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I. PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Rezoluția Rezoluția Parlamentului European din 7 octombrie 2021 referitoare 
la uniunea bancară – raportul anual pe 2020 

 
Context  
Sectorul bancar a răspuns la criza provocată de pandemia de COVID-19 cu reziliență, 

bazată pe reglementarea aprofundată adoptată după criza financiară mondială, facilitată de 
cadrul unic european de reglementare și de cadrul unic de supraveghere în uniunea bancară 
și sprijinită de măsuri extraordinare de ajutor public și de practici de conservare a capitalului. 
Criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat că un sistem bancar puternic, alături 
de piețe de capital unite, reprezintă un element esențial pentru redresarea economiei 
Europene. 

Parlamentul European, 
Salută aderarea Bulgariei și Croației la uniunea bancară și includerea levei bulgărești 

și a kunei croate în mecanismul cursului de schimb MCS II. 
Ia act de deciziile BCE de a stabili o cooperare strânsă cu Banca Națională a Bulgariei și 

cu Banca Națională a Croației. 
Subliniază că Banca Națională a Bulgariei și Banca Națională a Croației sunt 

reprezentate corespunzător în Consiliul de supraveghere al BCE și la sesiunea plenară și la 
sesiunile executive extinse ale Comitetului Unic de Rezoluție (SRB), cu aceleași drepturi și 
obligații ca orice alți membri, inclusiv cu drepturi de vot. 

Salută discuțiile din Danemarca și Suedia despre posibilitatea de a adera la uniunea 
bancară și subliniază că este extrem de importantă cooperarea dintre organismele de 
supraveghere de la nivel național, în special în ce privește activitățile transfrontaliere; 
subliniază că pentru stabilitatea financiară este important să se păstreze modelele de afaceri 
existente funcționale. 

Reamintește că uniunea bancară a creat cadrul instituțional pentru o mai bună 
integrare a pieței, prin intermediul MUS și MUR, dar că EDIS, al treilea pilon al uniunii bancare, 
nu este încă realizat.  

Consideră că băncile au putut răspunde cu mai multă reziliență la criza actuală 
deoarece au fost mai bine capitalizate și mai puțin îndatorate decât în urmă cu un deceniu, 
demonstrând efectele pozitive ale cadrului instituțional care a fost instituit și ale reformelor 
de reglementare care au urmat crizei financiare din 2008.  

 Invită Comisia și autoritățile naționale și europene de supraveghere (AES) să se 
pregătească pentru o deteriorare preconizată a calității activelor băncilor. 

Salută primul raport comun de evaluare a riscurilor al AES din martie 2021, în care se 
recomandă băncilor să se pregătească prin ajustarea modelelor de provizionare pentru a 
garanta recunoașterea la timp a nivelurilor adecvate de provizioane, prin adoptarea unor 
practici sigure de creditare și prin stabilirea unor prețuri adecvate pentru riscuri, ținând 
seama de faptul că măsurile de sprijin public, cum ar fi moratoriile pentru împrumuturi și 
sistemele publice de garantare, vor expira, precum și prin aplicarea unor politici 
conservatoare în materie de dividende și răscumpărare de acțiuni.  

Ia act de avertismentul AES adresat instituțiilor financiare să dezvolte măsuri 
suplimentare pentru a integra un mediu caracterizat de rate „scăzute pentru mult timp” ale 
dobânzilor.  

Salută ritmul accelerat al digitalizării în sectorul bancar, care permite băncilor să 

furnizeze clienților servicii mai bune de la distanță și să ofere produse noi și care aduce 

oportunități de creștere a eficienței din punctul de vedere al costurilor.  

Subliniază că digitalizarea necesită investiții considerabile în sisteme informatice și în 

noi modele de funcționare, ceea ce poate conduce la o rentabilitate mai scăzută pe termen 

scurt. 
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Sprijină ferm noua strategie a Comisiei privind finanțele digitale și salută pachetul 
privind finanțele digitale lansat de Comisie în 2020, care va facilita extinderea tehnologiei 
inovatoare la nivel transfrontalier, asigurând în același timp reziliența sectorului financiar. 

