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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 
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Rețeaua mondială împotriva crizelor alimentare (World Food Crisis 

Network), o alianță internațională de agenții ONU, organizații guvernamentale și 

neguvernamentale, din care face parte și UE, a prezentat ediția 2020 a raportului 

anual privind crizele alimentare. 

Conform acestuia, până la sfârșitul anului 2019, peste 135 de milioane de 

persoane din 55 de țări și teritorii se confruntau cu insecuritate alimentară gravă și 

aveau nevoie de asistență de urgență. În perioada menționată peste 183 de 

milioane de persoane se aflau într-o situație tensionată cu privire la securitatea 

alimentară, pentru aceștia existând un risc ridicat de a ajunge într-o situație de 

insecuritate alimentară gravă în eventualitatea apariției unor șocuri suplimentare; 

în contextul pandemiei de coronavirus, aceste aspecte au fost privite cu îngrijorare. 

În același timp, în raport este evidențiat faptul că 17 milioane de copii suferă de 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

AGRICULTURĂ  

Raportul mondial privind crizele alimentare 2020 

https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises
https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises
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slăbire cu emaciere musculară1, din cauza malnutriției acute, și că nu mai puțin de 

75 milioane de copiisunt subdezvoltați, din cauza malnutriției cronice.  

Rețeaua mondială împotriva crizelor alimentare a avertizat că situația s-ar 

putea înrăutăți în 2020 din cauza impactului pandemiei de coronavirus și și-a 

exprimat angajamentul ferm de a sprijini, în continuare, milioanele de persoane 

vulnerabile din întreaga lume care suferă deja de insecuritate alimentară și de 

malnutriție acută, care le amenință atât viața, cât și mijloacele de trai.  

Insecuritatea alimentară acută reprezintă incapacitatea unei persoane de a 

consuma alimente adecvate, îi punându-i în pericol imediat viața sau mijloacele de 

subzistență. Este mai severă ca foametea cronică. Foamea cronică se manifestă când 

o persoană nu este în măsură să consume suficientă hrană pe o perioadă lungă de 

timp pentru a menține un stil de viață normal, activ. 

 

Indicațiile geografice  

Un studiu prezentat de Comisia Europeană a evidențiat că valoarea 

vânzărilor unui produs cu denumire protejată este, în medie, de două ori mai mare 

decât în cazul produselor similare fără niciun fel de certificare. Principalele concluzii 

ale studiului arată o valoare semnificativă a vânzărilor. Indicațiile geografice și 

specialitățile tradiționale garantate au reprezentat o valoare estimată a vânzărilor 

de 77,15 miliarde euro în 2017, respectiv 7% din valoarea totală a vânzărilor din 

sectorul alimentar și al băuturilor din Europa, estimat la 1,101 miliarde euro în 

2017. În fiecare stat membru sunt create produse ale căror denumiri sunt protejate 

la nivelul UE și care sunt considerate embleme pentru patrimoniul culinar 

tradițional al regiunilor și vectori economici pentru sectorul agroalimentar 

național. Indicațiile geografice reprezintă 15,5% din totalul exporturilor de produse 

agroalimentare ale UE.  

 

Sistemele de calitate ale UE urmăresc să protejeze denumirile anumitor 

produse pentru a le promova caracteristicile unice legate de originea geografică, 

 
1 Emacierea musculară reprezintă o greutate scăzută în raport cu înălțimea, adesea asociată cu foametea extremă. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
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precum și de priceperea locală. Aceste denumiri de produse fac parte din sistemul 

UE de drepturi de proprietate intelectuală, care le oferă protecție juridică împotriva 

imitațiilor și a utilizării ilegale. Produsele agroalimentare și vinurile sunt protejate 

ca denumiri de origine protejată (DOP) și ca indicații geografice protejate (IGP), iar 

băuturile spirtoase ca indicații geografice (IG). Uniunea Europeană protejează, de 

asemenea, eticheta „specialitate tradițională garantată” (STG), care evidențiază 

aspectele tradiționale ale unui produs fără a-l lega de o anumită zonă geografică.  

 

O bună funcționare a lanțurilor globale de aprovizionare cu alimente 

Uniunea Europeană și alți 21 de membri ai Organizației Mondiale a 

Comerțului (OMC)2 s-au angajat, la 23 aprilie 2020, să asigure o activitate 

comercială transparentă și previzibilă cu produse agricole și alimentare pe durata 

actualei crize globale de sănătate. Cosemnatarii declarației comune au susținut 

asigurarea unei bune funcționări a agriculturii mondiale și a lanțurilor de 

aprovizionare agroalimentară și evitarea măsurilor cu un potențial impact negativ 

asupra securității alimentare, nutriției și sănătății umane. 

 
2 Alături de UE, statele membre OMC care au semnat inițiativa sunt Australia, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, 
Costa Rica, Hong Kong-China, Japonia, Republica Coreea, Malawi, Mexic, Noua Zeelandă, Paraguay, Peru, Qatar, 
Singapore, Elveția, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Ucraina, Statele 
Unite și Uruguay. 
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
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TURISMUL ÎN CRIZA COVID-19 

Comisia pentru transport și turism (TRAN) a organizat, la 21 aprilie a.c., în 

sistem de videoconferință, un schimb de opinii cu dl Thierry Breton, comisarul 

european responsabil pentru portofoliul piață internă, unde s-a dezbătut impactul 

pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turism.  

Comisarul european a prezentat o statistică a pierderilor din acest sector, 

pierderi care sunt cuprinse între 240 și 400 miliarde euro pentru sectorul de turism 

și călătorii și o scădere cu 20 până la 30% a traficului internațional. 

