
 

 

 

 

 

06-10 Septembrie 2021 

ACTUALITATEA  EUROPEANĂ 

 
  

 

 

 

Cuprins 

I. PARLAMENTUL EUROPEAN _______________________________________________________________________ 3 

1. Rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2021 referitoare la un nou Spațiu european de 
cercetare (SEC) pentru cercetare și inovare _____________________________________________________________________3 

2. Rezoluţia Parlamentului European din 8 iulie 2021 referitoare la elaborarea unor orientări 
pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii ____________5 

3. Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2021 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite 
dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 
utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul 
combaterii abuzului sexual online asupra copiilor _____________________________________________________________8 

4. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2021 referitoare la propunerea de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în 
ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe ________________10 

 

II.      DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ_______________________________________10 
 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social 
european și Comitetul regiunilor. O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE – Către zone 
rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 
________________________________________________________________________________________________________________________10 

 
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social 
european și Comitetul regiunilor. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de 
muncă 2021-2027. Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în 
schimbare___________________________________________________________________________________________________________11 

 
3. Propunere de Regulament a Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1091 în ceea ce privește contribuția Uniunii pentru statisticile integrate 
referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021-2027_____________________________________________12 

III.      ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA ___________________________12 

1.  Politica de coeziune a UE: 175 de milioane de euro pentru apă potabilă mai bună în România____12 

2. Raportul de analiză prospectivă strategică din 2021: Consolidarea capacității și a libertății de 
acțiune pe termen lung ale UE ____________________________________________________________________________________13 

3. Politica de coeziune a UE: 175 de milioane de euro pentru apă potabilă mai bună în 
România______________________________________________________________________________________________________________14 

4.  Se dă startul la concursul UE pentru tineri traducători ___________________________________________________15 

http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2


2 
 

5.  Coronavirus: 70% din populația adultă din UE este vaccinată complet ________________________________15 

6.  Noul coronavirus: UE și AstraZeneca convin asupra furnizării de vaccinuri împotriva COVID-19 și 
asupra încetării litigiilor UE și AstraZeneca ___________________________________________________________________ 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2021 referitoare la un nou Spațiu 

european de cercetare (SEC) pentru cercetare și inovare 

 
Parlamentul European, a făcut următoarele observații generale: 
 
- salută comunicarea Comisiei privind un nou SEC pentru cercetare și inovare, care stabilește 

obiectivele și acțiunile strategice ce urmează să fie puse în aplicare în strânsă cooperare cu 

statele membre; 

- invită statele membre să adopte un Pact pentru cercetare și inovare în Europa, care să 

includă angajamente ce trebuie îndeplinite până în 2030; 

- insistă ca, în contextul SEC, termenii „cercetare” și „inovare” să nu se limiteze la inovarea 

tehnologică, ci să fie integrați ca subiecte transversale de mare relevanță pentru toate 

aspectele științelor sociale și umaniste și să fie pe deplin integrați în fiecare dintre 

obiectivele generale; 

- solicită un sprijin bugetar sporit pentru alianțele universitare, precum și instituirea unui 

cadru favorabil care să permită alianțelor să se dezvolte într-un mod flexibil;  

- subliniază importanța creării de sinergii între învățământul superior, instituțiile de 

cercetare și organizațiile societății civile în calitate de parteneri veritabili, precum și 

alianțele industriale, valorificând astfel pe deplin rolul dual al universităților;  

- reiterează, în acest context, necesitatea de a crea condiții și oportunități favorabile pentru 

cercetători prin utilizarea unei infrastructuri de cercetare de înaltă calitate;  

- subliniază că orice cerere de finanțare trebuie să fie transparentă și anunțată cu mult timp 

înainte;  

-  invită statele membre să transpună „noul SEC” în politici concrete și acțiuni de finanțare 

menite să contribuie la dubla tranziție „verde” și „digitală”, la punerea în aplicare a unui Pact 

verde european ambițios și a unei strategii industriale ambițioase, la o redresare rezilientă și 

la nevoile medicale nesatisfăcute;  

- subliniază că pandemia de COVID-19 a mărit cererea pentru o mai bună conectivitate și, 

prin urmare, a accelerat tranziția digitală;  

- solicită găsirea unui echilibru între cercetarea fundamentală și cercetarea mai aplicată, care 

să conducă la inovații concrete în cadrul SEC, și subliniază că ambele sunt extrem de 

importante; 

 

Finanțare și sinergii 

- invită statele membre să majoreze bugetele naționale pentru cercetare și inovare;  

- insistă asupra importanței creării și utilizării pe deplin a sinergiilor dintre instrumentele de 

finanțare europene, în special între Orizont Europa, Erasmus+, fondurile politicii de 

coeziune, NextGenerationEU, Programul privind piața unică, InvestEU, LIFE+, Fondul pentru 

o tranziție justă și instrumentele de acțiune externă ale UE, Parteneriatul pentru cercetare și 

inovare în zona mediteraneeană (PRIMA), programul EU4Health și programul Europa 

digitală și solicită Comisiei să ofere statelor membre orientări clare, simple și practice și 

instrumente raționalizate cu privire la modul optim de punere în aplicare a acestor sinergii 

în contextele naționale; 

- reiterează, în contextul „noului SEC”, importanța aplicării cadrului existent privind 

proprietatea intelectuală și a sprijinirii viitorului brevet unitar și a tuturor mecanismelor de 



4 
 

flexibilitate necesare, pentru a găsi un echilibru între aplicarea efectivă a drepturilor de 

proprietate intelectuală și eforturile pentru inovare;  

 

Reducerea decalajului 

- solicită un pachet ambițios al programului Orizont Europa, intitulat „Extinderea participării 

și consolidarea SEC”, care să sprijine colaborările dintre statele membre pentru a obține un 

acces echilibrat la excelență; 

- subliniază necesitatea de a asigura sinergii între „centrele SEC” și alte centre legate de 

cercetare și inovare, cum ar fi centrele de inovare ale Institutului European de Inovare și 

Tehnologie (EIT), centrele și rețelele de inovare digitală, cum ar fi centrele de inovare 

digitală pentru IA, printre altele, și Rețeaua întreprinderilor europene; 

