia va acorda o atenție 

deosebită rolului regiunilor ultraperiferice în cadrul Pactului ecologic, ținând seama de 

vulnerabilitățile și atuurile acestora. Fondul european de dezvoltare regională constituie o 

sursă importantă de finanțare pentru a investi în aceste sectoare.  

În plus, este necesară menținerea eforturilor pentru continuarea dezvoltării economiei 

albastre și îmbunătățirea conectivității în regiunile ultraperiferice. Investirea în competențe 

rămâne un factor-cheie pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și a antreprenoriatului 

la nivel de sectoare.  

Un parteneriat solid și o strânsă cooperare între Uniunea Europeană, regiunile 

ultraperiferice și statele membre respective rămân esențiale pentru dezvoltarea 

potențialului acestor regiuni îndepărtate și pentru a sprijini tranziția lor către o economie 

verde, care plasează oamenii pe primul loc. În timp ce situația fiecărei regiuni ultraperiferice 

variază considerabil, calea către eliminarea inegalităților dintre aceste regiuni și continentul 

european este încă lungă.  

Ajungerea la regiunile ultraperiferice contribuie la construirea unei Uniuni Europene 

favorabile incluziunii, care nu lasă pe nimeni în urmă. La rândul lor, regiunile ultraperiferice, 

cu atuurile lor unice, pot contribui semnificativ la o Uniune Europeană mai ecologică, neutră 

din punct de vedere climatic și durabilă. 

 

 

ŞTIRI - REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE 

ÎN ROMÂNIA 

 

1. Coronavirus: Comisia prezintă orientări practice pentru a asigura fluxul 

continuu al mărfurilor în întreaga UE prin culoare verzi 

Comisia a emis noi orientări practice în legătură cu modul de punere în aplicare a 

Orientărilor privind gestionarea frontierelor, în scopul de a menține circulația mărfurilor pe 

tot teritoriul UE pe durata actualei pandemii. Pentru a se asigura că lanțurile de 

aprovizionare din întreaga UE continuă să funcționeze, se solicită statelor membre să 

desemneze neîntârziat toate punctele interne corespunzătoare de trecere a frontierei din 

cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) ca puncte de trecere a frontierei pentru 

„culoarele verzi”. 
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Punctele de trecere a frontierei pentru culoarele verzi trebuie să fie deschise tuturor 

vehiculelor de marfă, indiferent de natura mărfurilor pe care le transportă. Trecerea 

frontierei, inclusiv toate verificările și controalele medicale, nu trebuie să dureze mai mult 

de 15 minute. 

Comisarul pentru transporturi Adina Vălean a declarat: „Rețeaua UE de transport 

conectează întreaga UE. Documentul nostru de orientare are drept scop să contribuie la 

protejarea lanțurilor de aprovizionare ale UE în aceste condiții dificile și să asigure că 

mărfurile și lucrătorii din sectorul transporturilor pot continua să circule peste tot unde este 

necesar, și asta fără întârziere. Acum este importantă mai mult decât oricând o abordare 

colectivă și coordonată în privința transportului transfrontalier. Culoarele verzi sunt de 

asemenea concepute special pentru a-i proteja pe lucrătorii din sectorul transporturilor aflați 

în prima linie a acestei crize. Acest set de recomandări le va facilita misiunea deja stresantă și 

va conferi muncii lor mai multă siguranță și previzibilitate.” 

Puncte de trecere a frontierei pentru culoarele verzi 

Procedurile de la punctele de trecere a frontierei pentru culoarele verzi trebuie reduse la 

minimum și simplificate, menținându-se un nivel strict necesar. Verificările și controalele 

medicale trebuie efectuate fără ca conducătorii auto să trebuiască să iasă din vehicule, iar 

conducătorii înșiși trebuie supuși doar unor controale minime. Nu trebuie să li se solicite 

conducătorilor vehiculelor de transport de mărfuri să prezinte niciun alt document în afara 

documentului de identitate, a permisului de conducere și, dacă este necesar, a unei scrisori 

din partea angajatorului. Trebuie acceptată prezentarea/depunerea documentelor pe cale 

electronică. 

