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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 

Mihaela Gîdei  
Carmen Denisa Ion 
Ioana Cristina Vida 

Andreea Mihai 
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Comisia Europeană a prezentat o comunicare1 care stabilește în ce mod UE 

își poate consolida autonomia strategică deschisă2 din punct de vedere 
macroeconomic și financiar prin: 

• consolidarea rolului internațional al monedei euro;  
• dezvoltarea infrastructurilor pieței financiare a UE; 
• promovarea punerii în aplicare și a executării uniforme a sancțiunilor 

impuse de UE. 

Aceste acțiuni vor fi întreprinse în contextul continuării activității Comisiei 
Europene în direcția aprofundării uniunii economice și monetare, în special, prin 

                                                            
1 A se vedea COM (2021) 32-  Deschiderea, soliditatea și reziliența sistemului economic și financiar al UE. 
2 Aceasta  însemnă definirea noului sistem de guvernanță economică globală și dezvoltarea unor relații bilaterale 
reciproc avantajoase, protejând,  în același timp, împotriva practicilor neloiale și abuzive.  A se vedea COM(2020) 
456. 

COMISIA 
EUROPEANĂ 
 

 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  
Sistemul economic și financiar european 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A32%3AFIN&qid=1611142748613
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0456&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0456&from=RO
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finalizarea uniunii bancare și prin construirea unei uniuni a piețelor de capital, care 
va consolida UE din punct de vedere economic și financiar. 

Comisia apreciază că un rol internațional mai puternic al monedei euro ar 
proteja economia de șocuri valutare și ar reduce dependența de alte monede, dar 
ar asigura și costuri mai mici de tranzacționare, finanțare și de gestionare a 
riscurilor. Ponderea monedei euro în plățile globale s-a ridicat la aproximativ 38 % 
în noiembrie 2020, iar în deținerile globale de rezerve valutare se situează, în 
prezent, la aproximativ 20 %. Printre măsurile prevăzute de Comisie pentru a 
promova utilizarea monedei euro la nivel mondial se numără: 

• promovarea utilizării monedei euro, prin sprijinirea dezvoltării unor 
instrumente și a unor indici de referință exprimați în euro și prin promovarea 
statutului acesteia ca monedă internațională de referință în sectoarele energiei și 
produselor de bază, inclusiv pentru purtătorii de energie emergenți, cum ar fi 
hidrogenul; 

• acțiunile de informare sub formă de dialoguri, ateliere și sondaje cu 
sectorul public și privat, cu agențiile de reglementare financiară și cu investitorii 
instituționali din țările partenere regionale, pentru a promova investițiile 
exprimate în euro, pentru a facilita utilizarea monedei euro ca monedă de 
facturare și denominalizare și pentru a îmbunătăți înțelegerea obstacolelor din 
calea utilizării sale pe scară mai largă; 

• promovarea utilizării obligațiunilor ecologice ca instrumente de 
finanțare a investițiilor în energie necesare pentru atingerea obiectivelor în 
materie de energie și climă pentru 2030 și pentru a căuta posibilități de extindere a 
rolului schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) în vederea 
maximizării rezultatelor sale în materie de mediu și a sprijinirii activității 
comerciale a ETS în UE; 

• colaborarea cu Banca Centrală Europeană pentru a aborda aspectele 
politice și tehnice care decurg dintr-o posibilă introducere a unui euro digital, care 
să vină în completarea numerarului și a soluțiilor privind plățile3. 

                                                            
3 A se vedea și Raportul privind euro digital, publicat la 2 octombrie 2020 de Banca Centrală Europeană. 

https://www.ecb.europa.eu/euro/html/digitaleuro-report.ro.html
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Un sector financiar funcțional este esențial pentru asigurarea finanțării și 
investițiilor în economia europeană și oferă stimulente pentru inovare în economia 
digitală și pentru a impulsiona tranziția ecologică. Totodată, retragerea din UE a 
Regatului Unit, centru financiar major, consolidează necesitatea de a aprofunda și 
mai mult piețele de capital ale Uniunii. 

Comisia propune îmbunătățirea punerii în aplicare a sancțiunilor UE, în 
special prin: 

• consolidarea mecanismului de schimb de informații între statele 
membre și Comisie;  

• crearea unui punct unic de contact pentru aspectele legate de 
punerea în aplicare și executare uniformă a sancțiunilor impuse de UE; 

• asigurarea faptului că fondurile UE acordate țărilor terțe și 
organizațiilor internaționale nu sunt utilizate cu încălcarea sancțiunilor UE. 

 

 

 

 

Înaintea reuniunii iderilor europeni pe tema răspunsului coordonat la criza 

cauzată de pandemia de COVID-19, Comisia a adoptat o comunicare4 care prezintă 
acțiunile necesare pentru a intensifica lupta împotriva pandemiei. Acțiunile sunt 
grupate în jurul a patru priorități: 

1. accelerarea vaccinării și furnizarea de vaccinuri: 
• vaccinarea a cel puțin 80 % dintre persoanele cu vârsta peste 80 de 

ani și a 80 % dintre cadrele medicale și asistenții sociali din fiecare stat membru, 
până în martie 2021; 

• vaccinarea a 70 % din întreaga populație adultă din statele membre, 
până în vara anului 2021; 

                                                            
4 A se vedea COM (2021) 35 - Un front comun pentru a învinge COVID-19. 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ  
Un front comun pentru a învinge COVID-19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0035&qid=1611142748613
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• valorificarea la 
maximum a potențialului UE 
de creștere a capacității de 
producție a vaccinurilor; 

• convenirea unei  
abordări comune în ceea ce 
privește certificatele de vaccinare, în deplină conformitate cu legislația UE privind 
protecția datelor, care să poată susține continuitatea asistenței medicale.  

2. intensificarea testării și secvențierea genomului virusului pentru a 
controla infecțiile și noile tulpini ale acestuia: 

• actualizarea strategiilor naționale de testare pentru a ține seama 
de noile variante ale virusului și pentru a extinde utilizarea testelor antigenice 
rapide; 

• creșterea ratei secvențierii genomului virusului la cel puțin 5 %, 
preferabil la 10 %, din rezultatele testelor positive. 