 Așteaptă cu interes dezvoltarea propunerilor de regulament și de directivă privind 
reziliența operațională digitală a sectorului financiar (DORA), care vor garanta că entitățile 
financiare vor institui garanții adecvate pentru a atenua impactul incidentelor legate de TIC.  

Apreciază rolul supravegherii bancare europene în asigurarea unor măsuri temporare 
de sprijin operațional și sub formă de capital pentru bănci, ca răspuns la pandemia de COVID-
19, astfel încât acestea să poată să acorde în continuare sprijin financiar întreprinderilor și 
gospodăriilor și să absoarbă pierderile, menținând totodată calitatea înaltă a supravegherii.  

Ia act de preocupările MUS legate de costurile ridicate, profitabilitatea scăzută, 
deprecierea evaluărilor pieței și investițiile insuficiente în noile tehnologii din sectorul bancar. 

Subliniază beneficiile protejării diversității, pluralității sectoarelor financiare în 
consolidarea încrederii sistemice și menținerea stabilității financiare. 

Invită Comisia să ia în considerare și să dea curs concluziilor evaluării din 2021 a 
Consiliului pentru Stabilitate Financiară cu privire la efectele reformelor referitoare la 
instituțiile „prea mari pentru a fi lăsate să eșueze” asupra sistemului financiar. 

 Subliniază rolul important al unor structuri solide de guvernanță internă în cadrul 
băncilor și subliniază deficiențele identificate la nivelul acestora în procesul de supraveghere 
și evaluare (SREP) din 2020 al MUS, care s-a axat pe modalitatea în care băncile au gestionat 
riscul legat de criză pentru capital și lichiditate, ținând seama de circumstanțele excepționale 
care afectează fiecare bancă;  

Subliniază că este important ca deponenții din întreaga uniune bancară să beneficieze 
de același nivel de protecție a economiilor lor, indiferent unde se situează banca lor. 

Evidențiază că implementarea măsurii prin care DGSD garantează până la 100 000 EUR 
în depozite bancare urmărește să contribuie la un nivel mai ridicat de protecție a depozitelor. 
 

II.  CONSILIUL UE 

1.   Curtea de Justiție a UE: au fost numiți doi judecători ai Tribunalului (Consiliul 
UE, 13 octombrie a.c. – Justiție) 
La 13 octombrie, reprezentanții guvernelor statelor membre au numit doi judecători 

ai Tribunalului. 
Dl Krisztián Kecsmár (Ungaria) a fost numit judecător la Tribunal în urma demisiei dlui 

Zoltán Csehi, iar dl Ion Gâlea (România) a fost numit judecător la Tribunal în urma demisiei 
dnei Octavia Spineanu-Matei. 

Ambii judecători au fost numiți pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2021 și 31 
august 2022. 

Context 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este formată din două instanțe: Curtea de Justiție 

și Tribunalul. 
Judecătorii și avocații generali sunt numiți de comun acord de guvernele statelor 

membre, după consultarea unui comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea 
potențialilor candidați de a exercita sarcinile respective. 

Ei sunt aleși din rândul persoanelor care oferă depline garanții de independență. În 
vederea numirii la Curtea de Justiție, candidații trebuie să dispună de calificările cerute pentru 
exercitarea, în țările lor, a celor mai înalte funcții jurisdicționale sau să fie jurisconsulți ale 
căror competențe sunt recunoscute. Pentru numirea la Tribunal, aceștia trebuie să aibă 
capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale. 
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2. Principalele rezultate ale videoconferinței informale a miniștrilor dezvoltării 
(Consiliul Afaceri externe, 11 octombrie a.c.) 
Miniștrii dezvoltării din UE au desfășurat un schimb de opinii cu privire la deteriorarea 

rapidă a situației din Afganistan și au discutat modalități concrete de a sprijini în continuare 
poporul afgan, printr-o abordare de tip „Echipa Europa”, care cuprinde UE, statele sale 
membre și rețelele diplomatice și instituțiile financiare ale acestora. 

