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Bucureşti,  28 iunie 2022 

Nr.4c-21/127 

 

 

PROIECT DE OPINIE asupra Comunicării Comisiei  către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor Sprijinirea și Reconstrucția Ucrainei [COM(2022) 233] 

 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, în 

conformitate cu art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare,  în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană 

(TUE), a Protocolului nr. 1 şi Protocolului nr. 2, anexate TUE şi a Tratatului privind 

funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), pentru examinarea fondului cu documentul 

nelegislativ- COMUNICARE a Comisiei  către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

Sprijinirea și Reconstrucția Ucrainei [COM(2022) 233], transmis  cu  adresa  nr. 10E/2022  

și înregistrat cu nr. 4c-21/127 în data de 17.06.2022. 

Prezenta comunicare stabilește răspunsul Uniunii pentru a aborda deficitul imediat 

de finanțare al Ucrainei și cadrul de reconstrucție pe termen mai lung. 

Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au remarcat următoarele: 

Reconstrucția generală a Ucrainei va necesita un sprijin cuprinzător pentru a 

reconstrui țara în urma daunelor cauzate de război, pentru a pune bazele unei națiuni libere 

și prospere, ancorate în valorile europene, bine integrată în economia europeană și 

mondială și pentru a o sprijini de-a lungul parcursului său european. 

Eforturile de reconstrucție vor trebui să se bazeze pe asumarea responsabilității 

Ucrainei, pe cooperarea strânsă și coordonarea cu țările și organizațiile de sprijin, precum 

și pe parteneriatul strategic al Ucrainei cu Uniunea. Reconstrucția va necesita, de 
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asemenea, mobilizarea resurselor la nivel regional și local. Cooperarea inter pares și 

programele integrate în parteneriatele dintre orașele și regiunile din Uniunea Europeană și 

cele din Ucraina vor îmbogăți și vor accelera reconstrucția. 

Patru piloni principali ai reconstrucției por fi deja prevăzuți: 

 Reconstruirea țării, în special a infrastructurii, a serviciilor de sănătate, a 

locuințelor și a școlilor, precum și a rezilienței digitale și energetice, în conformitate cu 

cele mai recente politici și standarde europene; 

 Continuarea modernizării statului și a instituțiilor acestuia pentru a asigura buna 

guvernanță și respectarea statului de drept, oferind sprijin pentru capacitatea administrativă 

și asistență tehnică, inclusiv la nivel regional și local; 

 Punerea în aplicare a unei agende structurale și de reglementare cu scopul de a 

aprofunda integrarea economică și societală a Ucrainei și a cetățenilor săi cu UE, în 

conformitate cu parcursul său european; 

 Sprijinirea redresării economiei și a societății Ucrainei prin promovarea 

competitivității economice durabile și favorabile incluziunii, a comerțului durabil și a 

dezvoltării sectorului privat, contribuind în același timp la tranziția verde și digitală a țării. 

Uniunea este pregătită să furnizeze o parte importantă a eforturilor globale depuse 

de comunitatea internațională în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei. O abordare 

comună a UE în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei ar fi în interesul statelor membre 

și al Ucrainei, contribuind la crearea condițiilor pentru o Ucraină liberă, democratică, 

prosperă și durabilă, ca parte a familiei europene. În plus, mecanismele financiare ale UE 

oferă cele mai bune garanții pentru utilizarea adecvată a fondurilor. 

Cadrul pentru contribuția UE la reconstrucția Ucrainei ar consta în următoarele 

componente: 

 Mecanismul „RebuildUkraine”, un nou instrument finanțat de UE, dedicat în mod 

specific finanțării eforturilor de reconstrucție și alinierii economiei Ucrainei la UE; 

În timp ce eforturile internaționale de a oferi ajutor pe termen scurt și de a pune capăt 

agresiunii Rusiei continuă, este, de asemenea, momentul să privim înainte și să ne pregătim 

pentru efortul masiv de reconstrucție care va urma. Acest efort trebuie să fie condus de 

Ucraina, cu un sprijin puternic și susținut din partea Uniunii Europene și a partenerilor 

internaționali. 

Prezenta comunicare prezintă un cadru cuprinzător pentru aceste eforturi, reflectând 

pe deplin nevoile identificate de Ucraina și ferm ancorate în tranziția verde și digitală, 

precum și în valorile europene fundamentale. Aceste investiții vor ajuta Ucraina să iasă 

mai puternică și mai rezilientă în urma devastării produse de invazia rusă. În timp, acestea 
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vor sprijini Ucraina în urmărirea parcursului său european. 

Comisia invită Parlamentul European, Consiliul European și Consiliul să aprobe 

ideile expuse în prezenta comunicare. Prin „RebuildUkraine”, Uniunea Europeană va 

transmite un alt semnal clar al angajamentului său ferm de a susține Ucraina în timpul 

războiului și în urma acestuia și de a contribui la reconstrucția unei Ucraine mai puternice 

pentru generația următoare. 

 În urma analizei şi dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si 

Social European si Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană, în 

sedința din data de 21 iunie 2022. 

  

  

       PREȘEDINTE, 

                   Gigel Sorinel ȘTIRBU 

 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 

 
Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 
 
 

 

 