3. asigurarea funcționării pieței unice: 
• măsuri pentru a reduce și mai mult riscul de transmitere determinat 

de mijloacele de transport; 
• descurajarea tuturor călătoriilor până când situația epidemiologică se 

va îmbunătăți considerabil; 
• menținerea unor restricții de călătorie proporționale, incluzând 

testarea călătorilor, pentru persoanele care călătoresc din zone cu o incidență mai 
mare a variantelor care suscită îngrijorare. 

4. asigurarea poziției de lider a Europei și promovarea solidarității 
internationale: 

• instituirea unui mecanism de tip Echipa Europa pentru a structura 
livrarea vaccinurilor din statele membre în țările partenere; 

• sprijinirea în continuare a mecanismului COVAX5, inclusiv prin accesul 
rapid la vaccinuri.  

 

                                                            
5 Mecanismul COVAX vizează accesul echitabil la vaccinuri împotriva COVID-19, disponibile peste tot în lume la 
preţuri accesibile, pentru toate persoanele care au nevoie de acestea. 
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18 ianuarie 2021 

Întrevederea cu dna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova  

Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 
securitate, dl Josep Borrell, s-a întâlnit 
cu președintele Republicii Moldova, 
dna Maia Sandu.  

Dna Maia Sandu a reiterat 
faptul că Republica Moldova dorește 
redeschiderea dialogului politic și o 
intensificare a cooperării cu UE în 
domeniul politicii externe. Totodată, a 
subliniat faptul că, pentru Republica 
Moldova, cea mai mare amenințare la 
adresa statului și a interesului 
național este corupția, reforma 
justiției fiind singura cale pentru a 
putea asigura bunăstarea și 
securitatea cetățenilor pe termen 
lung. 

Josep Borrell a reafirmat 
angajamentul UE de a consolida 
asocierea politică și integrarea 
economică dintre UE și Republica 

Moldova, acționând în parteneriat 
strâns pe baza Acordului de asociere 
intrat în vigoare în iulie 2016. El a 
salutat inițierea reformelor, 
consolidarea statului de drept și 
combaterea corupției. De asemenea,  
a asigurat-o de sprijinul deplin al UE în 
acest demers esențial pentru a aduce 
beneficii tangibile vieții cetățenilor 
Republicii Moldova. Au fost discutate 
evoluțiile interne și necesitatea unor 
măsuri decisive și eficiente pentru a 
recâștiga încrederea cetățenilor 
Republicii Moldova în instituțiile 
statului, pentru a construi o justiție 
puternică și independentă și pentru a 
asigura un sector financiar și bancar 
stabil. 

În ceea ce privește pandemia 
de coronavirus, Înaltul Reprezentant a 
reamintit solidaritatea puternică a UE 
cu Republica Moldova. Pe lângă cele 
108 milioane euro mobilizate pentru 

https://eeas.europa.eu/archives/docs/moldova/pdf/eu-md_aa-dcfta_en.pdf
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furnizarea de echipamente de 
protecție, consolidarea sistemului de 
sănătate și sprijinirea redresării socio-
economice, Republica Moldova a 
beneficiat deja de asistență 
macrofinanciară de urgență din 
partea UE în valoare de 50 milioane 
euro. Înaltul Reprezentant Borrell a 
subliniat angajamentul UE de a 
contribui la asigurarea accesibilității 
tuturor vaccinurilor împotriva 
coronavirus, inclusiv în vecinătatea 
imediată a UE.  

 Un alt subiect dezbătut a fost 
situația din regiunea transnistreană. 
Înaltul Reprezentant a reiterat 
angajamentul UE față de un proces 
pașnic de soluționare și a reafirmat 
sprijinul ferm pentru suveranitatea și 
integritatea teritorială a Republicii 
Moldova în cadrul frontierelor 
recunoscute la nivel internațional, în 
conformitate cu Declarația 
ministerială a OSCE din 4 decembrie 
2020. 

https://www.osce.org/chairmanship/472845
https://www.osce.org/chairmanship/472845


 

18 ianuarie 2021 

DESCHIDEREA SESIUNII 

Președintele David Sassoli a deschis sesiunea plenului. În cuvântul de 

deschidere, președintele a adus un omagiu cetățenilor lituanieni care și-au 
apărat independența și libertatea în urmă cu 30 de ani, la 13 ianuarie 1991, când 
tancurile sovietice au atacat turnul de televiziune din Vilnius. 

 

 

 

PARLAMENTUL 
EUROPEAN 

18 – 24  
ianuarie 2021 

DIN ACTIVITATEA PLENULUI  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
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Printre subiectele de pe ordinea de zi a acestei sesiuni s-au aflat:  

 declarațiile reprezentanților Consiliului UE și ai Comisiei Europene 
privind învestirea noului președinte al Statelor Unite și situația politică actuală 
de la Washington; 

 dezbatererea privind vaccinurile împotriva COVID 19 – evoluțiile 
recente; 

 dezbaterea privind prioritățile președinției portugheze a Consiliului 
UE; 

 planurile de promovare a egalității între femei și bărbați6; 
 dreptul lucrătorului de a se deconecta digital de la locul de muncă 

fără consecințe7. 
 

CETĂȚENII REGATULUI UNIT VOR RĂMÂNE PARTE A PROGRAMELOR DE 
COMUNICARE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

PE și-a reafirmat voința de a continua să interacționeze cu tânăra 

generație de cetățeni britanici și cetățeni UE27 rezidenți în Marea Britanie.  