Opiniile miniștrilor au fost convergente cu privire la necesitatea de a intensifica 
sprijinul acordat de UE poporului afgan prin intermediul ajutorului umanitar și al 
ajutorului acordat direct populației. 

Obiectivul UE este de a salva astfel și de a susține viețile și mijloacele de subzistență ale 
afganilor și de a furniza servicii de bază populației. 

Miniștrii au convenit, în special, asupra unei abordări calibrate, pentru a preveni o 
catastrofă umanitară. O astfel de abordare nu va implica recunoașterea talibanilor și va 
respecta pe deplin cele cinci criterii de referință convenite de Consiliu în ceea ce privește 
Afganistanul. 

 

3.  Parteneriatul european în domeniul metrologiei: președinția Consiliului ajunge la 
un acord politic cu Parlamentul European (Consiliul UE, 8 octombrie - Cercetare 
și dezvoltare tehnologică) 

 
La 8 octombrie, ambasadorii UE și-au exprimat sprijinul pentru acordul politic la care s-

a ajuns cu Parlamentul European la 28 septembrie cu privire la Parteneriatul european în 
domeniul metrologiei. Parteneriatul este unul dintre domeniile prioritare ale pachetului 
de propuneri pentru parteneriate europene instituționalizate în cadrul programului 
Orizont Europa. Această aprobare aduce mai aproape finalizarea pachetului privind 
parteneriatele. 

Principalele elemente cuprinse în textul convenit provizoriu includ faptul că EURAMET 
(Asociația Europeană a Institutelor Naționale de Metrologie) va asigura punerea în aplicare a 
Parteneriatului în domeniul metrologiei prin gestionarea contribuției financiare a UE. 
Această contribuție va fi de până la 300 de milioane EUR. Contribuțiile statelor participante 
vor acoperi costurile administrative, care sunt plafonate la 5% din bugetul total al 
parteneriatului. 

În general, Parteneriatul în domeniul metrologiei urmărește: 
• să dezvolte, până în 2030, noi capacități de cercetare în cadrul noilor rețele europene 

de metrologie; 
• să sprijine, până în 2030, vânzarea de noi produse și servicii inovatoare prin utilizarea 

și adoptarea noilor capacități metrologice în cadrul tehnologiilor emergente; 
• să contribuie, până în 2030, la elaborarea și punerea în aplicare a unor standarde și 

reglementări specifice; 
• să contribuie la realizarea obiectivelor UE pentru tranziția digitală și tranziția verde, 
Pentru a asigura transparența și deschiderea programului, decizia propune ca cererile 

de propuneri din cadrul parteneriatului în domeniul metrologiei să fie publicate pe portalul 
Orizont Europa în timp util și într-un mod accesibil utilizatorilor și ca acestea să fie promovate 
și făcute cunoscute pe scară largă pentru a spori participarea noilor veniți. 

Context 
Metrologia este studiul științific al măsurătorilor și un factor-cheie al activității 

economice și sociale. 
Aceasta garantează că, atunci când sunt efectuate măsurători, acestea sunt în 

conformitate cu definițiile și standardele convenite la nivel internațional. Metrologia asigură 
conformitatea cu reglementările financiare europene: aceasta permite ca fiecărei tranzacții 
financiare să îi fie aplicat cu precizie un marcaj temporal pentru a se asigura trasabilitatea 
probelor. Are, de asemenea, o importanță majoră în ceea ce privește siguranța produselor de 
consum. 
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Propunerea de Parteneriat european în domeniul metrologiei face parte din pachetul de 
trei propuneri privind parteneriatele europene instituționalizate în cadrul programului 
Orizont Europa, programul-cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027. 
Este singurul parteneriat bazat pe articolul 185 din TFUE (public-public) din pachetul de 
parteneriate. 

Propunerea de decizie privind Parteneriatul european în domeniul metrologiei a fost 
prezentată de Comisia Europeană la 23 februarie 2021. Mandatul Consiliului pentru negocieri 
interinstituționale a fost convenit de Coreper la 23 iunie 2021. 