- încurajează inițiativele care vizează accentuarea investițiilor în competențe, cercetare și 

inovare în statele membre care, în conformitate cu Tabloul de bord european privind 

inovarea, sunt considerate încă inovatori modești și moderați;  

- solicită așadar intensificarea comunicării științifice și a campaniilor de informare, precum 

și implicarea strânsă a societății civile și a utilizatorilor finali  

- subliniază cât este de important să se ofere femeilor și fetelor posibilitatea unor cariere în 

domeniul STIM și solicită statelor membre și Comisiei să elaboreze măsuri pentru a 

îmbunătăți condițiile în care femeile pot urma o carieră în cercetare și pentru a reduce 

efectele abandonului în domeniu;  

- subliniază importanța sistemelor de stimulare a mobilității cercetătorilor (ERASMUS+, 

acțiunile Marie Skłodowska-Curie, Consiliul European pentru Cercetare);  

- invită Comisia să elaboreze și alte instrumente și măsuri pentru atingerea acestui obiectiv, 

cum ar fi prin intermediul centrelor SEC și al ERA4You; 

- solicită Comisiei să identifice și să elimine barierele persistente cu care se confruntă 

cercetătorii atunci când aceștia intenționează să se mute în alte țări și regiuni europene, 

inclusiv barierele care nu sunt legate de cercetare, cum ar fi sistemele de securitate socială, 

pensiile și politicile de resurse umane care implică sisteme de recunoaștere și de 

recompensare, precum și structurile de îngrijire a copiilor și echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată;  

 

Condiții mai bune pentru cercetare 

- solicită promovarea talentelor noi și existente și furnizarea unui punct focal pentru 

schimbul și interacțiunea cercetătorilor în toate etapele carierei lor, în toate domeniile 

inteligenței artificiale, având în vedere că acesta a devenit un factor major de inovare, 

creștere și competitivitate viitoare și este esențial pentru abordarea marilor probleme cu 

care se confruntă societatea, cum ar fi schimbările climatice, energia și mobilitatea, 

alimentele și resursele naturale, sănătatea și societățile favorabile incluziunii; subliniază 

importanța promovării dezvoltării de „centre SEC” în întreaga UE, care să sporească accesul 

la aceste instrumente și să contribuie la reducerea deficitului de competențe în acest 

domeniu; 

-  subliniază că este esențial să se dezvolte rapid un EOSC bazat pe principiile FAIR; este 

preocupat de progresele lente înregistrate în vederea atingerii acestui obiectiv;  
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Principii 

- invită Comisia să se asigure că SEC promovează respectarea libertății academice în toate 

țările europene, în conformitate cu articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, pentru a garanta excelența științifică; 

- subliniază necesitatea de a respecta practicile, standardele și principiile etice fundamentale 

din diferitele coduri de etică naționale, sectoriale sau instituționale;  

- subliniază necesitatea de a implica cetățenii pentru a contribui la dezvoltarea de noi 

cunoștințe și inovații pentru societatea noastră;  

 

Dimensiunea mondială 

- subliniază că cooperarea internațională este o componentă importantă care permite SEC să 

îmbunătățească schimbul de cunoștințe și competențele și infrastructura de C&amp;I; 

- subliniază că reformarea SEC și modernizarea abordării strategice a UE și a statelor 

membre în ceea ce privește colaborarea internațională dincolo de SEC trebuie să meargă 

mână în mână. 

 

2. Rezoluţia Parlamentului European din 8 iulie 2021 referitoare la elaborarea 

unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru 

protecția bugetului Uniunii 

Context: Mecanismul de condiționalitate prevăzut de REGULAMENTUL (UE, 

Euratom) 2020/2092 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 

decembrie 2020(Regulamentul) a făcut parte din acordul politic general privind cadrul 

financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, planul de redresare Next 

Generation EU și Decizia privind resursele proprii și aplicarea sa nu ar trebui să întârzie, în 

special în ceea ce privește aplicarea instrumentelor menționate anterior. 

Volumul CFM 2021-2027 și al Next Generation EU reprezintă un buget fără precedent 

pentru UE în istoria sa, care urmărește să sprijine redresarea economică și socială a UE în 

urma consecințelor pandemiei de COVID-19 și, prin urmare, necesită, mai mult ca oricând, 

aplicarea corectă și la timp a principiilor bunei gestiuni financiare, precum și protejarea 

intereselor financiare ale UE. 

Comisia Europeană a decis să respecte concluziile fără caracter obligatoriu ale 

Consiliului European din 10 și 11 decembrie 2020 și a declarat că va elabora orientări 

pentru aplicarea Regulamentului. 

 

Parlamentul European, 

Subliniază că orientările nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic și că procesul 

de elaborare a orientărilor nu trebuie în niciun caz să cauzeze întârzieri suplimentare în 

aplicarea Regulamentului. 

Reamintește că orientările nu pot modifica, extinde sau restrânge textul 

Regulamentului. 

Subliniază că, pentru a avea valoare adăugată, orientările trebuie să clarifice modul în 

care dispozițiile legislative ale Regulamentului vor fi aplicate în practică și, prin urmare, 

trebuie să prezinte în timp util procedura, definițiile și metodologia pe care le va aplica 

Comisia. 

Consideră că, Comisia nu a utilizat în mod eficient timpul scurs de la intrarea în 

vigoare a Regulamentului.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2092
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Îndeamnă Comisia să evite alte întârzieri în aplicarea Regulamentului și să 

investigheze rapid și amănunțit toate încălcările potențiale ale principiilor statului de drept 

în statele membre care afectează sau prezintă un risc substanțial de a afecta într-un mod 

suficient de direct buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii. 

Reamintește că orientările politice ale Comisiei pentru perioada 2019-2024 au 

afirmat că „nu poate exista niciun compromis în ceea ce privește apărarea valorilor noastre 

fundamentale” și că se va garanta că întregul set de instrumente ale Uniunii va fi utilizat la 

nivelul UE.  

Reamintește că, Comisia „își exercită responsabilitățile în deplină independență”, iar 

membrii săi „nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern”, în conformitate 

cu articolul 17 alineatul (3) din TUE și cu articolul 245 din TFUE. 

Se angajează să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a Regulamentului ori 

de câte ori apar preocupări cu privire la posibile încălcări ale principiilor statului de drept în 

statele membre care intră în domeniul său de aplicare. 