În urma deciziei sale, din februarie 2019, de a menține prezența 
Parlamentului European în Marea Britanie, în special prin intermediul biroului 

                                                            
6 În cadrul unei dezbateri și votului rezoluției, de la 21 ianuarie a.c., PE propune o serie de măsuri menite să 
consolideze egalitatea între femei și bărbați și să protejeze mai bine drepturile femeilor. Deputații europeni au 
examinat impactul pandemiei generată de COVID-19 asupra femeilor și au prezentat modalități de a le proteja 
drepturile în timpul crizei și după aceasta. Având în vedere creșterea, în timpul izolării, a violenței domestice , PE 
a solicitat crearea unor sisteme flexibile de avertizare de urgență și a unor noi servicii care să ajute femeile să 
contacteze poliția direct prin telefon, e-mail și mesaj scris. Întrucât criza a afectat în mod disproporționat femeile 
din punct de vedere economic, statele UE sunt îndemnate să se concentreze mai mult pe egalitatea între femei și 
bărbați în planurile lor naționale de redresare și reziliență. 
7 Parlamentarii europeni au dezbătut și adoptat, la 20 -21 ianuarie a.c., legislația europeană care să permită 
lucrătorului, salariatului dreptul de a se deconecta digital de la locul de muncă fără consecințe, mai exact să 
permită lucrătorilor să nu fie nevoiți să se implice în sarcini profesionale și apeluri telefonice, e-mailuri și alte 
mesaje electronice în afara timpului lor de lucru, inclusiv vacanțe și alte forme de concediu. Prin urmare, se 
încurajează  statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a se exercita acest drept, inclusiv prin 
intermediul unor acorduri colective între partenerii sociali, în vederea garantării unei protecții adecvate 
împotriva victimizării și a altor repercusiuni pentru cei care își invocă dreptul de a se deconecta. Întrucât dreptul 
de a se deconecta digital de la locul de muncă nu este în prezent consacrat în mod oficial în legislația UE, PE a 
solicitat Comisiei Europene să prezinte un act juridic privind acest drept. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0026_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_RO.html
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său din Londra8, Biroul PE 
(președintele PE și vicepreședinții) a 
convenit, la 18 ianuarie a.c., să își 
adapteze programele de comunicare 
pentru a se asigura că cetățenii Marii 
Britanii, în special generația tânără și 
milioanele de cetățeni ai UE27 care 
locuiesc în regat, pot participa în continuare la dezbateri și evenimente oferite 
de Parlamentul European, cum ar fi Evenimentul european pentru tineret (EYE), 
care reunește mii de tineri europeni din 2 în 2 ani la Strasbourg.  

  De asemenea, școlile din Marea Britanie vor putea să participe la 
Euroscola, o experiență captivantă care permite elevilor de liceu să învețe 
despre integrarea europeană, familiarizându-se în mod nemijlocit cu aceasta la 
sediul Parlamentului European din Strasbourg. Școlile britanice vor avea, în 
continuare, acces la Programul de școli ambasador al Parlamentului European. 

 

19 ianuarie 2021 

VACCINURILE ÎMPOTRIVA COVID-19 

UE va trebui să răspundă cu unitate și solidaritate în abordarea 

comună în combaterea pandemiei, au fost de părere deputații europeni. Ei au 
luat poziție față de efectele pandemiei9 și au solicitat transparență totală pentru 
toate contractele și distribuirea vaccinurilor împotriva COVID-19, precum și 
autorizarea, disponibilitatea și distribuirea vaccinurilor împotriva COVID-19.  

În cadrul dezbaterii în plen, din 19 ianuarie a.c., a avut loc un schimb de 
opinii cu dna Ana Paula Zacarias, secretar de stat portughez pentru afaceri 

                                                            
8 United Kingdom – London - Europe House 32 Smith Square London SW1P 3EU/ +44 020 7227 4300 /+44 020 
7227 4302. 
9 La 22 septembrie 2020, PE a organizat o audiere publică pe tema „Modalități de asigurare a accesului 
cetățenilor UE la vaccinurile împotriva COVID 19 - provocări legate de studii clinice, producție și distribuție”. În 
cursul sesiunii plenare din decembrie 2020, PE și-a exprimat sprijinul pentru autorizarea rapidă a vaccinurilor 
sigure, iar la 12 ianuarie 2021, deputații europeni au acuzat lipsa de transparență ce a alimentat incertitudinea și 
dezinformarea cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 în Europa. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180522IPR04026/european-youth-event
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/romania/ro/ue_si_tinerii/programul_scoli_ambasador.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=bd100444-e90a-86a9-86ab-0f69189e39de&date=20210119
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europene, și cu dna Stella Kyriakides, comisarul european responsabil pentru 
portofoliul sănătate și siguranță alimentară. A urmat o sesiune de clarificări cu 
privire la situația actuală a Strategiei UE privind vaccinurile împotriva COVID-
1910, lansată de Comisia Europeană în iunie 2020.  

Marea majoritate a parlamentarilor europeni și-au arătat sprijinul pentru 
abordarea unitară a UE, care a asigurat dezvoltarea rapidă a vaccinurilor și 
accesul la vaccinuri pentru toți cetățenii europeni. În același timp, a fost acuzat 
naționalismul în materie de sănătate, inclusiv presupusele contracte paralele 
semnate de state membre sau încercări de se devansa reciproc.  

Membrii PE au solicitat transparența deplină a clauzelor contractelor 
dintre UE și companiile farmaceutice, care implică bani publici. Eforturile 
recente ale Comisiei Europene de a permite deputaților europeni să consulte un 
singur contract, incomplet, au fost considerate insuficiente.  

                                                            
10 Coronavirus - Comisia dezvăluie strategia UE privind vaccinurile 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1103
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De asemenea, s-a amintit că dimensiunea globală a pandemiei generată 
de COVID-19 necesită soluții globale. În acest context, UE are responsabilitatea 
de a-și utiliza poziția de forță pentru a-și sprijini vecinii și partenerii cei mai 
vulnerabili. Pandemia va putea fi depășită numai după ce toți oamenii vor avea 
acces egal la vaccinuri, nu numai în țările bogate.  