 

4.  Migrația legală: Consiliul adoptă Directiva privind cartea albastră pentru a atrage 
lucrători cu înaltă calificare (Consiliul UE, 7 octombrie a.c. - Afaceri externe și 
relații internaționale, Afaceri interne) 

 
La 7 octombrie,  Consiliul a adoptat o Directivă de stabilire a condițiilor de intrare și de 

ședere a resortisanților țărilor terțe cu înaltă calificare care vin să locuiască și să lucreze în UE 
(Directiva privind cartea albastră).  Acest sistem de admisie la nivelul UE urmărește să atragă 
și să rețină lucrătorii cu înaltă calificare, în special în sectoarele care se confruntă cu o lipsă de 
personal calificat. 

Noile norme le vor înlocui pe cele existente și vor armoniza și mai mult condițiile de 
intrare și de ședere pentru lucrătorii cu înaltă calificare și vor spori atractivitatea cărții 
albastre a UE. În special, acestea stabilesc criterii de admisie mai favorabile incluziunii, 
facilitează mobilitatea în interiorul UE și reîntregirea familiei, simplifică procedurile pentru 
angajatorii recunoscuți, acordă un nivel foarte ridicat de acces la piața forței de muncă și 
extind domeniul de aplicare pentru a include membrii de familie din afara UE ai cetățenilor 
UE și beneficiarii de protecție internațională. 

Statele membre ale UE vor putea menține sistemele naționale destinate lucrătorilor cu 
înaltă calificare, în paralel cu sistemul cărții albastre a UE. Cu toate acestea, noile norme vor 
introduce o serie de dispoziții pentru a asigura condiții de concurență echitabile, astfel încât 
deținătorii de cărți albastre ale UE și familiile acestora să nu fie dezavantajați în comparație 
cu titularii de permise naționale. 

Textul adoptat va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial. 
Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a pune în aplicare legislația 
necesară pentru a se conforma acestei directive. 

 
5.  Consiliul adoptă măsuri în materie de vize împotriva Gambiei (Consiliul UE, 7 

octombrie a.c.- Afaceri externe și relații internaționale, Afaceri interne) 
 

La 7 octombrie, Consiliul a decis să suspende temporar aplicarea anumitor dispoziții 
din Codul de vize pentru resortisanții Gambiei. Această decizie a fost luată din cauza lipsei de 
cooperare din partea acestei țări în ceea ce privește readmisia resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală în UE. 
Următoarele dispoziții au fost suspendate temporar pentru resortisanții Gambiei: 

• posibilitatea de scutire de cerințele privind documentele justificative care trebuie 
prezentate de solicitanții de viză; 

• limitarea perioadei de prelucrare la 15 zile calendaristice și, în consecință, 
restricționarea prelungirii acestei perioade la 45 de zile; 

• eliberarea vizelor cu intrări multiple; 
• scutirea opțională de la plata taxei de viză pentru titularii de pașapoarte diplomatice și 

de serviciu. 
Context 
Consiliul European și Consiliul au subliniat în mod repetat necesitatea realizării unor 

progrese reale în ceea ce privește returnarea și readmisia. Au solicitat să se ia în considerare 
utilizarea tuturor pârghiilor necesare, inclusiv a politicii în domeniul vizelor. 
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În 2019, UE a actualizat Codul vizelor și a introdus un mecanism pentru utilizarea 
procesului de prelucrare a vizelor drept pârghie în cooperarea cu țările terțe în materie de 
readmisie. În cadrul acestui mecanism, Comisia evaluează periodic cooperarea țărilor terțe în 
materie de readmisie. În cazul în care o țară nu cooperează, Comisia propune Consiliului să 
adopte o decizie de punere în aplicare prin care să se aplice măsuri restrictive specifice în 
materie de vize. 

Prima evaluare a Comisiei în cadrul noului mecanism a fost adoptată la 10 februarie 2021. 
Pe baza acestei evaluări și în urma unor noi dialoguri cu țările terțe, Comisia a propus, în iulie 
2021, adoptarea unor măsuri temporare în materie de vize care să se aplice Gambiei, 
Bangladeshului și Irakului. Măsurile propuse pentru Bangladesh și Irak sunt în prezent 
discutate în cadrul Consiliului. 
 

