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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu, s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept, toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovăm libertatea mass-media și 

statul de drept în vecinătatea noastră, 

decât dacă dispunem de mijloace de 

informare libere și de instanțe 

judecătorești independente în UE.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
Carmen Denisa Ion 

Mihaela Gîdei 
Ioana Cristina Vida 
Marina Clopotaru 

Luiza Roibu 
Cristina Rădulescu 

Andreea Mihai 
 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

COMISIA EUROPEANĂ ………………......................................................  4   

PARLAMENTUL EUROPEAN.......................................................8 

PREŞEDINŢIA CROATĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE................................................................................ 19 

CONSILIUL EUROPEAN.....................................................................27 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR...31 

EVOLUȚII PRIVIND CORONAVIRUS..........................34 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a adoptat un raport privind progresele realizate în 

cadrul Parteneriatului strategic din 2017 cu regiunile ultraperiferice ale UE1, care a 

consolidat cooperarea dintre acestea, statele membre respective și Comisia 

Europeană2.  

Prezentul raport evaluează progresele înregistrate în punerea în aplicare a 

comunicării intitulate „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii Europene”. 

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

Mayotte, Réunion și Saint-Martin (Franța), Insulele Azore și Madeira (Portugalia) și 

Insulele Canare (Spania) – întâmpină constrângeri permanente legate de situarea 

 
1 COM(2020) 104 
2 În octombrie 2017, Comisia a adoptat o comunicare prin care s-a dorit consolidarea parteneriatului cu regiunile 
ultraperiferice și cu statele membre de care acestea aparțin 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. 
 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

COEZIUNE ȘI REFORME  

Regiunile ultraperiferice ale UE 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermost-regions/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermost-regions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1584696674911&uri=CELEX:52017DC0623
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1584696674911&uri=CELEX:52017DC0623
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lor la mare depărtare, suprafața mică, vulnerabilitatea la schimbările climatice și 

caracterul insular, care le frânează creșterea și dezvoltarea. În acest context, 

articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede 

măsuri specifice pentru sprijinirea regiunilor ultraperiferice, inclusiv condiții 

adaptate pentru aplicarea dreptului Uniunii în aceste regiuni și pentru accesul la 

programele UE. 

Dispersate în Oceanul Atlantic, bazinul Caraibilor, America Latină și Oceanul 

Indian, regiunile ultraperiferice furnizează UE resurse unice: biodiversitate bogată, 

poziție strategică pentru activități spațiale și astrofizice, zone economice maritime 

extinse, apropiere de alte continente. 

Raportul prezintă, totodată, acțiunile întreprinse de Comisia Europeană, 

regiunile ultraperiferice și statele membre de care aparțin acestea în sectoarele 

prevăzute în comunicare, evidențiază realizările și sugerează concentrarea 

eforturilor în direcția abordării schimbărilor climatice, a protejării biodiversității, a 

introducerii unei economii circulare și a stimulării energiei din surse regenerabile. 

Acestea sunt direcții-cheie recunoscute în inițiativa emblematică „Pactul ecologic 

european”, în care se subliniază faptul că se va acorda o atenție deosebită 

regiunilor ultraperiferice, fiind luată 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 

același timp, necesitatea de a se consolida eforturile și în alte sectoare-cheie, 

precum economia albastră și conectivitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12012E349
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Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au 

prezentat comunicarea comună referitoare la Planul de 

acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru 

perioada 2020-20243, evidențiind prioritățile acestui 

domeniu. De asemenea, au înaintat Consiliului o propunere 

comună4 de a se lua decizii cu majoritate calificată în ceea ce 

privește aspectele care intră sub incidența planului de acțiune; acest demers este 

inițiat pentru a reflecta importanța strategică a planului de acțiune, în sensul de a 

încuraja obținerea unor decizii mai rapide și eficiente referitoare la drepturile 

omului și democrația. 

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

acțiune identifică prioritățile și acțiunile-cheie pentru următorii 5 ani și vizează 

garantarea faptului că UE trebuie să aibă un rol mai important în promovarea și 

apărarea drepturilor omului și a democrației la nivelul întregii sale acțiuni externe. 

Planul prezentat are cinci direcții de acțiune: 

• protejarea și capacitarea cetățenilor; 

• construirea unor societăți reziliente, democratice și favorabile 

incluziunii; 

 
33 JOIN(2020) 5 
44 JOIN(2020) 6 

Drepturile omului și democrația 

 

25 martie 

2020 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/EN/JOIN-2020-5-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_6_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_6_RO_ACTE_f.pdf
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• promovarea unui sistem cu caracter universal pentru drepturile 

omului și democrație; 

• valorificarea oportunităților și abordarea provocărilor asociate 

utilizării noilor tehnologii; 

• colaborarea în vederea obținerii de rezultate. 

Aceste 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.  
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SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU A VOTA  

MĂSURILE URGENTE DE STOPARE A COVID-19 

Parlamentul European a organizat, în 26 martie a.c.,  o sesiune plenară 

extraordinară5 pentru aprobarea primelor măsuri care vor veni în sprijinul 

cetățenilor și întreprinderile afectate de impactul COVID-19. Parlamentarii 

europeni au susținut măsurile fără precedent care au fost luate de UE pentru 

sprijinirea statele membre și atenuarea efectelor pandemiei și și-au exprimat  

 
5 Respectând măsurile stricte de prevenție, deputați din conducerile tuturor grupurilor politice s-au reunit,  în data 
de 26 martie 2020, într-o sesiune specială în sala de plen din Bruxelles, în timp ce alți deputați au urmărit dezbaterea 
de acasă. Datorită procedurilor speciale instituite, toți deputații au putut să voteze de la distanță: 687 de 
europarlamentari au participat la primul vot pentru a aproba procedura de urgență. 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

 

23 – 29 martie 

2020 

 

Din activitatea Parlamentului European 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-participation-procedure
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acordul pentru  accelerarea implementării inițiativelor propuse de Comisia 

Europeană.  

În cadrul plenarei speciale6, 687 de parlamentari europeni  au participat la 

primul vot pentru măsurile de urgență. Ei au solicitat consolidarea solidarității între 

statele membre pentru a face față dificultăților și au considerat că trebuie luate 

măsuri la nivelul Uniunii pe termen lung care să diminueze impactul economic și să 

susțină creșterea investițiilor în cercetare.  

De asemenea, în prezentările făcute de Comisia Europeană și de Consiliul UE 

au fost enumerate acțiunile adoptate la nivel european pentru a se asigura un 

răspuns coordonat al statelor membre, în special față de criza existentă la nivelul 

sănătății publice. Totodată, s-au făcut referiri la procedurile de achiziții publice 

comune pentru echipamente medicale, la pachetul de măsuri economice pentru 

reducerea efectelor pandemiei, la măsurile economice prezentate de Banca 

Centrală Europeană și Banca Europeană de Investiții, la cadrul temporar de 

flexibilizare a regulilor de ajutor de stat, și la activarea clauzei derogatorii generale 

din cadrul Pactului pentru stabilitate și creștere.  

 

 
6 Dezbaterea s-a desfășurat în condiții speciale, fiind permise intervențiile prin videoconferință. Totuși, președintele 
PE, președintele Comisiei Europene și majoritatea celor care au interevenit au fost prezenți fizic în sala de plen. 
Președinția rotativă a Consiliului UE nu a putut fi prezentă la dezbatere, transmitând o informare scrisă despre 
acțiunile realizate.  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20200323STO75615/sesiune-extraordinara-pentru-accelerarea-implementarii-masurilor-covid-19
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Înaintea votului asupra primului set de măsuri propuse de Comisia 

Europeană pentru a ajuta statele membre să combată pandemia în mod eficient și 

coordonat, membrii Parlamentului European au solicitat statelor UE să colaboreze 

și să mențină frontierele interne deschise pentru a permite livrarea echipamentelor 

medicale și a mărfurilor. 