Niciun vehicul și niciun conducător al vreunui vehicul de transport de mărfuri nu trebuie să 

fie discriminați, indiferent de originea și destinația lor, de naționalitatea conducătorului auto 

sau de țara de înmatriculare a vehiculului. 

În contextul actualei situații, se solicită totodată insistent statelor membre să suspende 

temporar toate interdicțiile de acces rutier valabile actualmente pe teritoriul lor, cum ar fi 

condusul la sfârșit de săptămână, pe timp de noapte și interdicțiile de la nivel sectorial. 

Comisia încurajează statele membre să creeze coridoare sigure de tranzit care să le permită 

conducătorilor auto particulari și pasagerilor lor, cum ar fi lucrătorii din sectorul sănătății și 

din cel al transporturilor, precum și cetățenilor UE care sunt repatriați, indiferent de 

naționalitatea lor, să tranziteze țara direct, cu prioritate, în toate direcțiile necesare de-a 

lungul Rețelei TEN-T. Acest lucru trebuie făcut menținându-se cu strictețe pe ruta 

desemnată și luându-și pauzele necesare minime. Statele membre ar trebui să se asigure că 

dispun de cel puțin un aeroport funcțional pentru zboruri în scopuri de repatriere și în 

scopuri umanitare și de ajutorare. 

Cooperare consolidată între statele membre ale UE și dincolo de granițele lor 

În urma videoconferinței din 18 martie dintre miniștrii transporturilor din UE, Comisia a 

înființat o rețea de puncte naționale de contact și o platform prin care să furnizeze 

informații privind măsurile naționale în domeniul transporturilor luate de statele membre 

ca răspuns la coronavirus. Punctele naționale de contact ar trebui să sprijine funcționarea 

eficace a punctelor de trecere a frontierei pentru culoarele verzi. Țările terțe învecinate sunt 
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invitate să coopereze îndeaproape cu această rețea pentru a asigura fluxul de mărfuri în 

toate direcțiile. 

Aplicarea unor norme pentru lucrătorii din sectorul transporturilor 

Pentru a menține fluxul transporturilor, Comisia recomandă ca statele membre să ia măsuri 

pentru a asigura libera circulație a tuturor lucrătorilor implicați în transportul internațional, 

indiferent de modul de transport. În special, ar trebui să se renunțe la norme precum 

restricțiile de călătorie și carantina obligatorie a lucrătorilor din sectorul transporturilor 

care nu prezintă simptome. De exemplu, statele membre nu ar trebui să solicite ca lucrătorii 

din sectorul transporturilor să dețină un certificat medical care să dovedească faptul că sunt 

în stare bună de sănătate. Pentru a se garanta siguranța lucrătorilor din sectorul 

transporturilor, este necesar un nivel ridicat în ceea ce privește igiena și măsurile 

operaționale în aeroporturi, porturi, gări și alte noduri de transport terestru. Comunicarea 

de astăzi a Comisiei include o listă completă de recomandări pentru a proteja conducătorii 

auto de coronavirus (anexa 2). 

Ar trebui să se considere că certificatele de competență profesională recunoscute la nivel 

internațional dovedesc într-o măsură suficientă că lucrătorul își desfășoară activitatea în 

domeniul transporturilor internaționale. În lipsa acestor certificate (nu toți conducătorii 

auto internaționali dețin un astfel de document) ar trebui acceptată o scrisoare semnată de 

angajator (anexa 3). 

Toate aceste principii ar trebui să se aplice și resortisanților țărilor terțe dacă aceștia sunt 

esențiali pentru a asigura circulația liberă a mărfurilor în interiorul UE și cu destinația UE. 

 

2. Coronavirus: Comisia majorează bugetul pentru zborurile de repatriere și 

rezerva rescEU 

 

La 27 martie, Comisia Europeană a propus alocarea a 75 de milioane de euro din bugetul UE 

pentru a ajuta statele membre să repatrieze cetățenii UE și pentru a majora bugetul rezervei 

de echipamente medicale rescEU. 