Se străduiește să organizeze sesiuni periodice pentru a monitoriza punerea în 

aplicare a Regulamentului în comisiile competente, sub îndrumarea raportorilor. 

Invită Comisia să răspundă în timp util la controlul efectuat de comisiile competente, 

transmițând informații detaliate. 

Subliniază că Regulamentul se aplică atât încălcărilor individuale ale principiilor 

statului de drept, cât și încălcărilor „sistemice” care sunt larg răspândite sau sunt rezultatul 

unor practici sau omisiuni recurente ale autorităților publice sau al unor măsuri generale 

adoptate de aceste autorități. 

Invită Comisia să clarifice în orientări faptul că încălcările statului de drept constatate 

într-un stat membru care sunt o consecință a unor decizii sau evenimente care au avut loc 

înainte de 1 ianuarie 2021 intră în continuare în domeniul de aplicare al Regulamentului atât 

timp cât efectele lor sunt încă în desfășurare. 

Atrage atenția în special asupra listei de indicii ale unor încălcări ale principiilor 

statului de drept prevăzute la articolul 3 din Regulament. 

Îndeamnă Comisia să investigheze cazurile potențiale de încălcări incluse în lista 

respectivă în statele membre, subliniind, în același timp, că alte practici sau omisiuni ale 

autorităților publice pot fi, de asemenea, relevante. 

Ia act de faptul că raportul anual al Comisiei din 2020 privind statul de drept 

cuprinde deja indicii privind încălcări în mai multe state membre care ar putea fi pertinente 

pentru declanșarea Regulamentului. 

Subliniază importanța cooperării dintre instituțiile UE, statele membre, Oficiul 

European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetul European (EPPO).  

Reamintește că cooperarea ineficace sau care nu are loc în timp util cu EPPO și OLAF 

constituie un motiv de acțiune în temeiul Regulamentului. 

Subliniază că, în cazul EPPO, cooperarea eficace și în timp util implică nu numai 

obligația autorităților naționale de a asista și sprijini în mod activ anchetele și urmăririle 

penale ale EPPO, ci și obligația guvernului național de a se asigura că procurorii europeni și 

procurorii delegați sunt numiți în timp util și în mod imparțial. 

Consideră, de asemenea, că lipsa sistematică de acțiuni subsecvente recomandărilor 

OLAF poate constitui o omisiune în sensul Regulamentului. 

Reamintește că identificarea încălcărilor principiilor statului de drept necesită o 

evaluare calitativă obiectivă, imparțială, echitabilă și aprofundată de către Comisie, care ar 
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trebui să țină seama de informațiile relevante provenite din sursele disponibile și de la 

instituțiile recunoscute, inclusiv de hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și ale 

instanțelor naționale și internaționale relevante, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, rapoartele Curții de Conturi Europene, raportul anual al Comisiei privind statul de 

drept și tabloul de bord al UE privind justiția, rapoartele relevante ale OLAF și ale EPPO, de 

concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, inclusiv ale 

organismelor Consiliului Europei, cum ar fi Grupul de state împotriva corupției al Consiliului 

Europei (GRECO) și Comisia de la Veneția, în special lista sa de criterii privind statul de 

drept, și rețelele europene ale instanțelor supreme și ale consiliilor judiciare. 

Invită Comisia să prezinte modul în care va colecta, analiza și evalua aceste informații 

atunci când își va întocmi cazurile. 

Consideră, în special, că raportul anual al Comisiei privind statul de drept, ca o 

evaluare obiectivă, imparțială, echitabilă și calitativă a încălcărilor principiilor statului de 

drept, reprezintă o sursă esențială de informații pentru evaluarea efectuată de Comisie în 

temeiul Regulamentului.  

Invită Comisia să includă în raportul său anual privind statul de drept o secțiune 

dedicată cazurilor în care încălcările statului de drept într-un stat membru ar putea afecta 

sau risca grav să afecteze buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau protecția 

intereselor financiare ale Uniunii într-un mod suficient de direct și să clarifice în orientări 

modul în care raportul anual va fi utilizat în mod sistematic pentru evaluarea Comisiei în 

temeiul Regulamentului. 

Reamintește că domeniul de aplicare al Regulamentului cuprinde activitățile tuturor 

entităților publice, inclusiv ale organizațiilor din statele membre care, în temeiul 

Regulamentului financiar, sunt înființate ca organisme de drept public sau ca organisme de 

drept privat cărora li s-a încredințat o misiune de serviciu public. 

Reliefează că orice modificare a tipului de guvernanță a unei entități căreia i s-a 

încredințat misiunea de serviciu public într-un stat membru nu poate exonera entitatea 

respectivă de obligația de a respecta Regulamentul. 

Subliniază că există o legătură clară între respectarea statului de drept și execuția 

eficientă a bugetului Uniunii în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare: 

economie, eficiență și eficacitate, așa cum prevede Regulamentul financiar. 

Reamintește că, în conformitate cu articolul 5 din Regulament, „Comisia verifică dacă 

dreptul aplicabil a fost respectat și, acolo unde este cazul, ia toate măsurile adecvate pentru a 

proteja bugetul Uniunii”. 

Reamintește că Regulamentul oferă o definiție clară a statului de drept, care trebuie 

înțeleasă în raport cu celelalte valori și principii ale Uniunii, inclusiv drepturile 

fundamentale și nediscriminarea.  

Este de părere că încălcările persistente ale democrației și ale drepturilor 

fundamentale, inclusiv discriminarea sponsorizată de stat împotriva minorităților și 

atacurile împotriva libertății mass-mediei și a libertății de asociere și de întrunire au un 

impact asupra proiectelor pe care statele membre decid să le finanțeze cu fonduri ale Uniunii 

și, prin urmare, pot avea un efect suficient de direct asupra protecției intereselor financiare 

ale Uniunii.  

Invită Comisia să țină seama de aceste aspecte în orientările sale. 

Subliniază că Regulamentul acoperă toate fondurile Uniunii și se aplică, de asemenea, 

încălcărilor „sistemice”, precum și cazurilor de risc grav pentru buna gestiune financiară a 

bugetului Uniunii sau pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii, care pot fi dificil de 



8 
 

gestionat prin alte proceduri ale Uniunii care se aplică numai anumitor programe de 

cheltuieli și care se referă la efectele asupra bugetului care au avut deja loc.  