Propunerile aprobate sunt: 

• inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus, prin care 37 

miliarde euro din fondurile de coeziune vor fi alocate statelor membre, pentru 

cetățenii, regiunile și țările cel mai grav afectate de pandemia de coronavirus7;  

• o propunere legislativă pentru extinderea domeniului Fondului de 

solidaritate UE8, pentru a 

acoperi urgențele de 

sănătate; 

• o propunere 

a Comisiei Europene 

pentru suspendarea 

temporară a normelor UE 

privind sloturile orare și 

pentru stoparea  

„zborurilor goale” cauzate 

de epidemia de Covid-199. 

 
7 Fondurile vor fi direcționate către sistemele de sănătate, IMM-uri, piețele forței de muncă și alte părți vulnerabile 
ale economiilor statelor membre ale UE. Propunerea a fost adoptată cu 683 voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. 
8 Fondul de Solidaritate al UE a fost creat ca reacție la inundațiile grave din Europa Centrală în 2002. Principalul 
obiectiv al fondului este de a oferi asistență financiară statelor membre UE care se confruntă cu dezastre naturale. 
În conformitate cu normele actuale, Fondul de Solidaritate al UE poate sprijini doar redresarea după dezastre 
precum inundații, incendii forestiere, cutremure, furtuni și secete. Urgențele de sănătate publică, cum ar fi Covid-
19, nu intră în sfera de competență a acestui fond. În conformitate cu noile reguli, operațiunile publice de urgență 
și redresare, precum restabilirea infrastructurilor, curățarea zonelor și asigurarea cazării temporare pentru oameni 
rămân eligibile pentru finanțare. Normele urmează să fie extinse la asistența populației în caz de crize de sănătate, 
inclusiv asistență medicală, precum și măsuri de prevenire, monitorizare sau control al răspândirii bolilor, și vor 
acoperi măsurile de combatere a răspândirii bolilor infecțioase. Cele mai afectate state membre ar trebui să obțină 
acces la asistență financiară de până la 800 milioane euro în 2020. Susținerea financiară va fi decisă de la caz la caz. 
Propunerea a fost adoptată cu 671 voturi pentru, 3  împotrivă și 14 abțineri. 
9 Această măsură va împiedica transportatorii aerieni să opereze zboruri goale în timpul pandemiei. Prin această 

suspendare temporară, companiile aeriene nu mai sunt obligate să utilizeze sloturile de decolare și de aterizare 
planificate, pentru a le păstra în următorul sezon. Pe toată durata verii, de la 29 martie până la 24 octombrie 2020, 
se va renunța astfel la regula „folosești sau pierzi”. Propunerea a fost adoptată cu 686 voturi pentru, niciunul 
împotrivă și două abțineri. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_459
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0114
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0111
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200313IPR74902/comisia-tran-se-angajeaza-sa-opreasca-zborurile-goale-cauzate-de-covid-19


11 
 

Consiliul trebuie să aprobe în mod oficial poziția Parlamentului. Măsurile 

adoptate vor intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene.  

Sesiunea din 26 martie a.c. o înlocuiește pe cea plănuită inițial între 1 și 2 

aprilie a.c.  

În deschiderea dezbaterilor10, președintele David Sassoli a reafirmat că 

Parlamentul European nu va înceta să lucreze, în pofida pandemiei.  

  „(...) Acesta este singurul mod 

în care putem fi în serviciul oamenilor, al 

comunităților noastre și al personalului 

medical care se sacrifică în spitalele noastre 

din Europa. Parlamentul va continua să își 

îndeplinească rolul democratic.” a spus 

președintele. 

Președintele Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen, a subliniat  

necesitatea unei acțiuni comune și a păstrării pieței unice.  

„(...) Când am avut nevoie de un spirit toţi pentru unul, mulți au dat un 

răspuns de tipul doar pentru mine. Dar lucrurile se îmbunătățesc acum. Libera 

circulație a mărfurilor și a serviciilor este singura modalitate de a aproviziona acele 

regiuni care au nevoie. A pune bariere între noi pur și simplu nu are sens! Cetățenii 

Europei își vor aminti deciziile și acțiunile noastre de astăzi.” 

Grupurile politice și-au exprimat solidaritatea cu populația afectată de 

COVID-19 și au arătat recunoștință față de personalul medical. Majoritatea 

grupurilor politice au apreciat măsurile propuse de Comisia Europeană, au subliniat 

necesitatea adoptării urgente a acestor măsuri și au îndemnat la o solidaritate 

crescută la nivelul UE.  

 

 

 

 
10Dezbaterile pot fi urmărite aici.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/plenary-session_20200326-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200326PHT75920/20200326PHT75920_original.jpg


Esteban González Pons (PPE, 

ES) a considerat că: „(..) Avem nevoie 

de Europa care iese pe balconul său în 

fiecare seară pentru a aplauda 

personalul medical”. El a făcut un apel 

similar celui al președintei Comisiei și 

a solicitat garantarea canalizării 

resurselor să fie canalizate către 

asistența medicală locală și ca libera 

circulație a echipamentelor medicale 

și a mărfurilor să fie garantată. El a 

cerut menținerea sistemelor politice, 

investițiilor în cercetare și solidarității 

între liderii europeni al căror „spirit 

european cedează.”  

Javier Moreno Sánchez (S&D, 

ES) a subliniat necesitatea unui Plan 

Marshall al UE, finanțat de un nou 

instrument financiar comun 

european, și un fond european pentru 

șomaj, pentru a atenua consecințele 

economice și sociale ale crizei COVID-

19, menționând că „(...) deciziile de 

astăzi nu sunt decât un prim-pas”.  

Dominique Riquet (Renew, FR) 

a fost de părere că: „(...) Dacă Europa 

este strâns legată de solidaritatea 

economică și monetară, solidaritatea 

pentru sănătate este și mai necesară. 

(...) Vreau ca acest aforism să se aplice 

Europei și cetățenilor săi: ceea ce nu 

ne omoară ne va face mai puternici”. 

El a susținut măsurile privind așa-

zisele „zboruri goale” și a spus că 

rețelele de aprovizionare bine 

organizate sunt cele mai bune metode 

pentru a stabiliza Europa și a lupta 

împotriva bolii.  

Nicolas Bay (ID, FR) a criticat 

răspunsul UE  și a precizat că: „(...) 

Avem o mare problemă și sunteți 

absenți. Comisia Europeană i-a pus pe 

europeni în pericol. UE nu este 

capabilă nici măcar să coordoneze 

măsurile luate de statele membre. 

Criza COVID-19 este un cui, poate 

ultimul, în sicriul unei birocrații 

incapabile.”  

 

Ska Keller (Verzi/EFA, DE) a 

adus critici, precizând că: „(...) 

Mulțumirile și recunoștința nu sunt 

suficiente”, și a solicitat să fie extinsă 
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asistența și către Balcanii de Vest. De 

asemenea, grupul politic din care face 

parte solicită acordarea de sprijin 

financiar pentru persoanele care au 

rămas fără venituri și asigurarea 

stabilității țărilor UE prin emitere de 

„obligațiuni corona” (coronabonds). 

Accentuând că aceste vremuri 

extraordinare „nu sunt un pretext 

pentru a submina controlul 

democratic”, dna Keller a amintit că 

guvernele trebuie să rămână sub 

controlul parlamentelor naționale.  

Derk Jan Eppink (ECR, NL) a 

propus un răspuns pragmatic diferit la 

criză: „(...) Noile obligațiuni euro sau 

obligațiuni corona nu ar fi o 

modalitate eficientă de a revitaliza 

economia europeană. Oamenii au 

nevoie urgentă de numerar. Băncile 

centrale naționale ar trebui, în schimb, 

să acorde credite cu dobândă zero 

cetățenilor și companiilor noastre.” 

Manon Aubry (GUE / NGL, FR) 

pledând pentru punerea în comun a 

producției de echipamente medicale 

și pentru o strategie clară și 

coordonată care să pună capăt 

măsurilor de izolare, a apreciat că:  

„(...) O Europă care protejează 

ar avea grijă de angajații săi esențiali. 

În loc să aplaudăm personalul 
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medical, casierii, persoanele de care 

depinde viața noastră, haideți să îi 

ajutăm!” 