Comisarul Johannes Hahn, responsabil de bugetul UE, a declarat: „Măsura adoptată astăzi 

reprezintă încă o ilustrare a modului în care bugetul UE poate aduce valoare adăugată când și 

unde este cea mai mare nevoie. Acesta este, de asemenea, un exemplu perfect de solidaritate și 

cooperare europeană.” 

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a declarat: „Întoarcerea în siguranță 

a cetățenilor noștri este prioritară. Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că își 

regăsesc familiile cât mai curând posibil în această perioadă dificilă. Aș dori să le mulțumesc 

statelor membre pentru eforturile depuse în acest demers. Centrul nostru de coordonare a 

răspunsului la situații de urgență lucrează 24 de ore din 24 împreună cu statele membre 

pentru a răspunde cererilor acestora”. 

Zboruri de repatriere 

Cu ajutorul zborurilor de repatriere organizate prin intermediul mecanismului de protecție 

civilă al Uniunii și cofinanțate de UE, de la începutul epidemiei au fost deja repatriate în 
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Europa 2 312 persoane din China, Japonia, SUA, Maroc, Tunisia, Georgia, Filipine și Capul 

Verde. În zilele următoare sunt prevăzute peste 80 de zboruri de repatriere suplimentare. 

În cadrul mecanismului de protecție civilă al UE, UE contribuie la costurile zborurilor de 

repatriere care transportă resortisanți ai mai multor state membre, pe baza principiului 

solidarității. 

Rezerva rescEU 

Prin propunerea Comisiei Europene, bugetul total al primei rezerve rescEU de echipamente 

medicale (ventilatoare, măști de protecție și materiale medicale esențiale), va fi majorat la 

80 de milioane EUR. 

Context 

Pentru a asigura finanțarea acestor operațiuni, Comisia a prezentat un proiect de buget 

rectificativ – o propunere de reorganizare a unei părți a cheltuielilor UE pentru acest an în 

conformitate cu cele mai recente priorități. 

Proiectul de buget rectificativ prevede, de asemenea: 

- acordarea unei asistențe în valoare de 350 de milioane EUR Greciei pentru gestionarea 

migrației, sumă care se adaugă ajutorului de urgență în valoare 

de 350 de milioane EUR alocat deja, în conformitate cu angajamentul luat de președinta 

von der Leyen în timpul vizitei sale în această țară; 

- alocarea a 3,6 milioane EUR pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, cu 

scopul de a spori capacitatea de identificare, evaluare și comunicare a amenințărilor la 

adresa sănătății umane cauzate de bolile transmisibile și, în special, de a spori capacitatea de 

expertiză în contextul crizei cauzate de coronavirus; 

- un ajutor de 100 de milioane EUR pentru a permite Albaniei să se refacă după cutremurul 

devastator din 26 noiembrie 2019; această sumă reprezintă o parte din angajamentul 

de 115 milioane EUR al Comisiei și din angajamentul total de 1,15 miliarde EUR; 

- alocarea a 3,3 milioane EUR suplimentare pentru a consolida bugetul 2020 al Parchetului 

European (EPPO). Aceste fonduri vor permite, de exemplu, Parchetului European să 

recruteze mai rapid personal calificat și să achiziționeze echipamente IT pentru a începe 

lucrul la primele cazuri. Împreună cu sprijinul pentru gestionarea cazurilor, care a fost 

mobilizat deja la începutul acestui an, pachetul total alocat EPPO pentru 2020 este, așadar, 

majorat cu 48 %. 

Etapele următoare 

Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să aprobe modificările bugetare cât mai 

repede posibil, pentru a se asigura că fondurile pot ajunge acolo unde este cel mai urgent 

nevoie de ele. 

 

3. COVID-19: Președinta von der Leyen și comisarul Breton caută soluții împreună 

cu reprezentanții industriei pentru a crește producția de bunuri necesare 

depășirii crizei 
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La 25 martie, președinta Ursula von der Leyen și comisarul pentru piața internă, 

Thierry Breton, au avut un apel telefonic cu reprezentanți ai mai multor sectoare ale 

industriei: companii din sectorul ingineriei care produc ventilatoare și alte dispozitive 

medicale, întreprinderi nou-înființate, companii de automobile, precum și reprezentanți ai 

industriei aeronautice și mecanice. 