III.  ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

1. Summitul UE-Ucraina, Kiev, Ucraina, 12 octombrie 2021 
 
Cel de al 23-lea summit dintre Uniunea Europeană și Ucraina a avut loc la Kiev, la 12 octombrie 
2021 și s-a încheiat cu adoptarea unei declarații comune. 
Charles Michel, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președinta 
Comisiei Europene, au reprezentat UE.  Ucraina a fost reprezentată de președintele 
Volodîmîr Zelenski. 
 

➢ Liderii au reafirmat angajamentul continuu față de consolidarea asocierii politice și a 
integrării economice a Ucrainei cu Uniunea Europeană. 
✓ Aceștia au salutat rezultatele obținute în cadrul Acordului de asociere (AA) UE-

Ucraina și succesul zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare 
(DCFTA). Din 2016, de la începutul aplicării DCFTA, fluxurile comerciale bilaterale 
s-au intensificat considerabil. 

✓ Ambele părți au salutat schimbul evaluărilor lor ale AA în vederea prezentării 
unei evaluări comune la următorul summit bilateral de la Bruxelles din 2022. 

✓ Liderii au convenit să consolideze în continuare integrarea economică și 
cooperarea în cadrul AA, inclusiv în următoarele domenii: 
• apropierea politicilor și a legislației Ucrainei de Pactul verde european 
• integrarea piețelor energiei și a sistemelor energetice ale Ucrainei cu piața 

energiei a UE, creând condiții de concurență echitabile 
• tranzitul neîntrerupt de gaz prin Ucraina după 2024, modernizarea sistemului 

ucrainean de transport al gazelor și consolidarea securității energetice 
europene 

• alinierea Ucrainei la piața unică digitală a UE în sfera de aplicare a acordului de 
asociere. 

➢ De asemenea, UE și Ucraina au semnat trei acorduri în marja summitului: 
• un acord în domeniul aviației civile care creează noi oportunități comerciale pentru 

companiile aeriene din Ucraina și din statele membre ale UE 
• un acord privind aderarea Ucrainei la programul Orizont Europa și la Programul 

pentru cercetare și formare al Euratom 
• un acord privind aderarea Ucrainei la programul Europa creativă 

➢ În perspectiva summitului Parteneriatului estic, liderii au salutat progresele 
înregistrate în privința punerii în aplicare a acordurilor de asociere și a acordurilor de 
liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina și 
au solicitat punerea deplină în aplicare a acestora. Summitul va avea loc la Bruxelles la 
15 decembrie 2021. 
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➢ Liderii au recunoscut progresele substanțiale înregistrate de Ucraina în procesul 
său de reformă, cum ar fi decizia istorică de liberalizare a pieței terenurilor agricole. 
✓ Aceștia au subliniat necesitatea intensificării acestor eforturi, în special în ceea 

ce privește reformele judiciare, lupta împotriva corupției și reforma sectorului de 
securitate. 

✓ UE și-a reafirmat sprijinul substanțial continuu pentru Ucraina, acesta fiind strâns 
legat de punerea în aplicare efectivă a reformelor și a măsurilor de politică. 
Începând din 2014, UE și instituțiile financiare europene au mobilizat un pachet 
fără precedent de peste 17 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și granturi 
pentru Ucraina. 

 
➢ UE și-a reafirmat sprijinul de neclintit pentru independența, suveranitatea și 

integritatea teritorială ale Ucrainei. 
✓ Liderii au afirmat importanța consolidării în continuare a cooperării în 

domeniul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) și a convergenței 
sporite a Ucrainei cu politica externă și de securitate comună (PESC). 

✓ De asemenea, aceștia au recunoscut importanța consolidării în continuare a 
cooperării în ceea ce privește contracararea amenințărilor hibride și combaterea 
dezinformării. 

✓ Ucraina a salutat concluziile Consiliului European din iunie, în care liderii UE au 
reafirmat că punerea în aplicare deplină a acordurilor de la Minsk rămâne 
condiția esențială pentru orice schimbare substanțială a poziției UE în relațiile sale 
cu Rusia. 
 