Parlamentarii europeni au subliniat necesitatea de a avea o serie de  date 
naționale comparabile și recunoașterea reciprocă a vaccinărilor, preocuparea de 
a evita întârzierile și de a crește viteza vaccinării, precum și sarcina de a 
argumenta caracterul neconstructiv al acuzelor la adresa UE sau a industriei 
farmaceutice pentru orice eșec. 

 

S-AU SOLICITAT SANCȚIUNI SUPLIMENTARE ALE UE ÎMPOTRIVA RUSIEI 

Parlamentarii europeni au 

dezbătut și condamnat cu fermitate 
arestarea lui Alexei Navalnîi11 și au solicitat 
Uniunii să prelungească sancțiunile 
împotriva oficialilor ruși și să nu îi acopere 
pe cei implicați, subliniind că arestarea 
contravine în mod clar dreptului 
internațional și constituției ruse12. 

Președintele PE a cerut autorităților 
ruse să-l elibereze pe Alexei Navalnîi, descriind reținerea acestuia drept o 
încălcare a drepturilor omului, subliniind, totodată, că toți parlamentarii 
europeni sprijină eliberarea sa.  

                                                            
11 Aleksei Anatolievici Navalnîi, născut la 4 iunie 1976, este jurist, activist și politician rus. Din 2009, el a dobândit 
popularitate în Rusia, în mass-media ruse și internaționale, criticând corupția și regimul lui Vladimir Putin. A 
organizat demonstrații de amploare promovând democrația și condamnând corupția politică din Rusia, 
atacându-l direct pe Putin sau pe aliații săi. În 2012, The Wall Street Journal l-a descris pe Navalnîi ca fiind „omul 
de care Vladimir Putin se teme cel mai mult”. În septembrie 2013, Navalnîi a candidat la funcția de primar al 
Moscovei, pierzând cursa în fața contracandidatului său Serghei Sobianin, susținut de Vladimir Putin. 
12 Dl Navalnîi a fost reținut la 17 ianuarie a.c., la întoarcerea în Rusia, după ce a petrecut câteva luni în Germania 
recuperându-se după ce a fost otrăvit. 
 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=6e4d2cad-05dc-1752-9bb2-15aaaddd2118&date=20210119
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Parlamentarii europeni au solicitat să se desfășoare și o investigație 
amănunțită asupra modului în care Alexei Navalnîi a fost otrăvit, subliniindu-se 
că UE nu trebuie să ezite să utilizeze noul său regim global de sancțiuni pentru 
încălcarea drepturilor omului în UE. 

Unii europarlamentari au susținut acțiuni mai eficiente împotriva 
Kremlinului în legătură cu încălcările drepturilor omului și cu politizarea 
sistemului de justiție rus și să continue anularea lucrărilor rămase la 
gazoductul Nord Stream 2, ca mijloc de a impune sancțiuni economice adecvate 
împotriva guvernului rus. 

În cadrul dezbaterii, dl Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE pentru 
afaceri externe și politica de securitate, a susținut o declarație cu privire la 
arestarea lui Alexei Navalnîi. De asemenea, a fost  adoptată o rezoluție a PE.  

 

UN INSTRUMENT DE SPRIJIN TEHNIC PENTRU A ACCELERA RECUPERAREA 
POST-COVID-19 

Deputații europeni au adoptat rezoluția13 privind Instrumentul de sprijin 

tehnic, care va ajuta țările UE să pregătească planurile de redresare necesare 
pentru a accesa finanțarea de la facilitatea de recuperare și reziliență. 

Regulamentul14 adoptat subliniază modul în care Instrumentul de sprijin 
tehnic (IST) va sprijini redresarea economică după pandemia de COVID-19 prin 
promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și a tranzițiilor 
digitală și ecologică, inclusiv ocrotirea biodiversității și implementarea 
obiectivelor climatice. Reformele susținute de instrument ar trebui să abordeze 
eficient provocările identificate în recomandările specifice fiecărei țări15. Textul 
stabilește o listă a acțiunilor-cheie care trebuie întreprinse, cum ar fi 

                                                            
13 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 ianuarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic  - COM(2020)0409 – 
2020/0103(COD) 
14 COM(2020)409 - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Instrumentului de sprijin ethnic – fișă tehnică 
15 IST va sprijini autoritățile naționale în pregătirea, modificarea, implementarea și revizuirea planurilor lor 
naționale. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=f412c5fb%2Df91e%2D5a58%2Dccba%2Dac7b080ba95a&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0003_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-61-2020-INIT/ro/pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200409.do#dossier-COD20200103
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0103(COD)&l=en
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digitalizarea structurilor administrative și a serviciilor publice, în special asistența 
medicală, educația sau sistemul judiciar, crearea de politici pentru a ajuta 
oamenii să se recalifice pentru piața muncii și construirea de sisteme de îngrijire 
rezistente și capacități de răspuns coordonate. Un singur depozit public online 
gestionat de Comisia Europeană va furniza informații despre acțiunile care intră 
sub incidența Instrumentul de sprijin tehnic (IST). 

IST va avea un buget de 864 milioane euro în perioada 2021-2027 (în 
prețuri curente). Pentru a primi sprijin tehnic, cum ar fi expertiza legată de 
schimbarea politicilor sau pentru a pregăti strategii și a reforma foile de parcurs, 
un stat membru trebuie să prezinte Comisiei Europene o cerere până la 31 
octombrie a.c., prezentând domeniile politice pe care se va concentra.  

O dată ce Consiliul va aproba în mod oficial regulamentul, acesta va intra 
în vigoare la o zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Va exista o perioadă 
de tranziție pentru acțiunile inițiate înainte de 31 decembrie 2020, care vor fi 
guvernate de Programul de sprijinire a reformelor structurale (2017-2020) până 
la finalizarea acestora. 