Discuția s-a concentrat asupra modalităților de creștere a producției cât mai rapid posibil, 

inclusiv prin explorarea unor soluții excepționale, cum ar fi reutilizarea ventilatoarelor 

scoase din uz sau partajarea proprietății intelectuale. 

Societățile și-au exprimat solidaritatea și s-au angajat să ofere producătorilor consiliere 

practică și tehnică, pentru a-i ajuta să-și crească volumul mai rapid. Toți participanții au 

subliniat necesitatea de a menține deschise lanțurile de aprovizionare și canalele comerciale 

pentru a asigura disponibilitatea continuă a componentelor necesare pentru fabricarea de 

ventilatoare. Majoritatea companiilor și-au exprimat sprijinul mai degrabă pentru varianta 

în care producătorii existenți își intensifică producția, și nu pentru reconversia liniilor de 

producție (de exemplu, automobile sau aeronautică), dat fiind că varianta din urmă ar fi un 

proces de durată și nu ar avea neapărat întotdeauna succes. 

În cele din urmă, companiile au salutat intenția de a amâna cu un an intrarea în vigoare a 

Regulamentului privind dispozitivele medicale și au subliniat necesitatea unei coordonări la 

nivel european. 

Președinta von der Leyen le-a explicat ce anume face UE pentru a menține valabile  

comenzile în comerțul cu mărfuri și pentru a armoniza standardele. De asemenea, aceasta a 

detaliat celelalte inițiative ale Comisiei pentru a facilita introducerea pe piață a 

ventilatoarelor în Europa. Președinta von der Leyen a declarat: „Sunt impresionată de 

angajamentul industriei europene privind furnizarea produselor necesare în acest context 

dificil,  care a determinat mai multe companii să își reorganizeze activitatea în vederea 

producerii de echipamente de protecție și de ventilatoare. Comisia facilitează acest lucru fie 

prin ceea ce este mandatată să facă, fie prin coordonarea cu statele membre. Numai prin 

colaborare vom fi în măsură să depășim acest moment critic”. Comisarul Breton și-a exprimat 

disponibilitatea de a lua legătura cu aceste companii în viitor pentru a discuta orice 

probleme specifice cu care se confruntă industria. 

 

4. Coronavirus: Comisia emite orientări pentru a proteja activele și tehnologiile 

europene critice în contextul crizei actuale 

Comisia Europeană a emis la 25 martie orientări care au scopul de a asigura o abordare 

solidă la nivelul UE în ceea ce privește examinarea investițiilor străine într-o perioadă de 

criză a sănătății publice și de vulnerabilitate economică cauzată de această criză. Ele au 

scopul este de a proteja societățile din UE și activele critice, în special în domenii precum 

sănătatea, cercetarea medicală, biotehnologia și infrastructurile care sunt esențiale pentru 

securitatea și ordinea publică, fără a submina deschiderea generală a UE față de investițiile 

străine. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Dacă vrem ca Europa să 

iasă din această criză la fel de puternică precum a intrat, trebuie să luăm măsuri de precauție 

acum. Ca în orice criză, atunci când activele noastre industriale și corporative se află sub stres, 
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trebuie să ne protejăm securitatea și suveranitatea industrială. Dispunem de instrumentele 

necesare pentru a face față acestei situații în temeiul legislației europene și naționale și invit 

statele membre să le utilizeze pe deplin. UE este și va rămâne o piață deschisă pentru 

investițiile străine directe. Însă această deschidere nu este necondiționată.”  

Comisarul pentru comerț, Phil Hogan, a declarat: „Ne confruntăm cu o criză a sănătății 

publice fără precedent, cu consecințe grave pentru economia europeană. UE este și va rămâne 

deschisă investițiilor străine. Având în vedere circumstanțele din prezent, trebuie să reducem 

această deschidere prin impunerea unor controale adecvate. Trebuie să știm cine face investiții 

și cu ce scop. UE și statele sale membre dispun de instrumente juridice adecvate în acest sens. 