Accentuează că Regulamentul este singurul act legislativ al UE care creează o legătură 

între respectarea statului de drept și bugetul UE.  

Consideră, așadar, că dispozițiile unice ale Regulamentului ar trebui aplicate integral, 

pentru a asigura o protecție complementară a statului de drept, pe lângă protecția finanțelor 

UE. 

Reamintește că Consiliul are obligația de a se pronunța cu privire la orice propunere a 

Comisiei de a adopta măsuri adecvate în temeiul Regulamentului în termen de o lună, care 

poate fi prelungită cu cel mult alte două luni în circumstanțe excepționale; consideră că 

Comisia ar trebui să se asigure că aceste termene sunt respectate pe deplin, astfel încât să se 

ia o decizie în timp util.  

Invită Comisia să transmită informații cu privire la modul în care va asigura o 

abordare armonizată și va aplica consecvent condiționalitatea bugetară în toate direcțiile 

sale generale. 

Reamintește că măsurile luate în temeiul Regulamentului ar trebui să fie 

proporționale, având în vedere impactul real sau potențial asupra bunei gestiuni financiare a 

bugetului Uniunii sau asupra intereselor financiare ale Uniunii, ținând seama de natura, 

durata, gravitatea și amploarea încălcărilor principiilor statului de drept. 

Consideră că, în general, gravitatea acestui impact va reflecta gravitatea încălcărilor. 

Invită Comisia să analizeze toate informațiile de care dispune, inclusiv prin 

instrumente digitale de monitorizare, și să facă tot posibilul pentru a se asigura că orice 

sumă datorată în mod legitim de entitățile guvernamentale sau statele membre este efectiv 

plătită destinatarilor sau beneficiarilor finali, ceea ce poate implica efectuarea de corecții 

financiare prin reducerea sprijinului acordat de Uniune programelor, în conformitate cu 

normele sectoriale și financiare aplicabile. 

 
3. Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2021 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea 
tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care 
nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a 
altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor 

 

Prezentul regulament stabilește norme temporare și limitate în mod strict, de 

derogare de la anumite obligații prevăzute în Directiva 2002/58/CE, cu unicul scop de a le 

permite furnizorilor anumitor servicii de comunicații interpersonale, ce nu se bazează pe 

numere să utilizeze tehnologii specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a 

altor date, în măsura strict necesară pentru detectarea abuzului sexual online asupra 

copiilor, pentru raportarea acestuia și pentru eliminarea materialelor online care conțin 

abuzuri sexuale asupra copiilor din serviciile lor. 

 
Recomandări ale Parlamentului privind prelucrarea informațiilor: 
 
– utilizarea unei tehnologii specifice, cu unicul scop de detectare și eliminare a materialelor 

online ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de raportare a acestora către autoritățile 
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de aplicare a legii și către organizațiile ce acționează, în interes public, împotriva abuzului 

sexual asupra copiilor; 

– asigurarea conformității tehnologiilor utilizate în scopurile amintite anterior,  cu 

tehnologia de ultimă generație în domeniu și a faptului că acestea sunt cel mai puțin 

intruzive asupra vieții private, inclusiv în ceea ce privește principiul protecției datelor și în 

măsura în care sunt utilizate pentru scanarea comunicărilor ce conțin text; nu pot înțelege 

substanța conținutului comunicărilor, ci doar să detecteze tipare ce indică un eventual abuz 

sexual online asupra copiilor; 

– asigurarea fiabilității tehnologiilor utilizate, astfel încât acestea să limiteze, în măsura 

maximă posibilă, rata de erori în ceea ce privește detectarea conținutului ce reprezintă abuz 

sexual online asupra copiilor și, acolo unde apar astfel de erori, să rectifice consecințele 

acestora fără întârziere; 

– limitarea tehnologiilor la utilizarea indicatorilor cheie relevanți și a factorilor de risc 

identificați în mod obiectiv, cum ar fi diferența de vârstă și implicarea probabilă a unui copil 

în comunicarea scanată, fără a aduce atingere dreptului la o verificare umană; 

 

Recomandările Parlamentului către furnizori: 

 

– instituirea procedurilor interne, în vederea prevenirii abuzurilor legate de datele cu 

caracter personal sau de alte date, a accesului neautorizat la respectivele date, precum și a 

transferurilor neautorizate ale acestora; 

– asigurarea supravegherii umane și, dacă este necesar, a intervenției umane, în prelucrarea 

datelor cu caracter personal și a altor date, utilizând tehnologii ce intră sub incidența 

prezentului Regulament; 

– asigurarea faptului că materialele ce nu au fost identificate anterior ca fiind materiale 

online, ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau ademenire a copiilor sunt raportate 

autorităților de aplicare a legii sau organizațiilor ce acționează în interes public împotriva 

abuzului sexual asupra copiilor, după confirmarea umană prealabilă; 

– instituirea unor proceduri și mecanisme de contestare adecvate, pentru asigurarea faptului 

că utilizatorii își pot prezenta opiniile și depune plângeri, într-un interval de timp rezonabil; 

– informarea utilizatorilor, în mod clar, vizibil și inteligibil, în legătură cu faptul că au 

invocat, în conformitate cu prezentul Regulament, derogarea de la articolul 5 alineatul (1) și 

de la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE; 

– informarea utilizatorilor în legătură cu următoarele aspecte, în cazul în care conținutul 

acestora a fost eliminat sau contul acestora a fost blocat sau un serviciu oferit acestora a fost 

suspendat: 

 căile de atac împotriva acestora;  

 posibilitatea depunerii unei plângeri la o autoritate de supraveghere;  

 dreptul la o cale de atac judiciară;  

– publicarea și prezentarea autorităților de supraveghere competente și Comisiei, a unui 

raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul prezentului Regulament, 

inclusiv privind: 

 tipul și volumele de date prelucrate;  

 temeiul exact al prelucrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679;  

 temeiul pe care se bazează transferul de date cu caracter personal, în afara Uniunii; 
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 numărul de cazuri identificate de abuz sexual online asupra copiilor, diferențiind 

între materiale online ce conțin abuzuri asupra copiilor și cazuri de ademenire a 

copiilor;  

 numărul de cazuri în care un utilizator a depus o plângere prin mecanismul de 

contestare intern sau la o autoritate judiciară și rezultatul unor asemenea plângeri;  

 numărul și procentul erorilor (răspunsuri fals pozitive), prin utilizarea diferitelor 

tehnologii;  

 măsurile aplicate, pentru limitarea ratei de eroare și a  ratei de eroare realizată; 

 politica de păstrare și garanțiile de protecție a datelor aplicate, în temeiul 

Regulamentului (UE) 2016/679;  

 denumirile organizațiilor ce acționează, în interes public, împotriva abuzului sexual 

asupra copiilor, cărora li s-au transmis date în temeiul prezentului Regulament. 