Cu acest prilej, dna Karima Delli, președintele Comisiei TRAN, a reamintit că 

membrii Grupului de lucru în domeniul turism al Comisiei TRAN (Tourism Task 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

 

20-26 

APRILIE 

 2020 

 

Din activitatea Parlamentului European – 

comisii permanente 

https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-and-the-tourism-sector/
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-and-the-tourism-sector/
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/197433/Composition%20of%20the%20Tourism%20task%20force_original.pdf
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Force) au solicitat prin intermediul unei scrisori adresate comisarilor Thierry Breton 

și Adina Vălean, la 24 martie a.c. adoptarea unor măsuri concrete pentru sectorul 

turismului, precum și întocmirea unui Plan de acțiune pentru ajutorarea acestui 

sector, care să includă măsuri concrete, pe termen scurt și mediu, pentru a 

răspunde nevoilor întreprinderilor, angajaților și consumatorilor.  

În cadrul dialogului, dl Breton a susținut măsuri precum ar fi nevoia de 

finanțare pe termen scurt, stabilirea ulterioară a unei strategii de recuperare și 

reformă a sectorului, cu accent pe elemente de durabilitate și inovare, și a propus 

organizarea unui Summit UE pentru turism în septembrie sau octombrie 2020, dacă 

situaţia sanitară o va permite. De asemenea, a precizat că va întreprinde toate 

demersurile necesare pentru ca sectorul turism să fie beneficiarul a 20-25% din 

fondurile planului de redresare, iar toate statele membre să aibă acces echitabil la 

aceste fonduri. 

În ceea ce privește 

prejudiciile generate de 

sistarea unor transporturi 

aeriene, dna Vălean a precizat 

că, la nivelul Comisiei 

Europene, există 

recomandarea de a se 

rambursa sumele aferente 

călătoriilor neefectuate sau, cu 

acordul consumatorului, 

înlocuirea rambursării cu bonuri de călătorie (vouchere) garantate împotriva 

insolvenței3. În acest context, în următoarea perioadă, în coordonare cu dna Adina 

Vălean, comisarul european responsabil pentru transporturi, se vor publica 

ghiduri/linii de orientare privind drepturile pasagerilor pentru transportul aerian. 

 

 

 
3 Regulamentul privind drepturile pasagerilor pentru transportul aerian precizează modalitatea prin care companiile 

aeriene pot hotărî rambursarea sumelor aferente călătoriilor neefectuate sau acordarea de bonuri de călătorie. 

Comisiea Europeană recomandă statelor membre să se asigure că valoarea voucherelor este garantată împotriva 

insolvenței. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206726/STAMPED_Tourism%20Task%20Force%20-%20Letter%20to%20EU%20Commission.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1476179175834&uri=CELEX:32004R0261
https://www.europarl.europa.eu/croatia/media/static/images/import/zahtijeva_se_akcijski_plan_za_pomoc_turizmu/21-4-ep-102144a_ldi_049-1-.jpg
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PLANUL DE REDRESARE AL UE DUPĂ COVID-19 TREBUIE SĂ FIE AMBIȚIOS 

În cadrul unei dezbateri, din 21 aprilie a.c., cu dl Frans Timmermans, 

responsabil pentru portofoliul Pactului 

ecologic european, Comisia pentru 

mediu, sănătate și siguranță alimentară 

(ENVI) a decis că Uniunea trebuie să 

rămână fermă în ceea ce privește 

schimbările climatice și respectarea 

calendarului prevăzut pentru legislația în 

domeniul climei. 

În rezoluția privind acțiunea 

coordonată a UE de combatere a 

pandemiei COVID-19 și a consecințelor 

acesteia, Parlamentul European a invitat 

Comisia Europeană să propună un 

pachet de redresare și reconstrucție care ar trebui să se afle în centrul Pactului 

ecologic european și al transformării digitale pentru a stimula economia.  

PENTRU A DEVENI PRIMA DESTINAȚIE TURISTICĂ LA NIVEL MONDIAL,  

EUROPA TREBUIE SĂ FUNCȚIONEZE DUPĂ UN TURISM REINVENTAT: 

 

➢ care să  asigure reziliența acestuia pe viitor; 

➢ care să fie durabil (în acord cu prevederile Pactului ecologic european) și bazat pe 

ecosisteme;  

➢ care să răspundă rapid tranziției digitale (bazat pe actul legislativ privind serviciile digitale), 

ecologice și economice; 

➢  care trebuie să devină un sector strategic și să fie protejat față de investitorii străini. 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
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Dl Timmermans a fost de acord și a adăugat că acordul european privind 

zona verde nu este un lux, ci o linie de viață pentru a ieși din criza provocată de 

COVID-19. A mai susținut că sunt necesare răspunsuri paneuropene, iar o redresare 

ecologică este posibilă, chiar crucială. De asemenea, a menționat că, în timp ce 

strategia UE pentru biodiversitate și strategia „De la fermă la furculiță” rămân 

priorități importante, ele ar trebui amânate câteva săptămâni. 

O parte din deputații europeni a fost de acord că soluționarea crizei sanitare 

este o prioritate  aplicabilă imediată, iar alții au  subliniat necesitatea de a se păstra 

calendarul pentru aplicarea unor părți importante ale acordului european privind 

protecția ecologică. 

 

MAI MULTĂ AMBIȚIE PENTRU INSTRUMENTELE DE RECUPERARE ALE UE 

La câteva zile după propunerile Eurogrupului4 de atenuare a crizei 

economice provocată de pandemia COVID-19 și înaintea reuniunii Consiliului 

European, deputații europeni din Comisia pentru afaceri economice și monetare 

(ECON) s-au întâlnit, pe 21 aprilie a.c., cu președintele Eurogrupului, dl Mario 

Centeno. 

În cursul dialogului, numeroși deputați europeni au solicitat prezentarea 

unor măsuri puternice de susținere, argumentând că, prin împrumuturile care se 

aplică în prezent, unele țări vor fi și mai îndatorate și, totodată, vor spori 

disparitățile economice din zona euro. Dl Centeno a fost de acord cu aceste planuri 

ambițioase, dar a avertizat că situația creată trebuie abordată pragmatic și a 

recomandat să nu se recurgă la instrumente care ar necesita revizuirea tratatelor.  