20 ianuarie 2021  

PRIORITĂȚILE PREȘEDINȚIEI PORTUGHEZE 

Parlamentarii europeni și prim-ministrul Portugaliei, dl António Costa, au 

discutat programul președinției portugheze a 
Consiliului UE. Președinția portugheză dorește ca UE 
să ofere vaccinuri, recuperare și spriin pentru 
tranziție. Succesul campaniei de vaccinare împotriva 
COVID-19 și realizarea unei redresări economice și 
sociale bazate pe tranzițiile digitale și climatice sunt 
preocupările majore pentru președinția portugheză a 
Consiliului, a declarat prim-ministrul Costa,  
îndemnând statele membre să colaboreze strâns pentru a atinge aceste 
obiective. De asemenea, solidaritatea internațională va fi soluția  pentru a 
învinge virusul.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R0825
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=36ff3c8a-a26e-7eda-5916-20ef9fc75409&date=20210120
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În scopul consolidării modelului social european, s-au anunțat noi eforturi 
de punere în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale.   

Portugalia va găzdui Summit-ul social UE – India, la Porto, în luna mai a.c., 
pe probleme digitale, comerț, investiții, produse farmaceutice, știință și spațiu. 

Adoptarea primei legi europene a climei, continuarea negocierilor privind 
reforma politicii agricole comune  și noul Pact privind migrația și azilul, precum și 
relațiile UE cu Africa și America Latină vor fi prioritare pentru președinția 
portugheză.   

Președintele Comisiei, dna Ursula von der Leyen, a salutat concentrarea 
președinției portugheze asupra problemelor sociale. Comisia Europeană își va 
actualiza strategia industrială pentru a contribui la crearea „locurilor de muncă 
de calitate în lumea post-pandemică”, a precizat președintele Von der Leyen, 
amintind că  „recuperarea ecologică, digitală și echitabilă trebuie să fie o 
recuperare a locurilor de muncă”. 

În general, deputații europeni au susținut propunerile președinției 
portugheze a Consiliului UE și au evidențiat situația economică și socială de 
urgență, cauzată de criza COVID-19. De asemenea, ei au condamnat acțiunile 
unilaterale ale statelor membre în ceea ce privește vaccinările și au solicitat ca 
planurile de redresare să se concentreze pe crearea de locuri de muncă și 
reducerea inegalităților. Ajutorul UE pentru recuperare ar trebui să ajute și 
tranzițiile ecologice și digitale.  

Cu toate că Lisabona intenționează să avanseze în ceea ce 
privește  Acordul comercial UE - Mercosur, convenit în iunie 2019, dar încă 
neratificat, unii parlamentari au solicită abandonarea acestuia, în timp ce alții i-
au cerut prim-ministrului portughez să dea un nou impuls acordului.   

În plus, unii deputații au susținut finalizarea reformării politicii comune de 
azil și migrație , plasarea unui accent mai puternic asupra relațiilor cu țările din 
estul Mediteranei și din Balcanii de Vest și inițierea lucrărilor Conferinței privind 
viitorul Europei.  

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640138/EPRS_BRI(2019)640138_EN.pdf
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RELAȚIILE UE - SUA 

Deputați europeni au dezbătut, alături de președintele Consiliului 

European, dl Charles Michel, și de președintele Comisiei Europene, dna Ursula 
von der Leyen, evoluțiile recente de la Washington, protestele, încercările de 
răsturnare a  înfrângerii lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din 2020, 
precum și de împiedicare a oficializării victoriei președintelui ales, Joe Biden. De 
asemenea, au abordat viitoarele relații UE - SUA și evoluțiile legate de 
procedurile de punere sub acuzare împotriva președintelui Trump pentru rolul 
său în incitarea la violențe.  

Mandatul lui Donald Trump s-a încheiat la 20 ianuarie a.c., când Joe Biden 
a depus jurământul.  

Parlamentarii europeni au considerat inaugurarea mandatului lui Joe 
Biden drept posibilitate de a consolida legăturile între UE și SUA și de a aborda 
încercările și amenințările comune la adresa democrației. 
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 „(...) Este o oportunitate de a revigora relația noastră transatlantică, care 
a suferit foarte mult în ultimii 4 ani. În acest timp, lumea a devenit mai 
complexă, mai instabilă și mai imprevizibilă. Mai mult ca oricând, acest lucru ne 
impune nouă, europenilor, să ne luăm ferm soarta în mâini pentru a ne apăra 
interesele și a ne promova valorile. Împreună cu SUA, trebuie să fim temelia 
solidă a unei ordini internaționale bazate pe reguli, lucrând pentru pace, 
securitate, prosperitate, libertate, drepturile omului și egalitatea între femei și 
bărbați.” - Charles Michel, președintele Consiliului European 

 

„(...) Europa are acum un prieten la  Casa Albă și este pregătită pentru un 
nou început cu cel mai vechi și cel mai de încredere partener al său. Trebuie să 
facem o schimbare globală bazată pe valori comune, pe democrație, schimbări 
climatice, gestionarea pandemiei și digitalizare. - Ursula von der Leyen, 
președintele Comisiei Europene 

 

„(...) Este o zi plină de speranță. Am depășit acum acei 4 ani de divizare a 
societății. (...) Rețelele sociale evidențiază poziții extremiste. Giganții tehnologici 
au nevoie de reguli clare - trebuie să fie în slujba societății. (...) De asemenea, 
este important să luăm în serios preocupările alegătorilor lui Trump.(...) 
Protejarea granițelor nu este extremism. Să apărăm împreună valorile și 
instituțiile noastre comune.” - Manfred Weber (PPE, Germania) 

 

„(...) Ignorarea flagelului inegalității este modul în care au început unele 
dintre cele mai grave perturbări din ultimii ani, precum Brexitul și trumpismul. 
(...) Toate democrațiile, chiar și cele mai puternice, sunt vulnerabile. Scenele 
îngrozitoare ale atacului asupra Capitolului demonstrează că trebuie să luptăm 
împotriva dezinformării. (...) O altă problemă comună UE - SUA este 
reconstruirea sistemului multilateral și asigurarea respectării regulilor și 
instituțiilor democratice.” - Iratxe García Pérez (S&D, Spania) 