Orientările de astăzi invită statele membre să utilizeze aceste instrumente pe o scară cât mai 

largă și oferă clarificări suplimentare cu privire la modul de utilizare a cadrului nostru de 

examinare a investițiilor pentru a împiedica vânzarea activelor critice ale UE în contextul 

crizei actuale.”  

În conformitate cu normele UE existente, statele membre sunt împuternicite să examineze 

investițiile străine directe (ISD) provenite din țări din afara UE din motive de securitate sau 

de ordine publică. Protecția sănătății publice este recunoscută ca fiind un motiv imperativ de 

interes general. În consecință, statele membre pot impune măsuri de atenuare (cum ar fi 

angajamente de aprovizionare pentru a satisface nevoile vitale naționale sau ale UE) sau pot 

împiedica un investitor străin să achiziționeze o societate sau să preia controlul unei 

societăți. Mecanisme naționale de examinare a ISD există în prezent în 14 state membre. De 

la intrarea în vigoare anul trecut a regulamentului UE de examinare a investițiilor străine, 

UE este pregătită în mod adecvat pentru a coordona controlul achizițiilor străine efectuate la 

nivelul statelor membre. 

Odată cu emiterea orientărilor, Comisia face apel la statele membre care dispun deja de un 

mecanism de examinare să facă uz pe deplin de instrumentele de care dispun în temeiul 

legislației UE și al legislației naționale pentru a preveni fluxurile de capital din țările din 

afara UE care ar putea submina securitatea sau ordinea publică din Europa. 

De asemenea, Comisia invită celelalte state membre să instituie un mecanism complet de 

examinare și, între timp, să ia în considerare toate opțiunile în conformitate cu legislația UE 

și obligațiile internaționale pentru a aborda eventualele cazuri în care achiziționarea sau 

controlul de către un investitor străin a unei anumite societăți, infrastructuri sau tehnologii 

ar putea crea un risc pentru securitatea sau ordinea publică din UE. 

De asemenea, Comisia încurajează cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește 

cazurile de examinare a ISD în care investițiile străine ar putea avea un efect asupra pieței 

unice a UE. Achizițiile străine care au loc în prezent intră deja în domeniul de aplicare al 

regulamentului UE de examinare a ISD și ar putea fi reexaminate în cadrul mecanismului de 

cooperare instituit prin regulamentul menționat, care va fi pe deplin operațional începând 

cu luna octombrie 2020. 

În ceea ce privește circulația capitalurilor, orientările reamintesc, de asemenea, 

circumstanțele specifice în care poate fi restricționată circulația liberă a capitalurilor legate 

de achiziția de cote de participație, în special a celor provenite din țări terțe. 

De asemenea, Comisia va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile pe teren și este 

pregătită să discute și să asigure coordonarea oricărui caz de investiții străine cu impact 

european mai larg. De asemenea, protecția activelor strategice ale UE va face obiectul unor 



16 
 

discuții între președinta von der Leyen și liderii UE în cadrul videoconferinței Consiliului 

European de mâine. 

Context 

Regulamentul UE privind examinarea ISD a fost adoptat în martie 2019. Regulamentul a 

instituit pentru prima dată un mecanism la nivelul UE pentru a coordona examinarea 

investițiilor străine care ar putea afecta securitatea și ordinea publică din Uniune și statele 

sale membre. Acest mecanism se bazează pe obligația de a face schimb de informații între 

statele membre și Comisie, precum și pe posibilitatea Comisiei și a statelor membre de a 

emite avize și observații cu privire la anumite tranzacții. Aplicarea acestui mecanism va 

începe la 11 octombrie 2020. Comisia și statele membre cooperează deja în vederea 

adaptării mecanismelor naționale de examinare și a asigurării unei puneri în aplicare 

depline și rapide a regulamentului la nivelul UE și la nivel național. 