Deputații europeni au avut opinii divergente. Acestea au vizat propunerile 

aflate în lucru privind doar lichidități prin împrumuturi, în contextul în care țările 

deja îndatorate nu își pot permite altele. Totodată, deputații au doscutat despre 

solicitarea unor instrumente suplimentare și crearea de obligațiuni de recuperare 

concepute astfel încât  să permită și participarea statelor membre mai reticente. 

 
4 A se consulta Videoconferința Eurogrupului, 7-9 aprilie 2020. 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2020/04/07-09/
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Unii deputați au subliniat pericolul dezechilibrelor economice, care vor fi create ca 

urmare a pandemiei, și riscul sporirii, prin eforturile de redresare a acestor 

dezechilibre, în lipsa coordonării acelor eforturi la nivelul UE. 

De asemenea, s-a afirmat că Banca Centrală europeană (BCE0 ar trebui să 

beneficieze de mai mult spațiu de acțiune, prin modificarea normelor care îi 

restricționează activitatea, argumentându-se că este imposibil ca o criză atât de 

mare să fie depășită cu un mandat atât de limitat al BCE, în condițiile în care toate 

celelalte bănci centrale dispun de mai multe opțiuni. 

 

COVID-19 - NEVOIA UNEI STRATEGII COORDONATE A UE ÎN DOMENIUL 

SĂNĂTĂȚII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranța alimentară (ENVI) a 

organizat, la 22 aprilie a.c., o dezbatere cu reprezentanții Comisiei Europene, dna 

Stella Kyriakides și dl Janez Lenarčič, cu privire la cea mai bună modalitate de a 

intensifica răspunsul și coordonarea UE la COVID-19. Președintele Comisiei ENVI, 

dl Pascal Canfin, a reamintit că a fost solicitată o metodologie comună la nivelul 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
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UE5 pentru a ține sub control rata infecțiilor și numărul deceselor provocate de 

COVID-19, dar și necesitatea de a coordona o strategie de ieșire din criză la nivelul 

UE. 

Dna Stella Kyriakides, comisarul responsabil pentru 

sănătate și siguranță alimentară, a subliniat că este prioritară 

salvarea de vieți omenești și păstrarea progreselor 

înregistrate până în prezent, precum și eliminarea măsurilor 

de izolare în Europa, într-un mod coordonat și bazat pe 

știință. Ca răspuns la întrebările deputaților, ea a informat membrii ENVI că Centrul 

European de prevenire și control al bolilor (ECDC) colaborează cu statele membre 

în ceea ce privește stabilirea unei metodologoe comune a UE pentru raportarea 

deceselor cauzate de COVID-19. De asemenea, a considerat necesară producția de 

mai multe materiale medicale în UE pentru a fi mai puțin dependentă de 

importurile din țări terțe, și a amintit limitele la ceea ce se poate face la nivelul 

Uniunii, atât timp cât competențele UE în domeniul sănătății sunt reduse. În cele 

din urmă, dna Kyriakides a informat deputații europeni că președintele Comisiei 

Europene, dna Ursula von der Leyen, va găzdui, la 4 mai a.c., o conferință globală 

cu privire la angajamente pentru a strânge fonduri și pentru intensificarea 

 
5 Printr-un pachet de rezoluții, adoptate la 17 aprilie a.c., Parlamentul European a salutat solidaritatea în acțiunile 

statelor membre și a solicitat crearea unui mecanism european de răspuns în domeniul sănătății pentru a acționa 

mai bine oricărui tip de criză europeană în domeniul sănătății și o abordare coordonată în UE, pentru a evita 

reapariția virusului. 

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-04-17-TOC_RO.html
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eforturilor de combatere a COVID-19, inclusiv prin dezvoltarea urgentă a unui 

vaccin. 

În urma întrebărilor legate de necesitatea unei mai mari solidarități și 

coordonări la nivelul UE, dl Janez Lenarčič, comisarul responsabil pentru 

gestionarea crizelor, a prezentat mai multe exemple de asistență din statele 

membre ale UE, și din țările vecine. De asemenea, el a afirmat că UE este acum 

mult mai bine echipată atât pentru a reacționa rapid și direct la cererile de asistență 

din partea statelor membre cât și pentru a face față situațiilor de urgență în 

domeniul sănătății publice.  

 

MASS-MEDIA ȘI SECTORUL CREATIV 

Membrii Comisiei pentru cultură și educație (CULT), la reuniunea din 22 

aprilie a.c., au fost de părere că este nevoie de acțiuni suplimentare care să 

garanteze că ajutorul UE va ajunge și în sectoarele mass-media și cultură, grav 

afectate în această perioadă de pandemia COVID-19.  

Sectorul culturii și al creației din UE - în special creatorii individuali și IMM-

urile - și sectorul mass-media sunt afectate de criză. Prin urmare, UE trebuie să facă 

mult mai mult pentru a ajuta acele sectoare aflate în dificultate pentru a se întoarce 

la nivelul de dinaintea pandemiei, au precizat membrii Comisiei CULT într-o 

scrisoare adresată comisarilor Thierry Bretton și Mariya Gabriel, din 20 aprilie a.c. 

Sectorul mass-media joacă în prezent un rol crucial în furnizarea de 

informații exacte și de rapoarte detaliate, ceea ce constituie un antidot critic la 

știrile false și la dezinformare. Cu toate acestea, sectorul este în prezent afectat 

foarte puternic, cu o scădere de până la 80% a veniturilor din publicitate în unele 

state membre, precum și incertitudine pentru viitor. Deputații CULT au solicitat 

Comisiei Europene să exploreze posibilitatea insituirii unui fond de urgență pentru 

a sprijini sectorul mass-media, utilizând fonduri care nu pot fi cheltuite în cadrul 

altor programe din cauza pandemiei COVID-19. Se precizează că sectorul cultural și 

creativ este format din numeroși creatori individuali și IMM-uri, precum și din 

organizații caritabile. Statutul lor îngreunează adesea calificarea lor la sistemele de 

sprijin naționale sau europene. 
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De asemenea, pentru a se asigura că fondurile UE ajung în acest sector, 

deputații CULT au solicitat Comisiei Europene să ia în considerare creșterea 

mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative (programul 

„Europa creativă”), prin completarea acestuia din bugetul pe 2021 sau prin 

transferarea de fonduri de la Fondul european pentru investiții strategice. 