Din partea României au 

intervenit Siegfried Mureșan și 

Dragoș Pîslaru, îndemnând la 

solidaritate și solicitând măsuri 

adiționale, precum stabilirea unui 

fond de rezerva în cadrul CFM 2021-

2027 pentru răspunsul la crize, 

respectiv a unui fond special pentru 

finanțarea proiectelor desfășurate de 

organizații neguvernamentale.    

Dezbaterea a fost închisă de 

vicepreședintele Comisiei Europene, 

Maroš Šefčovič, care a mulțumit celor 

care au înțeles că acestă criză este fără 

precedent și că se încearcă găsirea 

celor mai bune soluții. De asemenea, 

a menționat că cei care critică UE ar 

trebui să  înțeleagă că nimeni din 

întreaga lume nu a fost pregătit 

pentru așa ceva, însă instituțile UE s-

au mobilizat și au încercat să găsească 

soluții în baza tratatelor, după care a 

răspuns la întrebările formulate de 

către deputaţi. 

 

 

 



 PACHETUL PRIVIND CERCETAREA 

Comisia Europeană a propus un pachet bugetar semnificativ pentru lupta 

împotriva COVID-19 pe care parlamentarii europeni l-au dezbătut și votat. 

Printre măsurile de urgență s-au regăsit și investițiile în cercetare și o mai 

puternică pregătire pentru viitor, care ar trebui combinate cu un angajament pe 

termen lung față de programele de cercetare ale UE .   

 „(...) Salutăm măsurile luate de dna Mariya Gabriel, 

comisar european, responsabil cu portofoliul inovare, cercetare, 

cultură, educație și tineret, și alocarea ca fond comun a 

aproximativ 140 milioane euro pentru cercetarea COVID-19. 

Comisia Europeană a lansat o cerere specială în cadrul Programului Orizont 2020, 

și a implicat părțile interesate în cadrul parteneriatului public-privat al Inițiativei 

privind medicamentele inovatoare (IMI). (...) Acum trebuie să începem să reflectăm 

asupra viitorului pentru a fi mai bine pregătiți. Cercetarea și dezvoltarea au un rol 

important în abordarea încercărilor globale. Acesta este un alt motiv de susținere a 

propunerii de alocare a acestor fonduri. (...) Criza în domeniul sănătății, generată 

de COVID-19, ne face să ne concentrăm atenția pe principala prioritate, aceea de a 

opri răspândirea virusului. Se lucrează de urgență la găsirea unui tratament și la 

fabricarea unui vaccin. Rata excepțională de contagiune a virusului ar trebui să ne 

ne determine să realizăm că lumea noastră interconectată s-a micșorat 

considerabil și că acțiunea comună și coordonată între state este singura 

modalitate de a face față acestei crize. (...) Este un test al capacității noastre de a 

lucra împreună în situații de urgență, pe de o parte, și de a rămâne fideli 

obiectivelor noastre pe termen lung, pe de altă parte. Atunci când această criză va 

fi depășită, trebuie să ne pregătim imediat pentru o următoare situație de criză. 

Asta înseamnă să investim mai mult în cercetare și să ne asigurăm că programele 

UE, cum ar fi Orizont Europa, nu devin dependente exclusiv de divergențele pe 

termen scurt între statele membre.” a declarat dl Christian Ehler, raportorul pentru 

Programul Orizont Europa 

https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200319IPR75304/covid19-cercetarea-ue-trebuie-sa-fie-mai-bine-pregatita-in-viitor
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De  asemenea, UE 

va finanța mai multe 

activități de cercetare prin 

intermediul Inițiativei 

privind medicamentele 

inovatoare (IMI), un 

parteneriat public-privat 

între Comisia Europeană și 

industria farmaceutică. Cu 

acest prilej, s-au solicitat 

noi propuneri pentru 

cercetare, pentru dezvoltarea de tratamente și metode de diagnosticare ca 

răspuns la epidemia COVID-19. Fonduri în valoare de până la 45 milioane euro vor 

proveni din programul Orizont 2020, programul Uniunii pentru cercetare și 

inovare. 

Această cerere face parte din răspunsul coordonat al UE la amenințarea 

sănătății publice generată de COVID-19 și completează finanțarea cercetării de 

urgență deja mobilizată11.  

 

 INSTITUȚIILE UE IAU MĂSURI PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE 

MEDICALE VITALE 

Parlamentul European lucrează împreună cu statele membre pentru a se 

asigura că UE poate achiziționa ventilatoare, măști și alte echipamente medicale 

care vor fi puse la dispoziția tuturor spitalelor. 

Comisia Europeană a instituit un sistem de colectare a echipamentelor 

medicale (prin intermediul rescEU)12, astfel încât livrările necesare pentru 

 
11  A se vedea Studiul despre cererea de propuneri IMI și despre acțiunile de cercetare ale UE privind COVID-19. 
Acestea pot fi accesate  aici. 
12 RescEU face parte din mecanismul de protecție civilă al UE, care consolidează cooperarea dintre țările UE în acest 
domeniu. De la crearea rescEU în 2019, UE poate sprijini în mod direct statele membre afectate de dezastre atunci 
când capacitățile naționale sunt suprasolicitate. Datorită mecanismului UE de protecție civilă, peste 1.800 de 
cetățeni au fost deja repatriați din toată lumea după apariția COVID-19.  
 

https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_ro
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_ro
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
file:///C:/Users/Denisa/Desktop/Puteți%20găsi%20mai%20multe%20informații%20despre%20cererea%20de%20propuneri%20IMI%20aici%20și%20despre%20acțiunile%20de%20cercetare%20ale%20UE%20privind%20COVID19%20aici%20(sursa:%20Comisia%20Europeană)
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200319PHT75301/20200319PHT75301_original.jpg
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combaterea virusului să poată 

ajunge rapid la statele membre 

care au nevoie de acestea.  

Parlamentul European a 

aprobat 40 milioane euro 

pentru echipamente medicale 

de terapie intensivă, 

ventilatoarele și echipamentele 

individuale de protecție, cum ar 

fi măștile reutilizabile. 

De asemenea, statele 

membre și-au unit forțele în temeiul Acordului de achiziții publice comune, pentru 

achiziționarea de echipamente individuale de protecție care pot să susțină funcția 

respiratorie și de articole necesare pentru testarea coronavirusului.  

  „(...) Săptămâna trecută, Europa a luat mai multe 

decizii istorice de contracarare a COVID-19, inclusiv pentru 

atenuarea impactului asupra economiei UE. (...) Europa face tot 

posibilul pentru a salva vieți. Mecanismul de protecție civilă al UE 

a venit, în trecut, în ajutorul cetățeniilor UE în urma cutremurelor, 

uraganelor, inundațiilor și incendiilor forestiere. Acum utilizăm, 

pentru prima dată, fondurile UE prin intermediul rescEU pentru a sprijini eforturile 

statelor membre de combatere a virusului, prin asigurarea faptului că dispunem de 

echipamente medicale și de o protecție atât de necesară. Aceasta este solidaritatea 

Uniunii Europene în acțiune. (...) Criza actuală arată că existența unor mijloace 

suficiente pentru a răspunde nevoilor programului UE privind mecanismul de 

protecție civilă ulterior anului 2020 este importantă, în conformitate cu poziția 

Parlamentului.” – a declarat dl Pascal Canfin, președintele Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară, făcând referire la propunerea Comisiei 

Europene. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200304IPR73997/eu-civil-protection-mechanism-must-be-sufficiently-funded-to-save-lives
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200304IPR73997/eu-civil-protection-mechanism-must-be-sufficiently-funded-to-save-lives
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200323IPR75622/covid-19-eu-institutions-take-action-to-procure-life-saving-medical-equipment
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 PARLAMENTUL EUROPEAN  SUSȚINE DEMOCRAȚIA ÎN UNGARIA  

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a făcut 

precizarea că orice măsură extraordinară adoptată de guvernul ungar13, ca răspuns 

la pandemia declanșată de COVID-19, trebuie să respecte valorile fondatoare ale 

UE. Clarificarea vine în urma încearcării guvernului ungar de a-și extinte autoritatea 

executivă, în timp ce țara rămâne în pericol. 