 

5. Drepturile omului și democrația: eforturile în vederea garantării demnității și a 

egalității în lume 

La 25 martie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat prioritățile și calea de 

urmat în ceea ce privește drepturile omului și democrația, adoptând o comunicare comună 

și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2020-

2024. 

De asemenea, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au înaintat Consiliului o propunere 

comună de a hotărî cu majoritate calificată cu privire la chestiuni care intră sub incidența 

planului de acțiune; acest demers reflectă importanța strategică a planului de acțiune, care 

vizează încurajarea unui proces decizional mai rapid și mai eficient în ceea ce privește 

drepturile omului și democrația. 

Evoluția geopoliticii, tranziția către era digitală, degradarea mediului și schimbările 

climatice generează provocări importante, însă reprezintă, în același timp, oportunități de a 

favoriza transformări pozitive către societăți mai democratice și mai favorabile incluziunii. 

Propunerea de astăzi definește măsurile pe care trebuie să le ia UE și statele sale membre 

pentru a ține seama de noile realități și a acționa împreună, în conformitate cu valorile 

fundamentale ale UE. 

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Josep Borrell a declarat: „Situațiile de criză, precum 

pandemia de coronavirus cu care ne confruntăm în prezent, reprezintă provocări deosebite la 

adresa exercitării și protecției efective a drepturilor omului și pun la încercare funcționarea 

democrațiilor noastre. În astfel de situații, Europa trebuie să-și apere valorile și interesele. 

Trebuie să avem curajul și ambiția de a face față provocărilor împreună. Astăzi, propunem un 

plan ambițios de apărare a drepturilor omului și a democrației în întreaga lume, prin 

utilizarea mai rapidă și mai eficace a tuturor resurselor noastre”. 

Bazându-se pe realizările planurilor de acțiune anterioare, noul plan de acțiune identifică 

prioritățile și acțiunile-cheie pentru următorii cinci ani și vizează garantarea faptului că UE 

joacă un rol mai important în promovarea și apărarea drepturilor omului și a democrației la 

nivelul întregii sale acțiuni externe. Planul prezentat astăzi are cinci direcții de acțiune: 

 protejarea și capacitarea cetățenilor; 
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 construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și democratice; 

 promovarea unui sistem mondial pentru drepturile omului și democrație; 

 valorificarea oportunităților și abordarea provocărilor asociate utilizării noilor 

tehnologii; 

 colaborarea în vederea obținerii de rezultate. 

Aceste cinci linii de acțiune vor servi drept bază pentru punerea în aplicare a măsurilor 

operaționale la nivel național, regional și multilateral, ținând seama de circumstanțele și 

particularitățile locale. În acest scop, UE va utiliza gama largă de politici și instrumente pe 

care le are la dispoziție, pentru a promova și a apăra drepturile omului, democrația și statul 

de drept. 

Un proces decizional mai rapid 

Comunicarea și noul Plan de acțiune privind drepturile omului și democrația sunt însoțite de 

o propunere comună adresată Consiliului, care reflectă importanța strategică a planului de 

acțiune și care vizează încurajarea unui proces decizional mai rapid și mai eficient. Dacă 

această propunere va fi aprobată, Consiliul European ar adopta – în unanimitate – Planul de 

acțiune privind drepturile omului și democrația ca politică a UE de interes strategic. Aceasta 

ar însemna că, în viitor, Consiliul ar putea hotărî cu majoritate calificată cu privire la 

chestiuni care intră sub incidența noului plan de acțiune, ceea ce ar constitui un pas înainte 

către o UE mai strategică și mai fermă. 

Etapele următoare 

Comunicarea comună, Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 

(2020-2024) și propunerea comună care le însoțește vor fi transmise Consiliului și 

Parlamentului European. Consiliul este cel care va trebui să inițieze următoarele etape ale 

adoptării Planului de acțiune al UE, inclusiv să înainteze Consiliului European propunerea de 

a adopta acest plan ca politică a UE de interes strategic. 