Totodată, ar trebui avută în vedere și crearea unui instrument financiar ad-hoc în 

cadrul Fondului european de investiții pentru canalizarea fondurilor către acest 

sector. 
 

„(…) Modificările aduse regulilor fondurilor structurale 

convenite de Parlamentul European pot contribui la 

deblocarea finanțării suplimentare. Proiectele care se referă 

la impactul pandemiei COVID-19 se califică acum pentru o 

finanțare de 100% și au fost stabilite normele privind 

concentrarea tematică, astfel încât fondurile să poată fi 

canalizate mai ușor acolo unde sunt necesare. (…) Acești 

bani trebuie să ajungă rapid la sectoarele culturale, creative 

și media. Solicităm Comisiei Europene și statelor membre să se asigure că schemele 

de sprijin ajung la toți cei care au nevoie de ele. Dar trebuie să facem mai multe la 

nivelul UE pentru a oferi sprijin adaptat acestor sectoare, precum și pentru a oferi 

credite și acces la finanțare.” – Sabine Verheyen, președintele Comisiei pentru 

cultură și educație (CULT) 

 

UE-BELARUS - ACORDURILE PRIVIND READMISIA ȘI FACILITAREA 

ELIBERĂRII VIZELOR 

Deputații europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne (LIBE) au aprobat, la 23 aprilie a.c., două acorduri cu Belarus pentru a 

facilita returnarea persoanelor fără drept de ședere și eliberarea vizelor pentru 

călătoriile scurte.  

În temeiul acordului de readmisie, Belarus se angajează să își readmită 

resortisanții care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare pentru 

intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul statelor membre ale UE. Acest lucru se 

https://www.europa-creativa.eu/
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va aplica și persoanelor care dețin un permis de ședere sau o viză valabilă eliberată 

de Belarus și celor care au intrat ilegal pe teritoriul UE, direct după ce au stat pe 

teritoriul Belarus sau au tranzitat teritoriul acestui stat. 

Taxa generală de viză atât pentru cetățenii belaruși, cât și pentru cetățenii 

UE care călătoresc pe teritoriul celeilalte părți, pentru o perioadă de până la 90 de 

zile, în cursul oricărei perioade de 180 de zile, va fi redusă la 35 euro (unele 

categorii de călători vor fi scutite de plata taxelor). 

Termenul pentru prelucrarea cererilpr de consulate va fi redus la 10 de zile 

calendaristice (termen care poate fi extins la maximum 30 de zile).  

Unii călători belaruși, cum ar fi jurnaliști, studenți și membri ai delegațiilor 

oficiale, vor putea primi vize cu intrări multiple care vor fi valabile mai mult timp și 

vor trebui să prezinte mai puține documente justificative pentru a explica scopul 

călătoriei.  

Cetățenii UE pot deja intra în Belarus fără viză pentru perioade de până la 30 

de zile, cu condiția să treacă frontiera de la aeroportul internațional din Minsk.  

Pentru perioade mai lungi, de până la 90 de zile, în orice perioadă de 180 de 

zile, noul acord se aplică reciproc. 

Deputații LIBE au subliniat faptul că Belarus a respectat în ultimii ani 

libertățile universale, statul de drept și drepturile omului și ale lucrătorilor, inclusiv 

a libertăților de exprimare, în special ale mass-media. De asemenea, au susținut 

faptul că toate acestea constituie criterii fundamentale pentru politica UE față de 

țările terțe și că acordul de facilitare a eliberării vizelor ar putea fi suspendat, total 

sau parțial, din considerente legate de drepturile omului și democrație. 

Cele două acorduri nu se vor aplica în Danemarca și Irlanda. 

 

 „(...) UE ar trebui să se implice mai mult cu toți partenerii 

estici, în pofida dificultăților sau, poate, chiar mai mult, din cauza 

acestora, întrucât relațiile mai strânse ar trebui să extindă 

frontierele spațiului de libertate, securitate și justiție. (...) Privind 

în perspectivă, am solicitat un rol mai activ spre deschiderea și 

negocierile viitoarelor acorduri de readmisie, precum și 

monitorizarea ulterioară a aplicării acestora.” - Petar Vitanov - 

raportor pentru acordul de readmisie 
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 „(...) Simplificarea călătoriilor către și dinspre UE, atât 

pentru cetățenii din Belarus, cât și pentru cetățenii UE este un pas 

important pe calea unei cooperări și înțelegeri mai aprofundate 

între UE și Belarus și pentru intensificarea dialogului privind 

valorile democratice. De asemenea, aș încuraja Comisia 

Europeană să revină la 1 an după ce acordul a fost pus în aplicare, și să putem 

evalua în ce măsură acordul își îndeplinește intențiile.” - Ondřej Kovařík, raportor 

pentru acordul de facilitare a vizelor 

 

Ambele texte au fost semnate în ianuarie a.c., după ce au fost negociate mai 

mult de 5 ani. După ce Parlamentul European va adopta acordurile (probabil în 

următoarea sesiune plenară, din 13-14 mai a.c.), Consiliul UE și Belarus vor trebui 

să încheie, în mod oficial, ratificarea lor.  
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La inițiativa președinției croate  a fost organizată o  videoconferință  cu 

privire  la impactul pandemiei generate de COVID-19 asupra sectorului sportului, 

care a fost prezidată de către dl Toimislav Družak, secretar de stat, în cadrul 

Oficiului Central de Stat pentru 

Sport. 