 „(…) În numele Comisiei LIBE, îmi exprim 

îngrijorarea cu privire la intenția Adunării Naționale a 

Ungariei de a vota extinderea „stării de urgență” în acest 

stat și modificările aferente Codului penal prin decret. 

Suntem conștienți că statele membre au responsabilitatea 

de a lua măsuri de protecție în aceste momente dificile, 

însă aceste măsuri ar trebui să asigure întotdeauna că 

drepturile fundamentale, statul de drept și principiile 

democratice sunt protejate. În acest context, am solicitat să se evalueze dacă 

proiectul propus este conform cu valorile înscrise la articolul 2 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. Reamintim statelor membre că responsabilitatea lor este de a 

respecta și proteja aceste valori comune.” – a declarat dl Juan Fernando López 

Aguilar, președinte al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. 

 

 

 

 

 
13 La 20 martie a.c., prim-ministrul Viktor Orban a trimis parlamentului un proiect de lege destinat să extindă 
puterile guvernului în contextul epidemiei de COVID-19. Într-un regim de stare de urgență prelungit, executivul 
ar putea să guverneze doar prin ordonanțe de urgență și să suspende anumite legi prin decret și să introducă alte 
măsuri extraordinare, cu scopul de a garanta stabilitatea vieţii, a sănătăţii, securitatea personală şi materială a 
cetăţenilor, precum şi economia. O altă clauză a proiectului evocă posibilitatea unei „vacanțe parlamentare forţate”, 
ceea ce ridică temerea de o eventuală suspendare a sesiunii Parlamentului. De asemenea, proiectul propune și 
modificări ale Codului penal pentru a impune pedepse cu închisoarea severe pentru încălcarea măsurilor de 
carantină sau pentru difuzarea a ceea ce Budapesta numeşte dezinformări privind coronavirusul şi măsurile luate 
pentru a încerca să-i împiedice propagarea. Proiectul de lege va avea nevoie de o majoritate de două treimi pentru 
a fi adoptat. Proiectul de lege va avea nevoie de voturile a două treimi din numărul parlamentarilor pentru a fi 
adoptat. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200324IPR75702/ep-stands-up-for-democracy-in-hungary-during-covid-19
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Subiectul teleconferinței miniștrilor de finanțe a vizat efectele COVID-19 

asupra economiei UE. În acest sens, miniștrii au discutat despre flexibilitatea 

Pactului de stabilitate și de creștere, ținând seama de aspectele economice ale 

crizei Covid-19, evidențiate prin comunicarea prezentată de Comisia Europeană la 

20 martie a.c. Miniștrii au emis o declarație comună în care își exprimă acordul față 

de aprecierea Comisiei conform căreia sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea 

clauzei derogatorii generale prevăzute în cadrul bugetar al UE. 
De asemenea, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii privind impactul 

economic al crizei Covid-19 și asupra măsurilor adoptate pentru a-i face față atât 

la nivel național, cât și la nivel european. Totodată, Banca Centrală Europeană a 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

Reuniunea informală a miniștrilor economiei și 

finanțelor - teleconferință 

- 

23 martie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2020/03/23/?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Teleconference+of+economics+and+finance+-+Vladas&utm_term=952.100449.41840.0.100449&utm_content=Direct+Meetings
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
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prezentat programul de achiziții de 

urgență în contextul pandemiei. Nu în 

ultimul rând, miniștrii au făcut schimb de 

opinii privind impactul Covid-19 asupra 

Semestrului european 2020 și au convenit 

să se adopte o abordare flexibilă și 

pragmatică în ceea ce privește derularea 

următoarelor etape. 

 

La videoconferința - inițiată de Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, 

miniștrii au discutat despre răspunsul internațional la criza provocată de Covid-19 

și au acordat o atenție deosebită repatrierii călătorilor europeni blocați în afara 

granițelor UE. Cu acest prilej, miniștrii au condamntat încercările de discreditare a 

UE prin dezinformare și prin stigmatizarea cetățenilor UE aflați în state terțe, în 

contextul pandemiei de Covid-19. În plus, s-a discutat despre intensificarea 

cooperării și solidarității internaționale pentru a sprijini statele cele mai afectate. 

„(...) Ne aflăm într-un 

moment critic. Virusului nu îi pasă 

de granițele naționale. El 

provoacă o criză mondială fără 

precedent. A venit vremea să 

consolidăm multilateralismul și să 

ne unim eforturile pentru a face 

față împreună acestei amenințări 

la adresa întregii omeniri. Nu este 

momentul să dăm vina unii pe 

alții." - a declarat Înaltul Reprezentant al UE. 

La finalul videoconferinței, miniștrii au abordat subiecte din agenda 

internațională, precum punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia și situația 

Reuniunea miniștrilor afacerilor externe – 

videoconferință 

23 martie 

2020 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/03/23/
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actuală a discuțiilor privind noua operațiune PSAC (Politica de securitate si apărare 

comună) în Marea Mediterană. 

 

Eurogrupul s-a întrunit în configurație deschisă pentru a pregăti 

videoconferința membrilor Consiliului European privind răspunsul la criza COVID-

19, programată să aibă loc la 26 martie a.c. 

 Eurogrupul a trecut în revistă toate măsurile luate la nivel național și la 

nivelul UE pentru a răspunde la impactul negativ al Covid-19. Miniștrii au discutat, 

de asemenea, despre răspunsurile suplimentare în materie de politici, care sunt 

analizate de instituțiile UE, inclusiv despre utilizarea Mecanismului european de 

stabilitate (MES). 

Mário Centeno, 

președintele Eurogrupului a 

declarat: „(...) Guvernele și 

instituțiile UE iau măsuri 

decisive. [...] Există o creștere 

clară a răspunsului nostru 

bugetar. În doar o 

săptămână,    s-a dublat 

volumul total al măsurilor 

bugetare la nivel național, 

acesta fiind estimat în prezent 

la 2 % din PIB. Schemele de 

sprijin sub formă de lichidități 

pentru întreprinderi și 

lucrători au crescut de la 10 % 

la peste 13 % din PIB.” 

 

Reuniunea Eurogrup - videoconferință 

 

24 martie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/24/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-24-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/24/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-24-march-2020/
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Miniștrii responsabili 

pentru afacerile europene s-

au reunit, prin 

videoconferință, pentru a-și 

da acordul politic pentru 

deschiderea negocierilor de 

aderare cu Albania și 

Republica Macedonia de 

Nord. În consecință, a fost 

lansată procedura scrisă 

pentru adoptarea oficială a concluziilor Consiliului. 

 

„(...) Acordul politic de azi pentru deschiderea 

negocierilor de aderare cu Albania și Republica 

Macedonia este o recunoaștere a eforturilor de reformă 

semnificative făcute de aceste două țări. Ambele au 

demonstrat un angajament clar în plab politic de a 

avansa pe calea lor europeană. Drumul spre aderare este 

lung. Dar, când se realizează progrese reale și susținute în 

îndeplinirea criteriilor de aderare, acest lucru aduce partenerii din Balcanii de Vest 

mai aproape de UE. Sunt cu adevărat mulțumită de faptul că s-a deschis o nouă 

etapă în procesul de aderare a Albaniei și Macedoniei de Nord la UE în timpul 

președinției croate, care are la bază perspectiva europeană a Balcanilor de Vest” – 

a menționat Andreja Metelko-Zgombić, secretar de stat pentru afaceri europene 

din Croația 

În urma videoconferinței, au fost adoptate concluziile Consiliului. De 

asemenea, Consiliul a adoptat două declarații însoțitoare. 

 

 

Reuniunea informală a miniștrilor pentru 

afaceri europene - videoconferință 

24 martie 

2020 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2020/03/24/
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În vederea contracarării impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra 

sectoarelor agriculturii și pescuitului, președinția croată a organizat o 

videoconferință la care au participat miniștrii responsabili ai UE, precum și 

reprezentanții Comisiei Europene, dl Janusz Wojciech, responsabil pentru 

agricultură și dl Virginijus Sinkevičius,  responsabil pentru mediu, oceane și pescuit.  