 

4. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2021 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii 

pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe 

 

Prezentul document are în vedere stabilirea unor măsuri tranzitorii, pentru 

recunoașterea certificatelor. Astfel, până la 17 ianuarie 2032, statele membre pot continua 

să recunoască, pe baza propriilor cerințe naționale sau a acordurilor internaționale 

aplicabile înainte de 16 ianuarie 2018, certificatele de calificare, carnetele de serviciu și 

jurnalele de bord care au fost eliberate de o țară terță, înainte de 18 ianuarie 2024. 

Recunoașterea se limitează la căile navigabile interioare de pe teritoriul statului membru în 

cauză. 

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare conformării la prezenta Directivă, până la 17 ianuarie 2022. 

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea conțin o trimitere la 

prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. 

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri. Comisiei îi sunt 

comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern, pe care 

le adoptă, în domeniul reglementat prin prezenta Directivă. 

 

II. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

economic și social european și Comitetul regiunilor. O viziune pe termen lung 

pentru zonele rurale ale UE – Către zone rurale mai puternice, conectate, 

reziliente și prospere până în 2040 

 
Prin prezenta comunicare, Comisia are ambiția de a crea un nou impuls pentru zonele 

rurale prin creerea de noi oportunități. Zonele rurale ale UE reprezintă o parte esențială a 

modului de viață european, acestea reprezentând aproape 30% din populația UE și peste 

80% din teritoriul său, având în vedere toate comunele și localitățile din Europa cu populație 

redusă sau cu densitate scăzută a populației. Schimbările sociale și economice din ultimele 

decenii, schimbă rolul și natura zonelor rurale, care sunt afectate de asemenea de declinul și 

de îmbătrânirea populației. 
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Rolul și importanța zonelor rurale sunt subapreciate și insuficient recompensate. 

Mulți europeni sunt îngrijorați de erodarea infrastructurii rurale și a furnizării de servicii, 

inclusiv de accesul la asistență medicală, servicii sociale, educație, precum și cu privire la 

reducerea oportunităților de ocupare a  forței de muncă și la posibilă scădere a veniturilor. 

Comisia se angajează să reducă disparitățile regionale și să ajute zonele rurale să 

recupereze decalajul. Acest angajament prevede că o atenție deosebită ar trebui să se acorde 

”zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un 

handicap natural și demographic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu 

densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transforntaliere și 

muntoase.” În acest context prezenta comunicare stabilește o viziune pe termen lung pentru 

zonele rurale ale UE până în 2040. Un pact rural va mobiliza autoritățile publice și părțile 

interesate să acționeze în funcție de nevoile și aspirațiile locuitorilor din mediul rural. 

Până la sfârșitul anului 2021, Comisia va lansa Pactul rural, în colaborare cu 

Comitetul Regiunilor, pentru a examina calea către atingerea obiectivelor viziunii. 

 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

economic și social european și Comitetul regiunilor. Cadrul strategic al UE 

privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027. Securitatea și 

sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare 

 
 Existența unor condiții de muncă sigure și sănătoase este o condiție prealabilă pentru 

o forță de muncă sănătoasă și productivă. Ultimele trei decenii au adus progrese 

semnificative în domeniul SSM: accidentele de muncă mortale din UE au scăzut cu 

aproximativ 70 % între 1994 și 2018.  

Deși factori precum dezindustrializarea și o asistență medicală îmbunătățită au 

contribuit la această scădere, sistemul SSM al UE a jucat și el un rol important. În pofida 

acestor progrese, în 2018, în UE-27 s-au înregistrat totuși peste 3 300 de accidente mortale 

și peste 3,1 milioane de accidente neletale, iar peste 200 000 de lucrători mor în fiecare an 

din cauza bolilor profesionale. 

Pe lângă sănătate și bunăstare, există argumente economice solide pentru un nivel 

ridicat de protecție a lucrătorilor. Accidentele de muncă și bolile profesionale reprezintă un 

cost de peste 3,3 % din PIB pe an pentru economia UE (aproximativ 460 de miliarde EUR în 

2019) . Deși costul bunăstării care stă la baza acestor cifre este necuantificabil, bunele 

practici în domeniul SSM ajută întreprinderile să devină mai productive, mai competitive și 

mai sustenabile. Estimările arată că pentru fiecare euro investit în SSM, angajatorul câștigă 

de aproximativ două ori mai mult. 

O bună securitate și sănătate în muncă reduce costurile asistenței medicale și alte 

sarcini societale, în timp ce o securitate și sănătate necorespunzătoare în muncă presupune 

costuri ridicate pentru cetățeni, întreprinderi și societate. 

Pandemia de COVID-19 a demonstrat cât de importantă este SSM pentru protejarea 

sănătății lucrătorilor, pentru funcționarea societății noastre și pentru continuitatea 

activităților economice și sociale critice. Prin urmare, calea către redresare și reactivarea 

productivității trebuie să includă și angajamentul reînnoit de a menține securitatea și 

sănătatea în muncă în prim-plan și de a îmbunătăți sinergiile dintre SSM și politicile de 

sănătate publică. 
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3. Propunere de Regulament a Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) 2018/1091 în ceea ce privește contribuția 

Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului 

financiar 2021-2027 

 
 Regulamentul (UE) 2018/1091 stabilește alocarea bugetară pentru întreaga durată a 

cadrului financiar multianual (CFM) relevant. Acesta include o dispoziție privind stabilirea 

bugetului pentru colectarea datelor în ceea ce privește anchetele care urmează să fie 

efectuate în 2023 și 2026. Articolul 14 prevede că, după data intrării în vigoare a CFM 2021-

2027, cuantumul pentru perioada ulterioară anului 2020 ar trebui să fie stabilit de 

Parlamentul European și de Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei. 