Miniștrii UE au făcut 

schimb de opinii cu privire la 

identificarea unor soluții comune 

pentru atenuarea consecințelor 

negative ale pandemiei. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

  Videoconferința informală la nivel înalt a          

miniștrilor  sportului 

 

21 aprilie 

        2020  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=251
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A fost evidențiată afectarea capacității de funcționare a federațiilor sportive, 

care au înregistrat pierderi economice uriașe în urma anulării majorității 

evenimentelor sportive. Totodată, miniștrii au atras atenția asupra organizării 

activităților sportive desfășurate, la nivel de amator și la nivel de profesioniști, 

precum și a funcționării cluburilor sportive locale. 

Participanții au propus valorificarea tuturor posibilităților de reafectare a 

fondurilor planificate la nivel național, precum și continuarea utilizării fondurilor 

UE, în vederea promovării sportului în plan regional, cu respectarea priorităților 

stabilite la nivel de țară. 

Totodată, în cadrul dezbaterilor, miniștrii au încercat să identifice 

modalitățile prin care să se asigure continuitatea pregătirii sportivilor și 

intensificarea desfășurării activității fizice ale cetățenilor, în condiții de siguranță și 

de limitare a răspândirii virusului. Miniștrii au evidențiat faptul că statele membre 

au adoptat deja măsuri pentru a motiva oamenii să desfășoare activități fizice și 

antrenamente la domiciliu sau în aer liber, în anumite limite. 

Dna Mariya Gabriel, responsabil european pentru inovare, cercetare, 

cultură, educație și tineret, și-a exprimat disponibilitatea pentru a acorda sprijin 

statelor membre în vederea depășirii situației de criză cu care se confruntă sectorul 

sportului precum și pentru redresarea ulterior crizei. 

„(...) Sportul ne învață să fim rezistenți și disciplinați, dar și ce înseamnă 

solidaritatea și cum să acționăm ca o echipă. Vom înființa o platformă care să 

faciliteze schimbul de bune practici și experiențe între statele membre. În acest 

moment de criză, vom continua să folosim instrumentele existente, inclusiv 

Erasmus+ și Săptămâna europeană a sportului, pentru a ajuta domeniul sportiv, 

dar va trebui să oferim și soluții inovatoare. Voi face tot posibilul pentru a asigura 

un răspuns european coordonat. (...) Solicit statelor membre să folosească aceste 

inițiative în beneficiul organizațiilor și al cluburilor sportive locale. Împreună cu 

statele membre am creat dimensiunea europeană a sportului”, a comunicat dna 

Mariya Gabriel. 

Nu în ultimul rând, miniștrii au convenit o abordare flexibilă în punerea în 

aplicare a programului Erasmus+, în special în ceea ce privește termenele de 

depunere și executare a proiectelor, precum și programele viitoare. 
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La final, miniștrii au salutat campania #BeActiveAtHome, menită să motiveze 

cetățenii să desfășoare activități fizice acasă, și și-au exprimat intenția de a 

colabora în vederea pregătirii următoarei ediții a Săptămânii europene a sportului. 

 

 Secretarul de stat croat pentru afaceri europene, Andreja Metelko-

Zgombić, a organizat reuniunea informală a miniștrilor și secretarilor de stat pentru 

afaceri europene din statele membre UE, prin sistem de videoconferință. 

Dezbaterile au vizat răspunsul UE și al statelor membre la izbucnirea crizei COVID-

19. De asemenea, miniștrii au discutat două documente strategice comune 

propuse de Comisia Europeană și de președintele Consiliului European, respectiv 

Foaia de parcurs privind ridicarea măsurilor restrictive impuse în contextul COVID-

19 și Foaia de parcurs pentru relansare, care vor fi examinate și de Consiliul 

European. Nu în ultimul rând, miniștrii au abordat și problematica efectelor 

măsurilor luate în contextul stării de urgență asupra drepturilor fundamentale și 

asupra statului de drept.  

Videoconferința informală a miniștrilor de 

afaceri europene 

22 aprilie 

2020 

„(…) Puterea UE depinde de reunirea 

tuturor resurselor disponibile într-un 

mod incluziv. Putem depăși această 

criză numai dacă acționăm împreună și 

solidar”. Andreja Metelko-Zgombić 

 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=254
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2020/04/16/
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Președinția croată a Consiliului UE a organizat o videoconferință informală 

a miniștrilor afacerilor externe din Uniunea Europeană, la care a participat 

ministrul afacerilor externe și europene al Republicii Croația, domnul Gordan Grlić 

Radman.  

Miniștrii au avut ca principale subiecte de discuții Parteneriatul estic și 

Ucraina. Aceste discuții au vizat rolul activ al Uniunii Europene în sprijinirea 

Ucrainei în lupta împotriva pandemiei cauzate de COVID-19 și în implementarea 

reformelor sociale și economice. Astfel, UE și-a confirmat angajamentul față de 

independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, voința de 

implicare în soluționarea conflictului în mod pașnic, precum și pentru punerea în 

aplicare a acordului de la Minsk. 

Cel de-al doilea subiect supus dezbaterilor ministeriale a vizat aprofundarea 

cooperării în cadrul Parteneriatului estic, care cuprinde 6 țări vecine din Europa de 

Est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina). 

Ministrul Grlić Radman a 

susținut inițiativa Parteneriatului 

estic și a arătat că cele 6 țări vecine ar 

trebui să primească, în continuare, 

sprijin în îndeplinirea standardelor 

europene. 

Un alt subiect, aflat pe agenda 

videoconferinței, a vizat situația din 

Libia care este, în continuare, extrem 

de dificilă. A fost pus accentul pe urgența de a se acorda ajutor umanitar, pentru 

că deficitul acesteia ar determina creșterea presiunii fluxurilor de migrație, 

provocând astfel un nou val de pandemie în Europa. 

 

Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe –

videoconferință 

22 aprilie 

2020 

  

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=255
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Membrii Consiliului European s-au reunit în ședință, prin videoconferință, 

având pe ordinea de zi evoluțiile pandemiei de COVID-19. Aceasta este a patra 

întâlnire de acest fel după cele din 10, 17 și 26 martie a.c.  