În cadrul schimbului de informații, miniștrii au evidențiat importanța 

asigurării securității alimentare,  a disponibilității și a producției de alimente pentru 

cei 500 de milioane de cetățeni europeni. 

În acest context, dna 

Marija Vučković, ministrul 

croat al agriculturii, a 

declarat: „(...) Pentru 

asigurarea funcționării 

normale a lanțului de 

aprovizionare cu produse 

alimentare este crucial să 

identificăm obstacolele 

critice cauzate de pandemia 

COVID-19. Principalele probleme identificate de majoritatea statelor membre au 

vizat: restricțiile în circulația mărfurilor, modificări ale modelului de consum, 

disfuncționalități în sistemele de producție agroalimentară, forța de muncă 

insuficientă ca urmare a închiderii frontierelor, precum și cerințele  privind 

distanțarea socială, izolarea și carantina. ” 

Ca răspuns la dificultățile generate de criza COVID-19, Comisia Europeană a 

menționat Inițiativa pentru investiții în răspunsul la Coronavirus prin care vor fi 

mobilizate investiții  în valoare de 37 de miliarde de euro în sectoarele cele mai 

afectate. Totodată, s-a propus majorarea  cuantumurilor maxime prevăzute pentru 

diferite categorii de ajutoare de stat, după cum urmează: 120.000 euro pentru 

  Videoconferința informală la nivel înalt a       

miniștrilor  agriculturii și  pescuitului 

 

25 martie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=228
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0113&DTA=2020&qid=1585232128098&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
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ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 

pescuitului și a acvaculturii,  100 000 euro pentru întreprinderile care își desfășoară 

activitatea în producția primară de produse agricole și 800.000 euro pentru 

companiile care își desfășoară activitatea în sectorul producţiei, prelucrării şi 

comercializării produselor agricole. În 2020, termenul prevăzut pentru depunerea 

cererii unice pentru plățile directe și pentru alte măsuri de dezvoltare rurală pe 

suprafață și legate de animale se va prelungi cu o lună, în 2020. 

În continuare, miniștrii și membrii Comisiei Europene și-au exprimat intenția 

de a lua și alte măsuri suplimentare care să vină în sprijinul producătorilor și au 

oferit  asigurări cu privire la disponibilitatea unei cantități suficiente de alimente 

pe piață. În acest context, au fost menționate  măsurile propuse în toate sectoarele, 

în special măsura implementării „culoarelor verzi”, menită să asigure un transport 

al mărfurilor rapid și eficient. 

Ca răspuns la criza Coronavirus, statele membre au propus măsuri 

suplimentare, precum simplificarea sau derogarea de la anumite proceduri ca de 

exemplu: controalele-cheie, procedura modificării programelor de dezvoltare 

rurală, raportarea sau cea privind îndeplinirea obligațiilor întreprinse de 

beneficiari. Totodată, s-a propus o flexibilitate sporită în punerea în aplicare a 

măsurilor politicii agricole comune,  facilitarea plăților în avans, precum și activarea 

măsurilor de intervenție în criză, prevăzute în Regulamentul de instituire a unei 

organizări comune a piețelor produselor agricole. 

În domeniul  pescuitului, statele membre au propus mai multă flexibilitate în 

punerea în aplicarea a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime 

(FEPAM), simplificarea procedurilor de reprogramare, precum și relaxarea 

plafoanelor actuale. De asemenea, s-a discutat și despre  acordarea indemnizației 

pentru încetarea temporară a activității fără restricțiile actuale și acordarea 

ajutorului financiar pentru depozitare. 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013R1308


25 
 

 

La inițiativa ministrului croat al dezvoltării regionale și al fondurilor UE, 

Marko Pavić, a avut loc o videoconferință la care au participat miniștrii UE 

responsabili cu politica de coeziune și comisarul european responsabil pentru 

coeziune și reforme Elisa Ferreira. 

În cadrul unei discuții ample, miniștrii au analizat noul pachet de măsuri 

specifice politicii de coeziune, Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus 

(CRII), parte integrantă a răspunsului european coordonat pentru atenuarea 

consecințelor economice ale epidemiei de coronavirus. 

 În acest context, dl Marko 

Pavić a declarat: „(...) am 

discutat despre impactul 

negativ al epidemiei de COVID-

19 asupra economiilor, 

companiilor și lucrătorilor 

noștri și am susținut un schimb 

de opinii  pentru a identifica 

modalitatea optimă de utilizare 

a  fondurilor structurale și de 

investiții  în vederea punerii în aplicare a Inițiativei pentru investiții în răspunsul la 

coronavirus. Am convenit să ne unim eforturile  pentru a extinde posibilitatea 

utilizării majorității fondurilor structurale și de investiții europene disponibile în 

țările noastre pentru sistemele de sănătate, IMM-uri, piețele forței de muncă și 

lichidități și pentru a utiliza aceste opțiuni de finanțare cu maximă flexibilitate și cât 

mai repede posibil. Puterea acțiunii colective și coordonate ne va ajuta să 

contracarăm efectele crizei asupra societăților noastre". 

Inițiativa pentru investiții în răspunsul la Coronavirus include un pachet de 

măsuri specifice  destinate să sprijine și să protejeze economiile, companiile și 

lucrătorii din statele membre prin mobilizarea rezervelor de numerar ale fondurilor 

Videoconferința informală la nivel înalt a 

miniștrilor  responsabili de politica de coeziune 

27 martie 

2020 

  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=231
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/13032020_-_coronavirus_response_investment_initiative_final_v2_0.pdf
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structurale și de investiții europene, în vederea atenuării efectelor negative ale 

pandemiei. Miniștrii au convenit că finanțarea trebuie să fie accesibilă, cu sarcini 

administrative minime pentru a putea fi disponibilă cât mai curând posibil. 

Totodată comisarul european Elisa Ferreira a declarat: „ (...) Trăim una dintre 

cele mai grave crize: o criză care amenință atât viața, cât și locurile de muncă și 

prosperitatea. Situațiile excepționale necesită măsuri excepționale: Comisia 

Europeană a propus imediat măsuri de adaptare a politicii de coeziune în vederea 

susținerii urgente a statelor membre și cetățenilor. Acestea permit redirecționarea 

fondurilor către sistemele de sănătate, întreprinderile mici și mijlocii și lucrători. 

Suntem deja în contact cu statele membre pentru a le ajuta să utilizeze pe deplin 

aceste posibilități. Pe baza răspunsurilor primite, evaluăm activ care sunt măsurile 

suplimentare necesare. Motto-ul politicii de coeziune este „să nu lăsăm pe nimeni 

în urmă”. Astăzi, mai mult ca niciodată, această solidaritate este esențială. Această 

criză  indică  nevoia urgentă a obținerii unui acord privind bugetul UE pe termen 

lung 2021-2027, în special pentru a putea să ne  continuăm eforturile de redresare  

ulterior Coronavirusului. Prin urmare, am solicitat încă o dată statelor membre să 

încheie rapid un acord cu Parlamentul European privind noul buget.” 
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Membrii Consiliului European s-au reunit în ședință prin videoconferință, 

având pe ordinea de zi evoluțiile pandemiei de COVID-19. Este a treia ședință a 

Consiliului European, prin sistem videoconferință, pe tema coronavirus, după cele 

din 10 și 17 martie a.c. 

La această reuniune, membrii Consiliului European au continuat consultările 

privind măsurile UE de combatere a epidemiei.  

 „(...) Vom continua să acționăm cu hotărâre, în funcție de evoluția situației, 

pe măsură ce se desfășoară,  și să combatem această criză. Trebuie să ne mobilizăm 

toată energia pentru a ne proteja cetățenii și pentru a ne susține sistemul sanitar.” 