Politicile UE trebuie să fie susținute de informații statistice de înaltă calitate, 

comparabile și fiabile cu privire la situația economică, socială, teritorială și de mediu din 

întreaga UE. Statisticile agricole furnizează dovezi statistice de înaltă calitate necesare 

pentru punerea în aplicare și monitorizarea PAC.  

PAC reprezintă un factor determinant important pentru crearea de locuri de muncă și 

pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în cadrul UE. Politica de 

dezvoltare rurală – parte integrantă a PAC – vizează îmbunătățirea competitivității și a 

durabilității producției agricole, pe lângă obiectivele sale sociale. PAC a reprezentat peste 37 

% din bugetul total al UE în cadrul CFM pentru perioada 2014-2020. 

Totodată, statisticile agricole sunt din ce în ce mai mult necesare pentru alte politici-

cheie ale UE, precum Pactul verde european, politicile de mediu și cele privind schimbările 

climatice, politica comercială, politica socială și cea regională. 

Prezenta propunere legislativă stabilește un buget de 40 000 000,00 EUR pentru 

perioada 2021-2027 (din care 36 400 000,00 EUR reprezintă granturi pentru institutele 

naționale de statistică și alte autorități naționale). 

 

III. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 
 

1. Politica de coeziune a UE: 175 de milioane de euro pentru apă potabilă mai 
bună în România 

 
Comisia a aprobat o investiție de peste 175 de milioane de euro din Fondul de 

coeziune pentru modernizarea și instalarea unei noi infrastructuri de apă potabilă și de ape 

uzate în județul Olt, România. 

Noua infrastructură va reduce scurgerile și întreruperile în aprovizionarea cu apă, 

contribuind la îndeplinirea de către România a cerințelor Directivei UE privind apa potabilă. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: Proiectul este un 

exemplu perfect al modului în care politica de coeziune aduce beneficii directe cetățenilor 

europeni, menținând și protejând mediul și promovând utilizarea eficientă a resurselor. 

Această investiție din fonduri UE va contribui la dezvoltarea socio economică la nivel 

local prin îmbunătățirea standardelor de viață ale locuitorilor din zonele rurale și prin 

crearea de locuri de muncă atât în etapa de construcție, cât și în cea de punere în aplicare. 

Rețeaua de ape uzateva fi extinsă cu 259,08 km, iar prin lucrări se vor reabilita 37,87 

km din sistemul existent. În același timp, se vor instala încă 64,41 km de conducte de 

evacuare, se vor renova zece stații de pompare a apelor reziduale și se vor construi 156 de 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
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stații noi. Mai multe informații privind investițiile finanțate de UE în România sunt 

disponibile pe platforma de date deschise. 

 

2. Raportul de analiză prospectivă strategică din 2021: Consolidarea capacității și 

a libertății de acțiune pe termen lung ale UE 

 
Comisia a adoptat, în data de 8 septembrie, cel de al doilea Raport anual de analiză 

prospectivă strategică - „Capacitatea și libertatea de acțiune ale UE”. 

Comunicarea prezintă o perspectivă multidisciplinară orientată spre viitor asupra 

autonomiei strategice deschise a UE într-o ordine mondială din ce în ce mai multipolară și 

mai contestată. Comisia a identificat patru tendințe principale la nivel mondial care 

afectează capacitatea și libertatea de acțiune ale UE: schimbările climatice și alte provocări 

legate de mediu, hiperconectivitatea digitală și transformarea tehnologică, presiunile asupra 

democrației și a valorilor democratice și schimbările în ordinea și demografia mondială. 

Comisia a stabilit, de asemenea, 10 domenii-cheie de acțiune în care UE se poate impune ca 

lider mondial și își poate afirma autonomia strategică deschisă. Analiza prospectivă 

strategică stă, așadar, în continuare la baza programelor de lucru și a priorităților stabilite de 

Comisie. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Cetățenii europeni 

constată aproape zilnic că provocările globale, cum ar fi schimbările climatice și 

transformarea digitală, au un impact direct asupra vieții lor personale. Simțim cu toții că 

democrația și valorile noastre europene sunt puse sub semnul întrebării, atât pe plan extern, 

cât și pe plan intern, sau că Europa trebuie să își adapteze politica externă în lumina 

schimbărilor prin care trece ordinea mondială. Dacă suntem informați mai bine și cât mai 

devreme cu privire la aceste tendințe, vom putea să abordăm la timp aceste probleme 

importante și să orientăm Uniunea într-o direcție pozitivă.” 

Vicepreședintele Maroš Šefčovič, responsabil cu relațiile interinstituționale și 

prospectiva, a declarat: „Deși nu putem ști ce ne rezervă viitorul, o înțelegere mai bună a 

principalelor megatendințe, incertitudini și oportunități va spori capacitatea și libertatea de 

acțiune pe termen lung ale UE. Acest raport de analiză prospectivă strategică examinează, 

așadar, patru megatendințe care au un impact major asupra UE și identifică zece domenii de 

acțiune prin care ne putem spori autonomia strategică deschisă și ne putem consolida poziția 

de lider mondial în perspectiva anului 2050. Pandemia nu a făcut decât să întărească 

argumentele în favoarea luării, încă de astăzi, a unor decizii strategice ambițioase, iar acest 

raport ne va ajuta să nu pierdem din vedere obiectivele urmărite.” 

Comisia va continua să își pună în aplicare agenda analizei prospective strategice 

pentru acest ciclu de elaborare a politicilor, ca bază pentru inițiativele din cadrul 

programului de lucru pentru anul viitor. În perioada 18-19 noiembrie, Comisia va găzdui 

conferința anuală a Sistemului european de evaluare a strategiilor și a politicilor (ESPAS), în 

cadrul căreia se va discuta tema raportului de analiză prospectivă strategică de anul viitor, și 

anume corelarea tranziției verzi cu tranziția digitală, mai precis modul în care acestea se pot 

consolida reciproc, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor emergente. În plus, rețeaua de 

analiză prospectivă la nivelul UE a „miniștrilor pentru viitor” din toate statele membre va 

continua să consolideze capacitatea de analiză prospectivă în cadrul administrațiilor statelor 

membre ale UE. În cursul acestei luni, Comisia va finaliza, de asemenea, o consultare publică 

cu privire la tablourile de bord privind, un nou instrument destinat să evalueze reziliența 

într-o manieră mai holistică, atât în UE, cât și în statele membre ale acesteia. Aceste tablouri 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
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de bord vor contribui la măsurarea bunăstării sociale și economice, evaluând și alte 

elemente decât PIB-ul. Până la 30 septembrie este în curs de desfășurare o consultare 

publică privind proiectele de tablouri de bord privind reziliența ale Comisiei. 