Cu acest prilej, președintele Consiliului European, dl Charles Michel, a invitat 

liderii UE la discuții privind acțiunile comune pentru depășirea crizei actuale, prin 

scrisoarea sa din 21 aprilie a.c.  

La 15 aprilie a.c., președintele Consiliului European și președintele Comisiei 

Europene au prezentat o foaie de parcurs europeană pentru ridicarea măsurilor de 

limitare a răspândirii Covid-19.  

În cadrul prezentei reuniuni, președintele Charles Michel a prezentat a doua 

foaie de parcurs comună pentru redresare, care oferă un cadru coerent și util 

pentru acțiunea comună în vederea depășirii crizei și a continuării progreselor.  

 

 

CONSILIUL 

EUROPEAN 

Videoconferința membrilor Consiliului 

European 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/04/23/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/21/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-video-conference-on-23-april-2020-2020/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_ro
https://www.consilium.europa.eu/media/43421/20200421-a-roadmap-for-recovery_ro.pdf
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De asemenea, au fost prezentate priorități ale strategiei de redresare, care 

vizează piaţa unică, precum strategia de investiţii masive, responsabilitatea şi 

acţiunile externe ale UE, rezilienţa şi guvernanţa. 

Totodată, liderii UE au delegat Eurogrupului sarcina de a prezenta propuneri 

de abordare a consecințelor socioeconomice ale crizei, în urma raportului Eurogrup 

din 9 aprilie 2020. 

 

 „(...) În privința tuturor 

acestor aspecte, dorim ca Uniunea 

Europeană să își asume 

responsabilitatea și să fie capabilă 

să facă față dificultăților cu care ne 

confruntăm.” – Charles Michel, 

președintele Consiliului European 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/


23 
 
 

  

Comisia Europeană, în colaborare cu mai mulți parteneri, a lansat la 20 

aprilie o platformă europeană de date privind COVID-19 pentru a permite 

colectarea rapidă și schimbul datelor de cercetare disponibile. Platforma, care face 

parte din planul de acțiune ERAvsCorona6, reprezintă o etapă suplimentară în 

eforturile UE de a sprijini cercetătorii din Europa și din întreaga lume în lupta 

împotriva coronavirusului. 

Dna Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educație și 

tineret, a declarat: „(...) Lansarea platformei europene de date privind COVID-19 

este o măsură concretă importantă pentru o cooperare mai strânsă în combaterea 

coronavirusului. Pornind de la sprijinul nostru dedicat științei deschise și accesului 

liber de-a lungul anilor, este momentul să ne intensificăm eforturile și să fim uniți 

 
6 La 7 aprilie 2020, miniștrii inovării și ai cercetării din toate cele 27 de state membre ale UE au sprijinit 10 acțiuni 
prioritare ale Planului de acțiune ERAvsCorona. Pornind de la obiectivele generale și de la instrumentele Spațiului 
european de cercetare (ERA), planul de acțiune acoperă acțiunile pe termen scurt bazate pe coordonare strânsă, 
cooperare, schimb de date și eforturi comune de finanțare între Comisie și statele membre.  
 

 Evoluții privind 

măsurile pentru 

combaterea 

CORONAVIRUS 

Platforma de schimb de date pentru cercetători 
20 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

http://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
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cu cercetătorii noștri. Prin eforturile noastre comune, vom înțelege, vom 

diagnostica și, în cele din urmă, vom învinge pandemia.” 

 

Proiectul-pilot de garantare pentru competențe și educație este o nouă 

inițiativă de finanțare a datoriilor dedicată stimulării investițiilor în educație, în 

formare și în dobândirea de competențe - ca parte a soluției pentru a atrage mai 

multe persoane către ocuparea locurilor de muncă și pentru a răspunde nevoilor 

în schimbare ale economiei europene. 

Fondul european de investiții (FEI) va furniza gratuit o contragaranție 

intermediarilor financiari selectați care creează noi portofolii de finanțare a 

datoriilor pentru studenți și pentru întreprinderi. Studenții și întreprinderile 

eligibile vor putea avea acces la diferite tipuri de finanțare (împrumuturi, plăți 

reportate, împrumuturi legate de venituri) prin intermediari financiari dedicați, 

precum instituții financiare, universități și centre de formare profesională, 

garantate de UE.  

Comisia a adoptat o propunere7 privind un pachet de asistență 

macrofinanciară (AMF)8 în valoare de 3 miliarde de euro, destinat unui număr de 

 
7 COM(2020) 163 
8 Asistența macrofinanciară face parte din angajamentul mai larg al UE față de țările vecine și țările implicate în 
procesul de aderare și este concepută ca un instrument excepțional de răspuns la criză al UE. Este disponibilă pentru 
țările candidate sau potențial candidate și țările din vecinătatea UE care se confruntă cu probleme grave privind 
balanța de plăți cu condiționalitate în materie de politici. Pentru a beneficia de o AMF, țările ar trebui să 
îndeplinească anumite condiții prealabile în materie de politici, în ceea ce privește respectarea principiilor 
democratice, a drepturilor omului și a statului de drept.  
 

Nou proiect-pilot în valoare de 50 de milioane euro 

pentru dezvoltarea competențelor și a educației în 

întreaga Europă 

22 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

Asistență macrofinanciară în valoare de 3 miliarde de 

euro pentru a sprijini zece țări învecinate 

23 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1587647211405&uri=CELEX:52020PC0163
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10 parteneri din cadrul politicii de extindere și de vecinătate, pentru a-i ajuta să 

reducă impactul economic negativ al pandemiei de coronavirus. Propunerea 

completează strategia „Echipa Europa”.  

În urma unei evaluări preliminare a nevoilor de finanțare, propunerea 

prevede distribuirea fondurilor AMF după cum urmează: Republica Albania (180 

milioane euro), Bosnia și Herțegovina (250 milioane euro), Georgia (150 milioane 

euro), Regatul Hașemit al Iordaniei (200 milioane euro), Kosovo (100 milioane 

euro), Republica Moldova (100 milioane euro), Muntenegru (60 milioane euro), 

Republica Macedonia de Nord (160 milioane euro), Republica Tunisiană (600 

milioane euro) și Ucraina (1,2 miliarde euro). 