– Charles Michel, președintele Consiliului European 

Membrii Consiliului European au adoptat o declarație privind măsurile UE de 

combatere a epidemiei,  cu privire la extinderea UE, la cutremurul din Croația și la 

situația de la frontierele externe ale UE. 

CONSILIUL 

EUROPEAN 

26 martie 2020 
Videoconferința membrilor Consiliului 

European 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/26/joint-statement-of-the-members-of-the-european-council-26-march-2020/
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Astfel, s-au axat pe cele 4 priorități identificate și discutate și la reuniunile 

anterioare: limitarea răspândirii virusului, furnizarea de echipamente medicale, cu 

accentul pe măști și dispozitive de protecție respiratorie, promovarea cercetării în 

vederea dezvoltării unui vaccin împotriva COVID-19 și combaterea consecințelor 

socioeconomice.  

S-a specificat că este nevoie de o strategie coordonată de ieșire, de un plan 

de redresare cuprinzător și de investiții fără precedent. Liderii au solicitat  

președintelui Comisiei Europene și președintelui Consiliului European să se 

consulte  și cu alte instituții, în special cu Banca Centrală Europeană, cu scopul 

începerii lucrărilor cu privire la o foaie de parcurs și a unui plan de acțiune 

complementar. Totodată, au invitat Comisia Europeană să elaboreze propuneri 

pentru instituirea unui sistem mai ambițios și mai amplu de gestionare a crizelor în 

cadrul UE care să reflecte învățămintele de pe urma crizei actuale. 

 

Pe ordinea de zi a Consiliului European s-a aflat și angajamentul șefilor de 

stat și de guverne din UE de a-i ajuta pe cetățenii blocați în țări terțe. 

 „(...) Vom asigura împreună repatrierea cetățenilor UE, când acest lucru este 

necesar și posibil, și vom utiliza mecanismul de protecție civilă al Uniunii.”  - Charles 

Michel la reuniunea anterioară din 17 martie a.c. 
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Cu acest prilej, au fost adoptate și concluziile Consiliului din 25 martie 2020 

privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere.  

De asemenea, a fost exprimată compasiunea pentru Croația și pentru 

poporul croat și s-a primis oferirea sprijinului necesar pentru a face față 

consecințelor recentului cutremur. 

Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la situația de la 

frontiera greco-turcă și solidaritatea deplină cu Grecia, Bulgaria și Cipru, dar și cu 

alte state membre care sunt afectate în mod similar, inclusiv în eforturile de 

gestionare a frontierelor externe ale UE. 

 

 

Președintele Consiliului European, dl Charles Michel, și președintele 

Comisiei Europene, dna Ursula van der Leyen, au participat la videoconferința 

extraordinară a liderilor G20, care a avut loc la inițiativa Arabiei Saudite, stat ce 

deține, în prezent, președinția G20. 

 La această reuniune, 

membrilor G20 li s-au alăturat 

lideri din țările invitate: Spania, 

Iordania, Singapore, Elveția, 

precum și ai unor organizații 

internaționale -  Organizația 

Națiunilor Unite, Organizația 

Mondială a Sănătății, 

Organizația Mondială a 

Comerțului, Organizația pentru 

Alimentație și Agricultură, 

Consiliul pentru Stabilitate Financiară, Organizația Internațională a Muncii, Fondul 

Monetar Internațional, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, 

Grupul Băncii Mondiale. 

26 martie 2020 
Videoconferința extraordinară G20 privind 

COVID-19 

Grupul celor 20 sau G20 este principalul forum 

de cooperare economică internațională. G20 

reunește liderii din țări dezvoltate și în curs de 

dezvoltare de pe toate continentele: Uniunea 

Europeană, Marea Britanie, Germania, Franța, 

Italia, Statele Unite ale Americii, Canada, 

Japonia, Rusia, Argentina, Brazilia, Mexic, 

China, India, Australia, Indonezia, Arabia 

Saudită, Africa de Sud, Coreea de Sud și Turcia. 

Împreună, membrii G20 reprezintă aproximativ 

80 % din producția economică mondială, două 

treimi din populația mondială și trei sferturi din 

comerțul internațional.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/25/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/26/statement-by-president-michel-and-president-von-der-leyen-after-the-g20-video-conference-on-covid-19/
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Statement_King%20Salman%20Virtual%20Summit_EN%20(1).pdf
https://g20.org/en/Pages/home.aspx
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Declarația extraordinară a liderilor G20 din 

cadrul summitului privind COVID-19 prevede 

angajamentul ferm al G20 pentru: 

■ protejarea vieților omenești; 

■ protejarea locurilor de muncă și 
veniturilor cetățenilor; 

■ reinstaurarea încrederii, menținerea 
stabilității financiare și relansarea creșterii 
economice; 

■ reducerea la minimum a perturbărilor în domeniul comerțului și al 
lanțurilor de aprovizionare globale; 

■ acordarea de asistență tuturor țărilor care au nevoie de aceasta; 

■ coordonarea măsurilor financiare și de sănătate publică. 

În contextul în care, în prezent, Europa este epicentrul crizei globale a 

COVID-19 la nivel mondial, președinții Consiliului European și Comisiei Europene 

au mulțumit tuturor liderilor G20 pentru solidaritatea manifestată față de Uniunea 

Europeană și de statele membre afectate. Aceștia au subliniat, de asemenea, că 

Uniunea Europeană este angajată în cooperarea internațională pentru combaterea 

acestei pandemii și va continua să sprijine țările și comunitățile vulnerabile din 

întreaga lume, în special din Africa.  

Președinții Consiliului European și Comisiei Europene au subliniat că 

actualele evenimentele fără precedent impun acțiuni fără precedent și că sunt 

necesare acțiuni rapide, masive și coordonate la nivel mondial în domeniul 

sănătății și al economiei pentru a salva vieți și pentru a evita o nouă criză 

economică.  

Pentru a limita impactul asupra economiilor și pentru a menține capacitatea 

de a produce și furniza echipamentele medicale și de protecție necesare este 

necesară menținerea deschisă a fluxurilor comerciale și a lanțurilor de 

aprovizionare și evitarea oricăror noi restricții.  

UE a solicitat membrilor G20 să își acorde asistență reciprocă în vederea 

repatrierii cetățenilor blocați în străinătate care doresc să se întoarcă acasă.  

https://www.consilium.europa.eu/media/43072/final-g20-leaders-statement-26032020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43072/final-g20-leaders-statement-26032020.pdf
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Comitetul European al Regiunilor (CoR) va pregăti o platformă pentru 

schimbul de informații care va ajuta la împărtășirea nevoilor și a soluțiilor, va 

consolida sprijinul reciproc și va acționa ca un mecanism de răspuns la verificarea 

de la fața locului a măsurilor UE din perspectiva locală și regională.  

CoR a stabilit un Plan de acțiune pentru 

susținerea și asistența autorităților locale și 

regionale în lupta împotriva pandemiei 

generate de COVID-19. Planul a fost aprobat în 

25 martie 2020, printr-o videoconferință, de 

către membrii Conferinței președinților și 

include 5 puncte esențiale.  

Astfel, instituțiile UE trebuie să sprijine 

liderii locali printr-un mecanism de urgență al 

COMITETUL 

EUROPEAN  

AL 

REGIUNILOR 

COVID-19: CoR va lansa o platformă  

de comunicare 

25.03.2020 

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-of-regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=COVID-%20the%20EU%20Committee%20of%20regions%20to%20launch
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UE în domeniul sănătății, care vizează, printre altele, coordonarea distribuției 

echipamentelor medicale esențiale în întreaga UE.  

COR susține că pentru a răspunde nevoilor de sănătate, sociale și economice 

ale oamenilor, liderii locali și regionali trebuie să-și protejeze economiile.  

Prin planul de acțiune se solicită sprijin financiar pentru întreprinderile locale 

și persoanele care se confruntă cu șomajul, precum și sprijinul UE pentru strategiile 

regionale specifice de redresare. 

Având în vedere rolul său instituțional, de interfață și ca punct de referință 

al colaborării dintre UE și autoritățile sale locale și regionale, în situația actuală, 

CoR este pregătit să asiste, să informeze, să se implice și să reprezinte regiunile și 

orașele din toată Europa.  