Context: Analiza prospectivă strategică sprijină Comisia de-a lungul parcursului său 

ambițios și orientat spre viitor către realizarea celor șase obiective emblematice ale 

președintei von der Leyen. În 2020 s-a început elaborarea rapoartelor anuale de analiză 

prospectivă strategică, bazate pe cicluri complete de analiză prospectivă, rapoartele 

contribuind la stabilirea priorităților discursului anual privind starea Uniunii, a programului 

de lucru al Comisiei și a programării multianuale. 

Raportul din acest an are ca punct de plecare Raportul de analiză prospectivă 

strategică din 2020, care a introdus reziliența ca nou principiu călăuzitor pentru elaborarea 

politicilor UE. Megatendințele și acțiunile de politică prezentate în Raportul de analiză 

prospectivă strategică din 2021 au fost identificate prin intermediul unui exercițiu 

transsectorial de analiză prospectivă, condus de experți și desfășurat de serviciile Comisiei, 

cu consultarea amplă a statelor membre și a altor instituții ale UE, în cadrul Sistemului 

european de evaluare a strategiilor și a politicilor (ESPAS). Rezultatele exercițiului de analiză 

prospectivă sunt prezentate într-un raport științific în sprijinul elaborării politicilor întocmit 

de Centrul Comun de Cercetare: Shaping and securing the EU's Strategic Autonomy by 2040 

and beyond.  

Pentru a sprijini consolidarea capacităților de analiză prospectivă în întreaga UE, 

Comisia a instituit Rețeaua de analiză prospectivă la nivelul UE, din care fac parte 27 de 

miniștri pentru viitor din toate statele membre. În cadrul rețelei se împărtășesc bune 

practici, iar activitatea sa contribuie la agenda analizei prospective strategice a Comisiei prin 

discutarea unor aspecte-cheie relevante pentru viitorul Europei. 

 
3. Politica de coeziune a UE: 175 de milioane de euro pentru apă potabilă mai 

bună în România 

 
Comisia Europeană a aprobat o investiție de peste 175 de milioane de euro pentru 

modernizarea și instalarea unei noi infrastructuri de apă potabilă și de ape uzate în județul 

Olt, România. 

 Noua infrastructură va reduce scurgerile și întreruperile în aprovizionarea cu apă, 

contribuind la îndeplinirea de către România a cerințelor Directivei privind apa potabilă. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: Proiectul este un 

exemplu perfect al modului în care politica de coeziune aduce beneficii directe cetățenilor 

europeni, menținând și protejând mediul și promovând utilizarea eficientă a resurselor. 

Această investiție din fonduri UE va contribui la dezvoltarea socioeconomică la nivel 

local prin îmbunătățirea standardelor de viață ale locuitorilor din zonele rurale și prin 

crearea de locuri de muncă atât în etapa de construcție, cât și în cea de punere în aplicare. 

Rețeaua de ape uzate va fi extinsă cu 259,08 km, iar prin lucrări se vor reabilita 37,87 

km din sistemul existent. În același timp, se vor instala încă 64,41 km de conducte de 

evacuare, se vor renova zece stații de pompare a apelor reziduale și se vor construi 156 de 

stații noi. 
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4. Se dă startul la concursul UE pentru tineri traducători 

Începând cu 2 septembrie, ora 12.00 (CET), Liceele din toate țările din UE pot începe 

să se înscrie la Juvenes Translatores, concursul anual de traducere al Comisiei Europene. 

Liceele vor putea să se înscrie online, oferindu-le elevilor șansa de a se lua la 

întrecere cu colegi din întreaga UE. La ediția de anul acesta, tinerii liceeni vor primi la tradus 

texte cu tema: „Să pornim pe calea cea bună, către un viitor mai verde”. 

Participanții pot alege să traducă între oricare două dintre cele 24 de limbi oficiale ale 

UE (numărul combinațiilor posibile fiind de 552). La ediția de anul trecut a concursului, 

elevii au utilizat 150 de combinații diferite. 

Înscrierea pentru școli – prima parte a procesului, care cuprinde două etape – este 

deschisă până la 20 octombrie 2021 la ora 12.00 (CET). Profesorii pot face înscrierea în 

oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. 

Ulterior, Comisia va invita 705 școli la etapa următoare. Numărul școlilor participante 

din fiecare țară va fi egal cu numărul de locuri deținut de țara respectivă în Parlamentul 

European, selecția școlilor efectuându-se aleatoriu, cu ajutorul calculatorului. 

Școlile alese vor desemna apoi între doi și cinci elevi pentru a participa la concurs. 

Elevii pot avea orice cetățenie, însă toți participanții trebuie să fie născuți în anul 2004. 

Concursul se va desfășura online, la 25 noiembrie 2021, în toate școlile participante. 

Câștigătorii – câte unul din fiecare țară – vor fi anunțați la începutul lunii februarie 2022. 

În cazul în care condițiile o vor permite, ei vor fi invitați să își primească premiile în 

primăvara anului 2022 în cadrul unei ceremonii desfășurate la Bruxelles. Tot cu această 

ocazie vor avea posibilitatea de a se întâlni cu traducători profesioniști de la Comisia 

Europeană și de a afla mai multe despre această profesie și despre activitatea din domeniul 

limbilor străine. 

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene organizează concursul Juvenes 

Translatores („tineri traducători” în limba latină) în fiecare an, începând din 2007. Concursul 

promovează studiul limbilor străine în școli și le oferă tinerilor posibilitatea de a avea o 

primă impresie despre ce înseamnă să lucrezi ca traducător. Publicul-țintă sunt elevii de 

liceu în vârstă de 17 ani, iar concursul se desfășoară simultan în toate școlile selectate din 

UE. 