Fondurile AMF vor fi puse la dispoziție timp de 12 luni sub formă de 

împrumuturi în condiții foarte avantajoase, pentru a ajuta aceste țări să își acopere 

nevoile de finanțare imediate și urgente. Împreună cu sprijinul din partea Fondului 

Monetar Internațional, aceste fonduri pot contribui la consolidarea stabilității 

macroeconomice și la crearea unui spațiu de manevră care să permită alocarea de 

resurse menite să protejeze cetățenii și să atenueze consecințele socioeconomice 

negative ale pandemiei de coronavirus. Acest instrument rămâne disponibil și 

pentru alte țări eligibile care se confruntă cu dificultăți legate de balanța de plăți. 

 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
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Comisia propune măsuri excepționale suplimentare pentru a sprijini 

piețele agricole și alimentare cele mai afectate. Printre măsurile excepționale 

anunțate ca răspuns suplimentar la criza Coronavirus se numără:  

• ajutor pentru depozitarea privată - acordarea de ajutoare pentru 

depozitarea privată a produselor lactate (lapte praf degresat, unt, brânză) și carne 

(carne de vită, ovine și caprine)9; 

• flexibilitate pentru programele de sprijinire a pieței pentru vin, fructe 

și legume, ulei de măsline, apicultură și programul UE pentru școli (lapte, fructe și 

legume); 

• derogare excepțională de la normele UE în materie de concurență 

aplicabilă sectoarelor laptelui, florilor și cartofilor10.  

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)11 a 

prezentat un ghid privind întoarcerea la serviciu12. Ghidul conține trimiteri către 

informații naționale privind sectoare și ocupații specifice. Ghidul abordează mai 

multe aspecte evaluarea riscurilor și măsuri adecvate, implicarea lucrătorilor, grija 

 
9 Acest sistem va permite retragerea temporară a produselor de pe piață pentru o perioadă minimă de 2-3 luni și o 
perioadă maximă de 5-6 luni. Această măsură va duce la o scădere a ofertei disponibile pe piață și va reechilibra 
piața pe termen lung.  
10 Concret, acestor sectoare li se va permite să ia măsuri colective pentru stabilizarea pieței. De exemplu, sectorului 
laptelui i se va permite să planifice în mod colectiv producția de lapte, iar sectorului florilor și cartofilor i se va 
permite să retragă produsele de pe piață. Stocarea de către operatorii privați va fi, de asemenea, permisă. Astfel de 
acorduri și decizii ar fi valabile doar pentru o perioadă de maximum șase luni.  
11 Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) este agenția care pune la dispoziția Uniunii 
Europene informații privind securitatea și sănătatea în muncă. 
12 Ghidul UE „COVID-19: întoarcerea la locul de muncă” 
 

Măsuri excepționale de sprijinire a sectorului 

agroalimentar 

23 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

Ghid privind întoarcerea la serviciu 
23 aprilie 2020  

Comisia 

Europeană 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
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față de lucrătorii care au fost bolnavi, planificarea și învățarea pentru viitor, o 

informare bună și constantă, informații pentru sectoare și ocupații. 

 

 

Într-o declarație comună a Conferinței președinților din cadrul Comitetului 

European al Regiunilor  se solicită tuturor instituțiilor UE și statelor membre 

elaborarea unui plan ambițios de redresare pentru o Europă durabilă, rezilientă și 

justă din punct de vedere social, care să nu lase în urmă nicio regiune, nicio 

localitate și niciun cetățean.   

„(…)În calitate de primari, președinți de regiuni și membri ai consiliilor locale 

și regionale, ne aflăm în prima linie în lupta împotriva coronavirusului. Natura fără 

precedent a șocului cauzat de COVID-19 necesită măsuri imediate și un plan curajos 

de redresare economică și socială pentru Uniunea Europeană, bazat pe solidaritate, 

durabilitate, reziliență și justiție socială, în conformitate cu Pactul verde european 

și cu Agenda pentru tranziția digitală. Împreună cu toate nivelurile de guvernare 

din întreaga Europă, ne angajăm să ne unim eforturile pentru a combate pandemia, 

pentru a-i proteja pe cetățeni și pentru a contribui la redresarea economică, socială 

și financiară.” 

Totodată, se menționează necesitatea unui mecanism european pentru 

situațiile de urgență din domeniul sănătății, ca instrument de sinergie care să 

integreze și să raționalizeze resursele UE, naționale, regionale și/sau locale pentru 

a finanța achiziționarea de echipamente și materiale medicale, aprofundând 

eforturile pe care Comisia Europeană le-a depus deja în acest sens. În același timp, 

o modalitate de deblocare a resurselor necesare și de garantare a efectului de 

pârghie și a mobilizării unor noi investiții publice și private este creșterea capacității 

de investiții a bugetului UE prin ridicarea, cel puțin temporară, a plafonului 

Declarația comună a Conferinței președinților 

21 aprilie 2020  

Comitetul 

European al 

Regiunilor  

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-We-call-for-an-ambitious-recovery-plan-.aspx


28 
 
 

bugetului UE peste cota actuală de 1,2% din VNB al UE, precum și prin luarea în 

considerare a unor noi resurse proprii.  

 

 

În avizul nr. 3/2020 al Curții de Conturi Europene referitor la modificarea 

Regulamentului UE privind utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene 

ca răspuns la pandemia de COVID-19 se menționează că atenuarea efectelor 

epidemiei de COVID-19 cu ajutorul fondurilor structurale ale UE necesită găsirea 

unui echilibru între o mai mare flexibilitate și răspunderea de gestiune. Acest aviz 

a fost solicitat de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul art. 287 alin. (4) și 

al art. 322 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  

Sprijinul din partea UE trebuie într-adevăr să fie pus la dispoziția statelor 

membre cât mai rapid posibil, dar relaxarea procedurilor existente antrenează 

unele riscuri. Noile norme ar permite statelor membre să ceară o finanțare din 

partea UE de 100%, fără ca acestea să fie nevoite să contribuie cu o cofinanțare 

proprie sau să aloce o parte fixă din finanțare unor teme-cheie, cum ar fi cercetarea 

sau clima.  