 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=b62a1a06-fb1b-ef0b-d1a4-db21570d1e5c&date=20210120
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=4c48a680-75ee-be0d-45b1-7a2da5c62708&date=20210120
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=4c48a680-75ee-be0d-45b1-7a2da5c62708&date=20210120
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=6f9c2712-afc8-62ce-e75f-445448c62e53&date=20210120
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„(...) Atacul asupra Capitolului are rădăcini recunoscute. Populismul, 
urmărirea intereselor individualiste în funcții publice, polarizarea și minciunile s-
au propagat din cel mai important birou al țării. Nicio democrație din lume nu 
este imună în fața acestor pericole.  Este o șansă pe care nu o putem rata. 
Trebuie să ne suflecăm mânecile, să remodelăm parteneriatul (...) și să 
identificăm o viziune comună cu privire la modul de a face față încercărilor 
comune, precum reducerea tensiunilor comerciale, combaterea schimbărilor 
climatice și abordarea față de giganții digitali.” - Dacian Cioloș (Renew Europe, 
România) 

 

(...) Atacul asupra templului democrației SUA este de neiertat. (...) 
Aproape toate rețelele sociale au blocat un președinte ales în mod democratic, 
care era încă în funcție, încălcând principiul democratic esențial al libertății de 
exprimare. (...) Înfrângerea lui Donald Trump nu schimbă agenda politică a SUA, 
care este dominarea globală.” - Jérôme Riviere (ID, Franța) 

 

„(...) Evenimentele de la Capitoliu au fost rezultatul direct al încurajării lui 
Trump și al celor 4 ani de minciuni zilnice și dispreț față de fapte.(...) Oare Europa 
este ferită de populism și demagogi, de dezinformări și atacuri asupra statului de 
drept? Avem campania Brexit care este plină de minciuni flagrante și promisiuni 
false. Avem nerespectarea drepturilor femeilor asupra propriilor lor corpuri, 
acțiune incredibilă a guvernului polonez. Și avem dezmembrarea sistemică a 
statului de drept în Ungaria de către Viktor Orban.” - Ska Keller (Verzi/EFA, 
Germania) 

 

„(...) Trebuie să ne ferim de reducerea la tăcere a dezbaterilor publice de 
către giganții tehnologici sau politicieni, pentru că marile companii tehnologice 
abuzează de poziția lor dominantă. Puterea lor trebuie spartă. (...) Dar, în timp 
ce democrații ar putea fi traumatizați după 4 ani cu Trump la putere, (…) noua 
administrație nu ar trebui să incrimineze părerile contrare. Întrebările incomode 
sunt nucleul democrației.” - Derk Jan Eppink (ECR, Olanda) 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=6a45ada4-f3d7-7585-f512-2d98028c8a97&date=20210120
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=6a45ada4-f3d7-7585-f512-2d98028c8a97&date=20210120
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=a59305d3-d0b3-4377-d948-9510b180b0da&date=20210120
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=c73809dd-00b8-305b-f5cc-daa1370123ae&date=20210120
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=c73809dd-00b8-305b-f5cc-daa1370123ae&date=20210120
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=2716f909-16c2-c881-8543-a0db2003102f&date=20210120
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„(...) Cei 4 ani cu Trump la putere au subminat încrederea în democrație, 
care trebuie restabilită și întărită. Un nou președinte american trebuie să 
însemne un nou început în relația transatlantică. (...) Avem nevoie de o 
întoarcere la multilateralism, o politică comună care se angajează să acționeze 
împotriva schimbărilor climatice și să lucreze împreună pentru o ordine mondială 
pașnică.” -  Martin Schirdewan (Grupul Stângii, Germania) 

 

Dintre rezoluțiile adoptate în sesiunea 18 – 21 ianuarie 2021 

 

 Marţi, 19 ianuarie 2021 - Bruxelles  

  
 

Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe 

periculoase (Acordul de la Bonn): extinderea domeniului său de aplicare material și geografic  

  
 

Exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea 

indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează  

  
 

Instrumentul de sprijin tehnic  

  
 

Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional  

  
 

Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: data aplicării modificărilor anumitor norme de 

producție detaliate pentru produsele ecologice  

 

 Miercuri, 20 ianuarie 2021 - Bruxelles  

  Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre 

  Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor  

  Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural 

 

 Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în 

măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și 

chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale  

  Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN - T) 

 
 Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=2716f909-16c2-c881-8543-a0db2003102f&date=20210120
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0001_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0001_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0002_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0002_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0003_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0004_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0005_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0005_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0006_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0007_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0008_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0009_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0009_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0009_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0010_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0011_RO.html
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  Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020 

  Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020 

 
 Drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință - raport 

anual pe 2019 

 

 Joi, 21 ianuarie 2021 - Bruxelles  

  
 

FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19  

  
 

Conectivitatea și relațiile UE-Asia 

  
 

„Mai mult pește în mări?” Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției 

maxime durabile (MSY), inclusiv zone de refacere a stocurilor și zone marine protejate  

  
 

Arestarea lui Alexei Navalnîi  

  
 

Ultimele evoluții din cadrul Adunării Naționale a Venezuelei  

  
 

Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți  

  
 

Dreptul de a se deconecta 

  
 

Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale 

  
 

Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația  

  
 

Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză 

  
 

Strategia UE privind egalitatea de gen  

  
 

Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală  

  
 

Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong  

  
 

Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri 

de conștiință  

  
 

Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor specializați în drepturile omului 

Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0013_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0015_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0016_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0017_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0017_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0019_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0022_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0023_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0025_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0026_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0027_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0028_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0028_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0029_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0029_RO.html
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În configurație obișnuită miniștrii au discutat aspecte referitoare la 

dezechilibrele macroeconomice din zona euro pe baza unei note tehnice 
pregătite de Comisia Europeană. În special, s-a pus accentul pe efectele crizei 
create de pandemia generată de COVID-19, exarcerbarea dezechilibrelor 
macroeconomice existente la nivelul zonei euro și asupra strategiillor de politică 
necesare drept răspuns. 