➢ Liderii au subliniat că UE a prelungit din nou sancțiunile sale economice împotriva 
Rusiei, care au fost adoptate din 2014 ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și 
la destabilizarea deliberată a Ucrainei. 

➢ Durata acestor sancțiuni rămâne în mod clar legată de punerea în aplicare deplină a 
acordurilor de la Minsk. 

➢ În plus, în ajunul summitului, Consiliul a impus măsuri restrictive unui număr 
suplimentar de opt persoane pentru sprijinirea activă a unor acțiuni și punerea în 
aplicare a unor politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrainei. 

Context 
Relațiile UE cu Ucraina: Relațiile dintre UE și Ucraina se bazează pe un acord de asociere 

(AA) care a intrat în vigoare în 2017. Componenta economică a AA este o zonă de liber schimb 
aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA). 
 

2. Primul raport privind egalitatea de gen prezintă realizările femeilor și 
dezavantajele cu care se confruntă acestea în regiunile UE 

La 13 octombrie, Comisia a publicat primul Monitor privind egalitatea de gen la nivel 
regional al UE. Raportul oferă o imagine exactă a regiunilor din Europa în care femeile au cele 
mai multe realizări precum și a celor în care acestea se confruntă cu cele mai mari dezavantaje. 

 Documentul arată că, în medie, femeile din regiunile mai dezvoltate pot avea mai multe 
realizări și sunt mai puțin dezavantajate, în timp ce majoritatea femeilor din regiunile mai 
puțin dezvoltate se confruntă cu mari provocări.  

La nivel național, femeile din regiunile-capitală tind să aibă mai multe realizări și să fie 
mai puțin dezavantajate.  

În general, regiunile cu un indice mai scăzut de performanță în rândul femeilor au un 
produs intern brut pe cap de locuitor mai scăzut, în timp ce regiunile cu un nivel mai ridicat 
de realizări în rândul femeilor se bucură de un nivel mai ridicat de dezvoltare umană.  

În cele din urmă, calitatea guvernării este mai ridicată în regiunile în care femeile au 
realizări mai multe. 
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3. Forumul internațional de la Malmö privind comemorarea Holocaustului și 

combaterea antisemitismului 

La 13 octombrie, Președintele von der Leyen și vicepreședintele Schinas au participat 
la Forumul internațional privind comemorarea Holocaustului și combaterea antisemitismului 
de la Malmö, găzduit de prim-ministrul suedez Stefan Löfven. 

În cadrul Forumului, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a 
prezentat prima strategie a UE privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții 
evreiești, ca angajament de combatere a antisemitismului în UE și în afara acesteia. 

Vicepreședintele Margaritis Schinas a subliniat acțiunile-cheie prezentate de Comisia 
Europeană de a contracara toate formele și manifestările de antisemitism, online și offline. De 
asemenea, coordonatorul pentru combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești, 
Katharina von Schnurbein, a subliniat angajamentul Comisiei de a combate antisemitismul pe 
platformele de comunicare socială, prin: 

• adoptarea unei  legislații solide; 
• rețea de flaggeri de încredere pentru a elimina discursurile ilegale de incitare la 

ură; 
• verificatorii de informații pentru a identifica conspirația și dezinformarea. 

Comisia este hotărâtă să responsibilizeze platformele și să urmărească penal haterii 
online. 

4. Permise de transport feroviar, pentru tinerii europeni 

Comisia va furniza, în cadrul inițiativei DiscoverEU, permise gratuite, pentru 
transportul feroviar, unui număr de 60 000 de europeni cu vârste cuprinse între 18 şi 20 de 
ani. Perioada de înscriere pentru călătoriile în 2022 – Anul european al tineretului, – este 
cuprinsă între 12 şi 26 octombrie. 

DiscoverEU conectează mii de tineri, construind o comunitate în întreaga Europă. 
Participanți care nu se cunoşteau până atunci au intrat în contact pe platformele de 
comunicare socială, au făcut schimb de informații sau au oferit sfaturi privind atracțiile locale, 
au format grupuri, pentru a călători dintr-un oraş în altul sau au locuit acasă la alți participanți. 