Planul de acțiune al CoR: 

• va favoriza sprijinul UE către autoritățile locale și regionale în domeniul 

sănătății; 

• va crea o platformă pentru schimburi, cooperare și facilitarea sprijinului 

reciproc între orașe și regiuni din UE; 

• va furniza, prin mecanismele CoR, răspunsul concret, din punct de vedere 

local și regional, cu privire la modul de abordare a aspectelor sociale, economice și 

de sănătate ale pandemiei și impactul acestora asupra oamenilor și al comunităților 

locale și regionale; 

• va furniza, în mod constant, informații practice autorităților locale și 

regionale cu privire la măsurile UE de combatere a crizei; 

• va facilita verificarea pe teren a măsurilor UE de combatere a pandemiei. 

Președintele CoR, dl Apostolos Tzitzikostas, a declarat că: „(…) membrii CoR 

și toți liderii regionali și locali din UE depun eforturi extraordinare în lupta împotriva 

pandemiei. În aceste momente dificile trebuie să fim uniți și să acționăm în mod 

responsabil.”  
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Comitetul European al Regiunilor și Comitetul Economic și Social European 

au participat la inițiativa globală „Earth Hour”, care propune în stingerea luminilor 

din clădirile acestora. Stingerea luminilor din clădiri s-a făcut începând din 27 

martie a.c., ora 22, până în 30 martie 2020, ora 06. 

Pentru al 12-lea an consecutiv, cele 2 instituții răspund apelului făcut de 

Fondul Mondial pentru Natură (WWF) pentru a demonstra, simbolic, angajamentul 

lor față de scăderea globală a consumului de energie, evidențiind, astfel, 

necesitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora pământului - 2020 

 

25.03.2020 

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/earth-hour-2020.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=Earth%20Hour%20%20the%20Committees%20switch%20off%20their%20lights&utm_term=News&lang=en


📌 Inițiativa pentru 

investiții în răspunsul la coronavirus în 

valoare de 37 de miliarde euro, pentru 

a furniza lichidități întreprinderilor 

mici și sectorului asistenței medicale 

din toate statele membre. 

📌 Crearea unei rezerve strategice 

rescEU de echipamente medicale, 

cum ar fi ventilatoarele și măștile de 

protecție, pentru a ajuta țările UE. 

 Evoluții privind 

CORONAVIRUS 

Acțiunile de răspuns ale UE cu privire la COVID-19 
27 martie 2020  

Comisia 

Europeană 
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 📌 Alocarea unei finanțări 

de până la 80 de milioane de euro 

companiei germane CureVac care 

produce vaccinuri inovatoare. 

📌 Propunerea activării 

clauzei derogatorii generale, fapt ce 

poate asigura o flexibilitate maximă a 

normelor. Acest lucru înseamnă că 

statele membre pot utiliza toate 

resursele de care dispun pentru a-i 

sprijini pe cei care au un loc de muncă 

sau nu și pentru a sprijini 

întreprinderile mici și mari. 

📌 În ceea ce privește 

ajutoarele de stat, Comisia Europeană 

a adoptat un cadru temporar pentru a 

permite statelor membre să ofere mai 

mult sprijin economiei. 

📌 Comisia Europeană și 

autoritățile UE pentru protecția 

consumatorilor au luat măsuri 

împotriva comercianților care vând 

produse înșelătoare online. 

📌 Uniunea Europeană 

continuă eforturile de repatriere a 

cetățenilor UE. 

📌  Comisia Europeană a 

publicat un set de linii directoare 

pentru a se asigura că drepturile 

pasagerilor UE sunt aplicate într-un 

mod coerent în toată UE. 

📌 Comisia Europeană a 

lansat un grup consultativ privind 

COVID-19 alcătuit din epidemiologi și 

virusologi din diferite state membre. 

📌 Comisia Europeană a 

prezentat orientări privind măsurile la 

frontieră menite să protejeze 

sănătatea și să mențină 

disponibilitatea bunurilor și serviciilor 

esențiale. 

📌 Comisia Europeană a 

selectat, la începutul lunii martie, 17 

proiecte de cercetare pentru 

dezvoltarea de vaccinuri, tratamente 

și metode de diagnostic.  

 

 



36 
 

Comisia a emis noi orientări14 în legătură cu modul de punere în aplicare a 

măsurilor 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 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”. Acestea 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. 

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 șoferii să trebuiască să 

iasă din vehicule și aceștia să fie 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, 

 
14 C(2020) 1897 final 

Orientări practice pentru a asigura fluxul continuu al 

mărfurilor în întreaga UE prin culoare verzi 

23 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
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dacă este necesar, a unei scrisori din partea angajatorului. Trebuie acceptată 

prezentarea/depunerea documentelor pe cale electronică. 

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.  

Pentru a garanta siguranța lucrătorilor din sectorul transporturilor, este 

necesar un nivel ridicat de igienă și luarea unor măsuri operaționale în aeroporturi, 

porturi, gări și în alte noduri de transport terestru. Comunicarea Comisiei include o 

listă completă de recomandări pentru a proteja conducătorii auto de coronavirus. 

Comisia a adoptat decizii privind o serie de standarde armonizate care vor 

permite producătorilor să introducă pe piață dispozitive cu un nivel ridicat de 

performanță pentru a proteja pacienții, profesioniștii din domeniul sănătății și 

cetățenii, în general. Odată puse în aplicare, aceste standarde vor determina atât 

pe producătorii de dispozitive medicale cât și pe ceilalți operatori economici vizați 

să respecte cerințele în materie de sănătate și siguranță prevăzute de legislația UE, 

ținând seama de cele mai actualizate soluții tehnice. Standardele vor facilita o 

procedură de evaluare a conformității mai rapidă și mai puțin costisitoare. 

Standardele armonizate revizuite joacă un rol esențial în actuala pandemie de 

coronavirus, deoarece se referă la anumite dispozitive critice, cum ar fi: 

• măști medicale pentru față; 
• câmpuri operatorii, halate și costume; 
• dispozitive de spălare – dezinfectare; 
• sterilizare. 

 

Standarde armonizate privind dispozitivele medicale 

pentru a răspunde nevoilor urgente 

24 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:090I:TOC
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Procedura de achiziție comună de echipamente individuale de protecție, 

lansată de Comisia Europeană pentru a aborda criza provocată de coronavirus, a 

primit răspunsuri din partea producătorilor care au făcut oferte, acoperind 

cantitățile solicitate de statele membre care participă la procedura de achiziții 

publice, pentru fiecare element solicitat. În momentul de față, 25 de state membre 

participă la această achiziție comună.  

 Achizițiile comune includ măști de tip 2 și 3, mănuși, ochelari de protecție, 

viziere de protecție, măști chirurgicale și combinezoane. Echipamentul ar trebui să 

fie disponibil în aproximativ două săptămâni de la semnarea de către statele 

membre a contractelor cu ofertanții, lucru pe care acestea ar trebui să îl facă foarte 

rapid. 

Aprovizionarea cu echipamente individuale de 

protecție  

24 martie 2020  

Comisia 

Europeană 
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Comisia Europeană a emis orientări15 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 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. 

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 să coordoneze controlul achizițiilor 

străine, efectuate la nivelul statelor membre. 

În ceea ce privește circulația capitalurilor, orientările reamintesc 

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. 

 
15 C(2020) 1981 

Orientări pentru a proteja activele și tehnologiile 

europene 

25 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
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Regulamentul UE 2019/452 privind examinarea ISD a fost adoptat în martie 

2019. Regulamentul a instituit, pentru pritma 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 acestora 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. 