„(...) În cadrul Eurogrupului, suntem încă foarte 
conștienți de necesitatea de a menține sprijinul pentru 
gospodării, pentru lucrători și pentru întreprinderi, deoarece 
aceștia se confruntă cu efectele economice ale restricțiilor 
sanitare prelungite. Discuția noastră a reconfirmat 
consensul foarte puternic asupra necesității de a menține o 
orientare bugetară favorabilă acordării de sprijin.” - Paschal 
Donohoe, președintele Eurogrup 

PREȘEDINȚIA 
PORTUGHEZĂ 
A CONSILIULUI 
UNIUNII 
EUROPENE 
 

 
 

Videoconferința Eurogrupului 18 ianuarie 
2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2021/01/18/
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De asemenea, miniștrii au schimbat opinii cu privire la pregătirea 
planurilor naționale de redresare și reziliență, în conformitate cu prioritățile 
convenite în recomandarea privind zona euro.  

„(...) Punerea în comun a 
acestui tip de planuri este un 
exercițiu fără precedent, iar 
dialogul din cadrul Eurogrupului 
este cu adevărat valoros în acest 
sens, permițând miniștrilor să își 
împărtășească experiența și să 
învețe unii de la alții. Vom 
continua să încurajăm consecvența 
și coerența între politicile 
naționale, utilizarea mecanismului de redresare și prioritățile zonei euro.” - 
Paschal Donohoe, președintele Eurogrup 

În configurație deschisă (UE27) discuțiile au vizat relațiile cu SUA în 
domeniul monetar și financiar, în special cu privire la perspectivele de cooperare 
transatlantică. 

La finalul întâlnirii, președintele Eurogrup a susținut o declarație. 

 

Miniștrii afacerilor europene s-au întâlnit într-o videoconferință și au 

fost informați cu privire la programul de lucru al președinției portugheze, pentru 
următoarele 6 luni. 

„(...) Este momentul să acționăm pentru o redresare echitabilă, ecologică 
și digitală. Este mottoul nostru pentru semestrul următor. Este momentul să 
trecem de la acorduri la acțiuni și să punem în aplicare noile instrumente, cum ar 
fi planurile naționale de redresare și reziliență. Scopul este realizarea unei 

Videoconferința informală a miniștrilor 
afacerilor europene 

18 ianuarie 
2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-recovery-plan/
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-euro-area-recommendation_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2021/01/18/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2021/01/18/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/01/18/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-video-conference-of-18-january-2021/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2021/01/18/
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
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redresări economice durabile și favorabile incluziunii sociale, care să fie condusă 
de tranziția verde și de cea digitală”. - Ana Paula Zacarias, secretar de stat 
portughez pentru afaceri europene 

De asemenea, miniștrii au trecut în revistă stadiul discuțiilor 
interinstituționale referitoare la Conferința privind viitorul Europei16. 

„(...) Lucrăm la organizarea Conferinței privind viitorul Europei. Dorim un 
proces incluziv, cu o implicare puternică din partea cetățenilor. Vom continua 
negocierile interinstituționale pentru a conveni asupra unei declarații comune. 
Ne menținem angajamentul deplin de a lansa conferința în timpul președinției 
noastre.” - Ana Paula Zacarias, secretar de stat portughez pentru afaceri 
europene 
  Totodată, miniștrii au pregătit videoconferința Consiliului European 
privind coordonarea în materie de COVID-19, din 21 ianuarie a.c. Discuțiile s-au 
axat, printre altele, pe punerea la dispoziție a vaccinurilor, la trei săptămâni de la 
începerea programului de vaccinare. 

 

În cadrul videoconferinței, miniștrii au discutat despre mecanismul de 
redresare și reziliență, despre creditele neperformante, despre programul de 
lucru al președinției portugheze, concluziilor referitoare la raportul privind 
mecanismul de alertă 2021 și a proiectului de recomandare privind politica 
economică a zonei euro și au trecut  în revistă lucrările privind propunerile 
legislative în domeniul serviciilor financiare. 

Cu privire la mecanismul de redresare și reziliență, João Leão, ministrul de 
stat pentru finanțe al Portugaliei, a declarant „(…) Mecanismul de redresare și 
reziliență este un element esențial al răspunsului Europei la pandemia de COVID-
19. Prin urmare, eforturile pentru punerea în aplicare rapidă și fără probleme a 
acestuia reprezintă o prioritate absolută pentru președinția portugheză. Pe 
                                                            
16 A se vedea Poziția Consiliului referitoare la Conferința privind viitorul Europei, 24 iunie 2020. 

Videoconferința informală a miniștrilor 
de economie și finanțe 

19 ianuarie 
2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2021/01/21/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2021/01/19/
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2021/01/19/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2021/01/19/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2021/01/19/
https://www.consilium.europa.eu/media/44679/st09102-en20.pdf
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parcursul mandatului nostru, nu vom precupeți niciun efort pentru a sprijini 
procesul de pregătire și de aprobare a planurilor naționale de redresare și 
reziliență, care sunt esențiale pentru redresarea economică a Europei și pentru 
tranzițiile verde și digitală favorabile incluziunii.”  

 În ceea ce privește creditele neperformante, miniștrii au convenit 
asupra necesității de a finaliza punerea în aplicare a măsurilor restante din 
planul de acțiune pentru 2017. Președinția a subliniat obiectivul său de a asigura 
progrese rapide în ceea ce privește propunerile legislative privind piețele 
secundare pentru creditele neperformante și procedura accelerată 
extrajudiciară de executare a garanțiilor reale, de îndată ce Parlamentul 
European va fi pregătit. 