În perioada 2018-2019, 350 000 de candidați s-au înscris pentru un total de 70 000 de 
permise de călătorie disponibile: 66% dintre aceştia au călătorit, pentru prima dată, cu trenul 
în afara țării lor de reşedință. Pentru mulți dintre ei, a fost şi prima dată când au călătorit fără 
părinți sau adulți însoțitori, iar majoritatea au afirmat că au devenit mai independenți. 
Experiența DiscoverEU le-a oferit posibilitatea să înțeleagă mai bine alte culturi şi istoria 
Europei, dar şi să-şi îmbunătățească competențele lingvistice. Două treimi dintre ei au 
declarat că nu şi-ar fi putut plăti permisul de călătorie, dacă n-ar fi existat inițiativa 
DiscoverEU. 

Începând din 2018, foştii şi viitorii călători DiscoverEU formează o comunitate diversă 
şi implicată, care se întâlneşte online şi offline, pentru a-şi împărtăşi experiențele. 

Vicepreşedintele pentru promovarea modului de viață european, Margaritis Schinas, a 
declarat: „În ultimele 18 luni, într-un adevărat spirit de solidaritate, tinerii noştri şi-au 
sacrificat momente prețioase şi definitorii din viața lor. Sunt încântat de faptul că, prin cele 60 
000 de permise de călătorie cu trenul oferite, Comisia dă astăzi un puternic impuls mobilității 
la nivel european. Dezvoltarea mobilității şi a oportunităților la nivel european va fi, de 
asemenea, stimulată prin programul Erasmus+, dar şi prin numeroase alte inițiative ce vor 
avea loc în 2022, în cadrul Anului european al tineretului.” 

Această rundă de înscrieri este tinerilor europeni născuți între 1 iulie 2001 şi 31 
decembrie 2003. În mod excepțional, se pot înscrie şi tineri în vârstă de 19 şi 20 ani, deoarece 
rundele dedicate lor au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19. 

Tinerii selectați pot călători din martie 2022 până în februarie 2023, pentru un număr 
de maximum 30 de zile. Întrucât evoluția pandemiei rămâne incertă, Comisia recomandă 
tuturor călătorilor să verifice eventualele restricții de călătorie pe site-ul ReopenEU. Totodată, 
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li se vor oferi rezervări flexibile, prin intermediul unui nou permis de călătorie mobil. Data 
plecării poate fi modificată până în momentul deplasării.  

Tinerii cu nevoi speciale sunt ferm încurajați să participe la DiscoverEU. Comisia va 
pune la dispoziția lor informații şi sfaturi şi va acoperi costurile asistenței speciale 
reprezentate, de exemplu, de o persoană însoțitoare, de un câine de asistență etc. 

Câştigătorii pot călători singuri sau cu un grup de până la cinci persoane (toate trebuie 
să aibă vârsta necesară, pentru a fi eligibile). Participanții la DiscoverEU vor călători, în 
principal, cu trenul, în ideea promovării mobilităţii sustenabile şi a contribuţiei la realizarea 
obiectivelor Pactului verde european. Cu toate acestea, pentru asigurarea unui acces larg, pe 
întregul teritoriu UE, participanții vor putea să utilizeze şi alte mijloace de transport, cum ar 
fi autocarul sau feribotul sau, în mod excepțional, avionul. Acest lucru va garanta că tinerii 
care locuiesc pe insule sau în regiuni îndepărtate vor avea şi ei şansa de a participa la această 
inițiativă. 

Fiecărui stat membru i se alocă un număr de permise de călătorie, în funcție de 
populația sa, ca proporție din populația totală a Uniunii Europene. 

Participanții sunt invitați să devină ambasadori DiscoverEU, în scopul promovării 
inițiativei. De asemenea, ei sunt încurajați să îi contacteze pe colegii participanți, prin 
intermediul grupului online DiscoverEU oficial, în vederea stabilirii unui schimb de experiență 
şi de sfaturi, în special, cu privire la experiențele culturale sau la modul de a călători digital şi 
sustenabil. 