„(...)Această reacție pe termen scurt propusă de Comisie este necesară 

pentru a ajuta statele membre să atenueze efectele crizei, dar trebuie găsit 

echilibrul just și această propunere nu ar trebui să ducă la compromisuri 

substanțiale la nivelul răspunderii de gestiune”, a declarat dna Iliana Ivanova, 

membru al Curții și responsabilă de acest aviz. 

 

 

 

Avizul privind utilizarea fondurilor structurale și de 

investiții europene ca răspuns la pandemia de        

COVID-19 

21 aprilie 2020 

Curtea de 

Conturi 

Europeană 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_03/OP20_03_RO.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_138_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016E287
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016E322
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Curtea de Conturi a evaluat13 efectele economice, sociale și culturale ale 

investițiilor prin  Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), în situri 

culturale, precum și sustenabilitatea financiară și fizică a siturilor respective. Curtea 

a examinat activitatea Comisiei și a evaluat 27 de proiecte din șapte state membre. 

În urma auditului, 

s-a concluzionat că 

actualul cadru nu are o 

orientare clară și 

necesită o mai bună 

coordonare pentru a 

asigura eficacitatea și 

sustenabilitatea 

investițiilor efectuate în 

siturile culturale prin 

FEDR. 

 
13 Curtea a analizat efectele acestor investiții și a evaluat sustenabilitatea fizică și financiară a mai multor situri care 

au beneficiat de sprijin. Au fost examinate 27 de proiecte în șapte state membre: Germania, Franța, Croația, Italia, 
Polonia, Portugalia și România. 
 

CURTEA DE 

CONTURI 

EUROPEANĂ 

Investițiile UE în siturile culturale: un domeniu care 

merită o mai bună orientare și coordonare 
 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_RO.pdf


30 
 
 

„(...)Fără investiții din partea UE, aproape jumătate dintre proiectele legate 

de situri culturale nu ar fi fost puse în aplicare”, a declarat dl Pietro Russo, membru 

al Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport.  

Curtea de Conturi a evaluat progresele înregistrate în ceea ce privește 

atingerea obiectivului UE de a finaliza o rețea rutieră TEN-T centrală pe deplin 

funcțională, precum și rolul Comisiei în acest sens. Curtea a constatat că 

dezvoltarea rețelei rutiere TEN-T centrale, sprijinită cu finanțare din partea UE și 

de acțiunile Comisiei, înregistrează progrese, permițând astfel obținerea de 

rezultate pentru cei care călătoresc în această rețea. Finanțarea din partea UE și 

acțiunile Comisiei au avut o contribuție pozitivă, dar majoritatea statelor membre 

din Europa Centrală și de Est au în continuare un decalaj de recuperat și, din 2014, 

au fost finalizate cu sprijin din partea UE doar în jur de 400 km de drumuri TEN-T 

noi. În acest context, Curtea 

atrage atenția asupra 

decalajului care există între 

nivelul de dezvoltare a rețelei 

centrale din statele membre 

din Europa de Vest și cel din 

statele membre din Europa 

Centrală și de Est. Curtea a 

recomandat Comisiei să 

acorde prioritate investițiilor 

în rețeaua centrală, să își 

îmbunătățească mecanismele 

de monitorizare și să își 

consolideze abordarea 

privind întreținerea.  

Rețeaua rutieră centrală a UE: timpii de călătorie sunt 

mai scurți, dar rețeaua nu este încă pe deplin 

funcțională 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_RO.pdf
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Curtea de Conturi a examinat dacă costurile implicate în implementarea 

fondurilor din cadrul politicii de coeziune sunt comparabile cu cele ale altor 

programe similare. Potrivit unui raport, aceste costuri administrative sunt relativ 

scăzute în comparație cu alte fonduri similare ale UE și cu programe similare 

finanțate la nivel internațional. 

 Curtea a concluzionat însă că datele colectate de Comisie cu privire la costuri 

nu sunt complete și nu sunt suficient de consecvente și de coerente pentru a 

permite utilizarea acestor date cu scopul de a evalua impactul simplificării 

normelor UE asupra modului de implementare a fondurilor din cadrul politicii de 

coeziune. 

Politica de coeziune este structurată în jurul a 3 dintre cele 5 fonduri 

structurale și de investiții europene (fondurile ESI): Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR), Fondul de coeziune și Fondul social european (FSE). Aceste trei 

fonduri fac obiectul unor norme comune, sub rezerva unor excepții prevăzute în 

regulamentul specific aplicabil fiecărui fond. Pentru perioada de programare 2014-

2020, există 391 de programe operaționale, care sunt încă în curs de implementare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punerea în aplicare a politicii de coeziune: costuri 

relativ scăzute, dar informații insuficiente pentru 

evaluarea economiilor aduse de simplificare 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_RO.pdf
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Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la UE a fost semnat de către 

România şi Bulgaria şi de către reprezentanţii statelor membre ale Uniunii la 25 

aprilie 200514, la Luxemburg, stat ce exercita, la acel moment, președinția rotativă 

a Consiliului Uniunii Europene. Ulterior tratatul a fost supus procesului de ratificare 

în toate statele membre UE. Tratatul a fost ratificat de Parlamentul României prin 

Legea nr. 157 din 24 mai 2005. După ratificarea tratatului de către toate statele 

membre România a devenit stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. 

 

 

 

 

 

 

 
14 A se vedea și Buletinul Politici și orientări europene, nr 4, pag 30. 

15 de ani de la semnarea Tratatului de aderare a 

României la Uniunea Europeană 

25 aprilie 

2020 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=470
http://www.cdep.ro/proiecte/2005/100/80/4/leg_pl184_05.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/szs_2874.pdf
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