 Nu în ultimul rând, miniștrii au fost informați cu privire la prioritățile 
în domeniul afacerilor economice și financiare pe durata mandatului președinției 
portugheze, care sunt concentrate pe trei direcții: relansarea economiei în 
Europa (punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență, adaptarea 
Semestrului european la planul de redresare și progresul inițiativelor legate de 
creditele neperformante), consolidarea uniunii economice și monetare 
(continuarea discuțiilor referitoare la inițiativele privind uniunea bancară - 
instituirea unui sistem european de asigurare a depozitelor, aprofundarea 
uniunii piețelor de capital, începerea unor discuții cu privire la modificarea 
directivei și a regulamentului privind cerințele de capital și la propunerile 
legislative privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului), 
abordarea noilor provocări, inclusiv a tranziției ecologice și a celei digitale 
(obținerea unui progres referitor la pachetul privind finanțele digitale, pe 
elaborarea unei strategii reînnoite privind finanțarea durabilă, continuarea 
lucrărilor privind provocările fiscale legate de economia digital, inițierea unor 
discuții privind introducerea de noi resurse proprii și monitorizarea planului de 
acțiune privind uniunea vamală). 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/
https://ec.europa.eu/info/publications/201216-non-performing-loans-action-plan_ro
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Videoconferința a fost coprezidată de Josep Borell, Înaltul  Reprezentant 

al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, alături de Bruno 
Rodriguez Parrilla, ministrul afacerilor externe al Republicii Cuba. 

În cadrul lucrărilor, miniștrii au evaluat stadiul relațiilor bilaterale în contextul 
punerii în aplicare a  Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea 
Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă 
parte. Participanții au analizat prioritățile cooperării UE-Cuba pentru perioada 
2021-2027, inclusiv în domeniile reformei economice și tranziției ecologice din 
Cuba. Dezbaterile au mai vizat relațiile comerciale, investițiile bilaterale, precum 
și efectele extrateritoriale ale embargoului impus de SUA împotriva Cubei. 

Consiliul mixt a abordat, de asemenea, aspecte regionale și globale, 
precum evoluțiile recente din America Latină și zona Caraibilor, relațiile UE-
CELAC17, cadrul post-Cotonou și coordonarea în forurile multilaterale a 
eforturilor în domeniul schimbărilor climatice și dezvoltării durabile. Miniștrii au 
susținut un schimb de opinii pe teme precum reforma economică și 
constituțională din Cuba, prioritățile Comisiei von der Leyen și Planul de 
redresare pentru Europa  în urma pandemiei de COVID-19 cu accent pe 
instrumentul temporar de redresare în valoare de 750 de miliarde EUR, Next 
Generation EU. 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC) 

Videoconferința informală a membrilor 
Consiliului mixt UE - Cuba 

20 ianuarie 
2021 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2021/01/20/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52016JC0042
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cotonou-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/
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CONSILIUL 

EUROPEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Videoconferința membrilor Consiliului European a fost prezidată de dl 

Charles Michel, președintele Consiliului European, și a avut pe ordinea de zi 
coordonarea răspunsului la pandemia de COVID-19, introducerea la scară largă a 
vaccinurilor și punerea în aplicare a tuturor instrumentelor disponibile în scopul 
limitării răspândirii virusului.  

Având în vedere ratele de infectare în întreaga Europă și apariția unor 
forme noi, mai contagioase ale virusului, s-a evidențiat drept o prioritate 

absolută accelerarea vaccinării în întreaga UE.  

 „(...) Problema noastră cea mai urgentă este 
reprezentată de vaccinuri. Vestea bună este că în prezent avem 
acces la două vaccinuri aprobate în Uniunea Europeană și am 

21 ianuarie 2020 
  

  Reuniunea Consiliului European 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2021/01/21/
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încheiat acorduri referitoare la încă patru.” - Charles Michel, președintele 
Consiliului European 

În lumina noilor evoluții, liderii UE și-au exprimat hotărârea de a limita 
răspândirea virusului  prin adoptarea unor măsuri similare în statele membre 
care să extindă utilizarea testelor antigenice rapide și care să mărească urgent 
rata secvențierii genomului virusului la cel puțin 5 %, preferabil la 10 %, din 
rezultatele testelor pozitive. În prezent, multe state membre supun secvențierii 
genomului virusului sub 1 % din eșantioane, ceea ce nu este suficient pentru a 
identifica evoluția variantelor sau pentru a detecta orice variantă nouă.  

S-a exprimat faptul că frontierele trebuie să rămână deschise pentru a se 
asigura funcționarea pieței unice, inclusiv fluxul de bunuri și servicii esențiale și 
că  nu ar trebui impuse interdicții de călătorie discriminatorii. Cu toate acestea, 
s-a evidențiat faptul că toate călătoriile neesențiale ar trebui descurajate până 
când situația epidemiologică se va îmbunătăți considerabil.  

Liderii UE au evidențiat importanța accelerării procesului de vaccinare 
care implică respectarea termenilor de livrare de către companiile responsabile 
și  distriburiea proporțională  a vaccinurilor.  

Participanții au discutat, de asemenea, despre oportunitatea unei 
abordări comune în materie de certificare a vaccinării în cadrul UE. S-a exprimat 
susținerea pentru utilizerea testelor antigenice rapide și pentru recunoașterea 
reciprocă a rezultatelor.La final a fost  abordat subiectul cooperării cu țările 
terțe în ceea ce privește vaccinurile și au fost analizate modalitățile prin care se 
poate oferi asistență partenerilor din vecinătatea UE și din afara acesteia.  
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Prin încheierea Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul Unit, la 

24 decembrie 2020, obiectivul Grupului operativ pentru relațiile cu Regatul Unit  
a fost atins. În acest context, grupul acesta își va încheia activitatea, începând cu 
1 martie 2021. Va fi operational, începând cu aceeași dată, Serviciul pentru 
acordurile dintre UE și Regatul Unit cu obiectivul de a sprijini punerea în aplicare 
și monitorizarea eficientă și riguroasă a acordurilor cu Regatul Unit. Serviciul va 
coopera îndeaproape cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate. 

BREXIT 

Încheierea activității Grupului operativ 
pentru relațiile cu Regatul Unit 

19 ianuarie 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_160
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_160
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