Context 

Deși s-au înregistrat progrese importante, trebuie combătute restrângerile universalității și 

indivizibilității drepturilor omului și regresele în ceea ce privește democrația. În plus, noile 

tehnologii se află în prima linie, generând atât oportunități, cât și amenințări. De exemplu, 

tehnologiile digitale pot promova drepturile omului și democratizarea, însă utilizarea 

abuzivă a noilor tehnologii prezintă un risc de intensificare a controlului, a monitorizării și a 

represiunii. Provocările de mediu la nivel mondial afectează, de asemenea, protecția 

drepturilor omului. 

UE și-a păstrat cu fermitate rolul de apărător hotărât al drepturilor umane și al democrației. 

În 2012, UE a adoptat Cadrul strategic privind drepturile omului și democrația, menit să 

stabilească principii, obiective și priorități concepute pentru a îmbunătăți eficacitatea și 

coerența politicii UE în aceste domenii. Pentru a pune în aplicare acest cadru, UE a adoptat 

două planuri de acțiune, în 2012 și în 2015. 

De la adoptarea Cadrului strategic privind drepturile omului și democrația în 2012, primele 

două planuri de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația (aferente 

perioadelor 2012-2014 și, respectiv, 2015-2019), numirea primului reprezentant special al 
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UE (RSUE) pentru drepturile omului în 2012 și Concluziile Consiliului privind democrația 

din 2019, UE a devenit mai coordonată, mai activă, mai vizibilă și mai eficace în ceea ce 

privește acțiunea sa în țările terțe și dialogul său cu acestea, ocupând în același timp un loc 

mai vizibil la nivel multilateral. 

 

6. Comisia salută aprobarea deschiderii negocierilor de aderare cu Albania și 

Macedonia de Nord 

În urma acestei decizii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: 

,,Uniunea Europeană își onorează promisiunile. Macedonia de Nord și Albania au făcut ceea ce 

li s-a cerut și au continuat să facă progrese privind punerea în aplicare a reformelor necesare. 

Suntem astăzi la începutul drumului către o Uniune Europeană mai mare și mai puternică. 

Este o decizie în interesul geostrategic al Uniunii.” 

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: ,,Deschiderea 

negocierilor de aderare transmite un mesaj puternic și clar nu numai acestor două țări, ci și 

Balcanilor de Vest în ansamblu. Aceasta reprezintă reasumarea și concretizarea 

angajamentului Uniunii față de perspectiva europeană a regiunii, al cărei prezent este cu 

Uniunea și al cărei viitor este în Uniune. Comisia va avansa rapid și va propune în curând 

proiecte de cadre de negociere cu ambele țări, integrând elementele metodologiei revizuite. 

Decizia de astăzi confirmă importanța geostrategică a Balcanilor de Vest și demonstrează că 

Europa este dispusă și capabilă să ia decizii geopolitice, chiar și în această perioadă dificilă a 

pandemiei de coronavirus. ” 

Etapele următoare 

După aprobarea finală de către membrii Consiliului European, programată joi, Comisia va 

prezenta propuneri de cadre de negociere cu ambele țări. Aceste cadre stabilesc orientările 

și principiile care guvernează negocierile de aderare cu fiecare țară candidată. Comisia va 

începe imediat lucrările pregătitoare necesare. 

Primele conferințe interguvernamentale ar trebui convocate cât mai curând posibil, după ce 

Consiliul va fi adoptat cadrele de negociere. Înainte de prima sa conferință 

interguvernamentală, Albania este invitată să își continue eforturile în domeniul reformelor 

electorale și judiciare și al luptei împotriva criminalității organizate și a corupției. 

Combaterea fenomenului cererilor de azil nefondate și modificarea legislației privind mass-

media rămân, de asemenea, priorități importante. În momentul prezentării cadrului de 

negociere pentru Albania, Comisia va prezenta și un raport cu privire la aceste aspecte. 

Comisia va continua să monitorizeze progresele înregistrate și respectarea constantă de 

către cele două țări a tuturor aspectelor care constituie condițiile referitoare la deschiderea 

negocierilor definite de Consiliu în iunie 2018. De asemenea, Comisia va continua și finaliza 

procesul de examinare analitică a acquis-ului UE cu ambele țări, începând cu „chestiunile 

fundamentele”.  
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