Concursul i-a inspirat și i-a încurajat pe unii participanți să urmeze studii universitare 

în domeniul limbilor străine și să devină traducători profesioniști. Concursul oferă și 

oportunitatea de a evidenția bogata diversitate lingvistică a UE. 

 

5. Coronavirus: 70% din populația adultă din UE este vaccinată complet 
 

La 31 august, UE a atins o etapă crucială, 70% din populația adultă fiind în prezent 

vaccinată complet.  

În total, peste 256 de milioane de adulți din UE au în prezent o schemă completă de 

vaccinare. În urmă cu șapte săptămâni, Comisia și-a îndeplinit, înainte de termen, obiectivul 

privind livrarea: să furnizeze statelor membre, până la sfârșitul lunii iulie, doze suficiente de 

vaccin pentru vaccinarea completă a 70 % din populația adultă din UE. 

 
Cooperare și solidaritate la nivel mondial 

Vaccinarea rapidă și completă a tuturor populațiilor vizate – în Europa și la nivel 

mondial – este esențială pentru a controla impactul pandemiei. UE este în continuare lider în 

ceea ce privește răspunsul multilateral. UE a exportat jumătate din vaccinurile produse în 
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Europa către alte țări din lume, adică aceeași cantitate pe care a furnizat-o cetățenilor săi. 

Team Europe a contribuit cu aproape 3 miliarde EUR la mecanismul COVAX pentru a 

contribui la asigurarea a cel puțin 1,8 miliarde de doze pentru 92 de țări cu venituri mici și 

medii inferioare. În prezent, COVAX a furnizat peste 200 de milioane de doze în 138 de țări. 

În plus, Team Europe își propune să distribuie, până la sfârșitul anului 2021, cel puțin 

200 de milioane de doze suplimentare de vaccinuri asigurate în cadrul acordurilor 

preliminare de achiziție ale UE către țările cu venituri mici și medii, în special prin 

intermediul COVAX, ca parte a eforturilor comune ale UE. 

 

Pregătirea pentru noi variante 

Având în vedere amenințarea reprezentată de noi variante, este important să se 

asigure în continuare disponibilitatea unor vaccinuri suficiente, inclusiv a unor vaccinuri 

adaptate, și în anii următori. Acesta este motivul pentru care Comisia a semnat la 20 mai un 

nou contract cu BioNTech-Pfizer care prevede livrarea a 1,8 miliarde de doze de vaccinuri 

între sfârșitul anului curent și 2023. În același scop, Comisia a exercitat, de asemenea, 

opțiunea de 150 de milioane de doze din al doilea contract cu Moderna. Statele membre au 

posibilitatea să revândă sau să doneze doze țărilor care au nevoie de ele, din afara UE sau 

prin intermediul mecanismului COVAX, contribuind la un acces global și echitabil la vaccin în 

întreaga lume. Este posibil să urmeze și alte contracte. Aceasta este polița comună de 

asigurare a UE împotriva oricăror valuri viitoare de COVID-19. 

Un vaccin sigur și eficace reprezintă cea mai bună șansă pentru a învinge 

coronavirusul și pentru a ne întoarce la o viață normală. Comisia Europeană a depus eforturi 

neobosite pentru a asigura doze de vaccinuri potențiale care pot fi partajate cu toată lumea. 

Comisia Europeană a rezervat până în prezent 4,6 miliarde de doze de vaccinuri împotriva 

COVID-19 și sunt în curs negocieri pentru doze suplimentare. Comisia colaborează, de 

asemenea, cu industria pentru a spori capacitatea de producție a vaccinurilor. 

În același timp, ea a demarat activități de abordare a noilor variante, cu scopul de a 

dezvolta și de a produce rapid vaccinuri eficace împotriva acestor variante pe scară largă. 

Incubatorul HERA contribuie la răspunsul la această amenințare. 

6. Noul coronavirus: UE și AstraZeneca convin asupra furnizării de vaccinuri 

împotriva COVID-19 și asupra încetării litigiilor UE și AstraZeneca 

 
La 3 septembrie a.c., UE și AstraZeneca au ajuns la un acord care va asigura livrarea 

dozelor restante de vaccin împotriva COVID-19 către statele membre, în conformitate cu 

termenii acordului preliminar de achiziție încheiat la 27 august 2020 cu AstraZeneca. 

De asemenea, acordul va pune capăt litigiilor aflate pe rolul Tribunalului de la Bruxelles. 

Acest acord rezolutiv prevede angajamentul ferm al AstraZeneca de a furniza, pe lângă cele 

aproximativ 100 de milioane de doze livrate până la sfârșitul trimestrului 2, încă 135 de 

milioane de doze până la sfârșitul anului 2021 (60 de milioane de doze până la sfârșitul 

trimestrului 3 și 75 de milioane de doze până la sfârșitul trimestrului 4), iar dozele restante 

(65 de milioane) până la sfârșitul lunii martie 2022. Astfel, numărul total de doze livrate va fi 

de 300 de milioane, conform contractului. 

Statelor membre li se vor pune la dispoziție calendare regulate de livrare și se vor 

aplica rabaturi plafonate în cazul oricăror doze livrate cu întârziere. 

La 17 iunie, Comisia Europeană a prezentat o strategie europeană vizând accelerarea 

dezvoltării, producerii și punerii la dispoziție pe scară largă a unor vaccinuri eficace și sigure 
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împotriva COVID-19. În schimbul dreptului de a cumpăra un număr specificat de doze de 

vaccin într-un anumit interval de timp, Comisia finanțează o parte din costurile inițiale 

suportate de producătorii de vaccinuri în baza unor acorduri preliminare de achiziție. 

Având în vedere variantele actuale și viitoare ale SARS-CoV-2, Comisia și statele 

membre negociază noi acorduri cu producători care contribuie deja la portofoliul de 

vaccinuri al UE, ceea ce ar permite achiziționarea de vaccinuri adaptate rapid, în cantități 

suficiente, pentru a consolida și a prelungi imunitatea. 

Pentru a achiziționa noile vaccinuri, statele membre pot utiliza pachetul REACT-EU, 

unul dintre cele mai mari programe din cadrul noului instrument Next Generation EU, care 

continuă și extinde măsurile de răspuns la criză și de redresare de pe urma ei. 
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