Într-un discurs susținut în cadrul plenulului Parlamentului European, dna 

Ursula von der Leyen, președintele Comisie Europene, a adus în atenție inexistența 

inițiale a unei coordonări și solidarități din partea țărilor membre ale Uniunii 

Europene în fața efectelor provocate de criza sanitară a pandemiei cu noul 

coronavirus. Aceasta a declarat că: 

„(...)Trebuie să avem grijă unul 

de celălalt, să ne ajutăm reciproc să 

depășim acest moment. Pentru că 

există ceva mai contagios decât acest 

virus, și anume dragostea și 

compasiunea. Și în fața unor 

împrejurări potrivnice, cetățenii 

Europei arată cât de puternice pot fi 

aceste sentimente. Micile acte de 

bunătate, de compasiune și 

solidaritate contribuie la răspândirea 

speranței în întreaga Europă: de la 

voluntariat la cântatul pe balcon, de la 

trimiterea de cărți poștale celor care 

sunt singuri la a face cumpărături 

pentru cei în vârstă, de la hoteluri care 

își pun la dispoziție paturile la 

restaurante care își donează 

mâncarea, de la parfumieri de lux și 

producători de vodcă ce fac geluri de 

dezinfectare la fabricanți de 

autovehicule și case de modă care 

produc măști. Acesta este exemplul pe 

care Uniunea Europeană trebuie să îl 

urmeze. Contribuind fiecare cu puținul 

care ne stă în putință, putem cu 

Discursul dnei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare 

a Parlamentului European  

26 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0452&from=RO
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/speech_20_532
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adevărat să ne ajutăm reciproc foarte 

mult. Iar rolul nostru ca instituții, 

factori de decizie și conducători ai 

Europei este acela de a da dovadă de 

aceeași încredere, de aceeași unitate 

și de același leadership. Cu toții avem 

această responsabilitate. Niciunul 

dintre noi nu poate face acest lucru 

singur și, cu siguranță, niciun stat 

membru nu poate face față acestei 

crize pe cont propriu. Deoarece în 

această criză și, la un nivel general, în 

Uniunea noastră, doar ajutându-ne 

reciproc ne putem ajuta pe noi înșine. 

Dar ceea ce s-a întâmplat în 

ultimele săptămâni are și o parte 

dureroasă. Când Europa trebuia cu 

adevărat să fie acolo pentru toți, prea 

mulți au avut inițial grijă de ei înșiși. 

Când Europa a avut cu adevărat 

nevoie să acționeze în spiritul 

dictonului „toți pentru unul”, prea 

mulți au dat inițial răspunsul „numai 

pentru mine”. Și atunci când Europa a 

avut cu adevărat nevoie să 

demonstreze că aceasta nu este o 

„Uniune doar pentru vremuri bune”, 

prea mulți au refuzat inițial să îi 

primească și pe alții sub umbrela lor. 

Dar nu a trecut mult timp până când 

unii au simțit consecințele propriilor 

acțiuni necoordonate. Acesta este 

motivul pentru care, în ultimele 

săptămâni, am luat măsuri 

excepționale și extraordinare pentru a 

coordona și a permite acțiunile 

necesare. 

De atunci, situația se 

îmbunătățește, iar statele membre 

încep să se ajute unele pe altele pentru 

a se ajuta pe ele însele. Acum, Europa 

se implică cu adevărat. Dar cetățenii 

Europei așteaptă să vadă ce se va 

întâmpla în continuare. Și știm cu toții 

ce este în joc. Ceea ce facem acum 

contează – atât astăzi, cât și în viitor. 
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Comisia Europeană face apel la statele membre ale UE să sprijine 

operațiunile de transport aerian de marfă pe durata crizei coronavirus. 

Noile orientări16 recomandă măsuri operaționale și organizaționale destinate să 

mențină fluxurile esențiale de transport, inclusiv circulația materialelor medicale și 

a personalului sanitar. 

Statele membre sunt invitate să acorde drepturi temporare de trafic pentru 

operațiuni suplimentare de transport de marfă din afara UE, pentru cazuri în care 

în mod normal s-ar aplica restricții, chiar și atunci când operațiunile respective se 

desfășoară cu aeronave de pasageri. Statele membre sunt, de asemenea, sfătuite 

să elimine temporar interdicțiile pe timp de noapte și/sau restricționarea sloturilor 

acordate în aeroporturi pentru operațiunile esențiale de transport aerian de marfă 

și să faciliteze utilizarea aeronavelor de pasageri pentru operațiuni de transport 

exclusiv de marfă. Personalul navigant al aeronavelor ar trebui scutit de restricțiile 

de călătorie, dacă nu prezintă simptome. 

Este esențial ca aeroporturile deschise să aibă capacitate suficientă de 

manipulare a transporturilor de marfă și să instituie măsuri speciale pentru 

personalul din sectorul transporturilor implicat în transporturile de marfă. 

Aceste măsuri excepționale vor fi temporare, pe durata crizei generate de 

coronavirus. 

Orice restricție incompatibilă cu dreptul Uniunii trebuie eliminată. Comisia 

face apel la toate țările terțe să se abțină de la impunerea de restricții inutile în 

ceea ce privește operațiunile de transport aerian de marfă, în special atunci când 

restricțiile sunt incompatibile cu acordurile în vigoare. Aceste operațiuni servesc 

interesul comun al asigurării continuității lanțului de aprovizionare cu mărfuri, 

inclusiv cu mărfuri esențiale, cum ar fi produsele foarte specializate și critice, 

precum materialele medicale. 

 
16 C(2020) 2010 

Orientări pentru a asigura continuitatea serviciilor 

esențiale de transport aerian de marfă 

26 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf
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Comisia Europeană a decis să elimine temporar toate țările incluse pe lista 

celor cu riscuri asigurabile pe piața privată prevăzută în Comunicarea privind 

asigurarea creditelor la export pe termen scurt. Această măsură va extinde 

disponibilitatea asigurărilor oferite de asigurători de stat pentru creditele la export 

pe termen scurt, dată fiind criza actuală generată de pandemia de coronavirus. 

Modificarea extinde și mai mult flexibilitatea introdusă de Cadrul temporar al 

Comisiei privind ajutoarele de stat, oferind posibilitatea ca asigurătorii de stat să 

asigure credite la export pe termen scurt. 

Creditele la export le permit cumpărătorilor străini de bunuri și/sau servicii 

să amâne plata. Plata reportată implică un risc de credit pentru 

vânzător/exportator, care se asigură, la rândul său, față de acest risc, de obicei 

făcând apel la asigurători privați (așa-numita asigurare a creditului la export). 

Comunicarea privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt, care 

este în vigoare din 2013, prevede că schimburile comerciale dintre cele 27 de state 

membre ale UE și cele 9 țări care fac parte din OCDE incluse pe lista din anexa sa, 

cu o perioadă maximă de risc de până la 2 ani, implică riscuri asigurabile pe piața 

privată și, în principiu, nu ar trebui să fie asigurate de asigurători de stat sau 

sprijiniți de stat. 

Comisia Europeană a propus alocarea a 75 de milioane euro din bugetul UE 

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

rezervei de echipamente medicale rescEU. 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 Europa 2 312 

persoane din China, Japonia, SUA, Maroc, Tunisia, Georgia, Filipine și Capul Verde. 

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

Asigurarea creditelor la export pe termen scurt 
27 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

Majorarea bugetului UE pentru zborurile de repatriere 

și rezerva rescEU 

27 martie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1219(01)&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1219(01)&from=RO
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_512
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_512
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zborurilor de repatriere care transportă resortisanți ai mai multor state membre, 

pe baza principiului solidarității. 

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 euro. 

Proiectul de buget rectificativ prevede, de asemenea: 

- acordarea unei asistențe în valoare de 350 de milioane euro Greciei pentru 

gestionarea migrației, sumă care se adaugă ajutorului de urgență în valoare 

de 350 de milioane euro alocat deja, în conformitate cu angajamentul luat de 

Ursula von der Leyen în timpul vizitei sale în această țară; 

- alocarea a 3,6 milioane euro 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 euro pentru a permite Albaniei să se refacă 

după cutremurul devastator din 26 noiembrie 2019; această sumă reprezintă o 

parte din angajamentul de 115 milioane euro al Comisiei și din angajamentul 

total de 1,15 miliarde euro; 

- alocarea a 3,3 milioane euro 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%. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_380
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_249
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_249
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