Pentru înscriere, candidații eligibili trebuie să completeze un chestionar cu variante 
multiple de răspuns, ce testează cunoştințele generale despre Uniunea Europeană şi alte 
inițiative ale UE destinate tinerilor. Printr-o întrebare suplimentară, candidații sunt invitați să 
facă o estimare a numărului de persoane care se înscriu în această rundă. Cu cât estimarea 
este mai apropiată de răspunsul corect, cu atât mai multe puncte primesc participanții. Acest 
lucru va permite Comisiei să realizeze un clasament al candidaților. Comisia va oferi permise 
de călătorie solicitanților, în funcție de clasament, până la epuizarea biletelor disponibile. 
 

5. Joi, 14 octombrie 2021, Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism a fost 
decernat jurnaliștilor din Proiectul Pegasus, coordonat de Consorțiul 
„Forbidden Stories”. 

 
Ceremonia de decernare a avut loc în centrul de presă al Parlamentului European și a 

fost deschisă de Președintele Parlamentului European, David Sassoli. 
Între 22 iunie și 1 septembrie 2021, peste 200 de jurnaliști din cele 27 de țări ale 

Uniunii Europene și-au prezentat articolele de presă în fața unui juriu. 
În numele celor 29 de membri ai juriului european, secretarul general al Federației 

Internaționale a Jurnaliștilor, Anthony Bellanger, a acordat premiul și suma aferentă de 
20.000 EUR reprezentanților consorțiului, Sandrine Rigaud și Laurent Richard. 

Despre câștigător  
„Forbidden Stories” este un consorțiu de jurnaliști cu misiunea de a continua 

investigațiile începute de jurnaliști uciși, închiși sau amenințați. 
De la întemeierea sa în 2017, consorțiul și partenerii săi au continuat munca Daphnei 

Caruana Galizia, dar și a jurnaliștilor asasinați pentru investigațiile lor legate de infracțiunile 
împotriva mediului comise de cartelurile mexicane. 

„Forbidden Stories” lucrează în parteneriat cu peste 30 de organizații de știri din 
întreaga lume și cu aproape 100 de jurnaliști și se bazează pe o rețea ferm convinsă de 
importanța jurnalismului bazat pe colaborare. Pentru activitatea sa, consorțiul a câștigat 
premii prestigioase din întreaga lume, inclusiv Premiul European al Presei și Premiul Georges 
Polk. 

Despre articolul câștigător  
Pegasus: Noua armă globală folosită pentru a reduce la tăcere jurnaliștii • Forbidden 

Stories 
Rezumat al articolului câștigător: 
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O scurgere de date fără precedent a arătat că peste 50.000 de numere de telefon au fost 
puse sub supraveghere de clienții companiei israeliene NSO Group, iar tehnologia acestei 
societăți este folosită abuziv în mod sistematic de ani de zile. Consorțiul „Forbidden Stories” 
și Amnesty International au avut acces la registre de numere de telefon selectate de clienții 
NSO în peste 50 de țări începând cu 2016. 

Proiectul Pegasus cuprinde peste 80 de reporteri din 17 organizații media în 10 țări, 
coordonați de Forbidden Stories cu sprijinul tehnic al Laboratorului de securitate al 
organizației Amnesty International. Ei au analizat registrele de numere de telefon și au putut 
să vadă ce se petrece în spatele scenei cu acest program-spion, folosit ca armă de 
supraveghere. Este pentru prima dată când acest lucru a fost posibil la o asemenea scară. 

Consorțiul Forbidden Stories a descoperit că, spre deosebire de ceea ce Grupul NSO a 
susținut ani întregi, inclusiv într-un raport de transparență publicat recent, programul-spion 
al companiei a fost folosit abuziv în foarte multe cazuri. Scurgerea de date a arătat că au fost 
vizați cel puțin 180 de jurnaliști în țări cum ar fi India, Mexic, Ungaria, Maroc, Franța și nu 
numai. Printre potențialele victime se află și apărători ai drepturilor omului, profesori 
universitari, oameni de afaceri, avocați, doctori, lideri de sindicat, diplomați, politicieni și mai 
mulți șefi de stat. 

Despre premiu  
Premiul Daphne Caruana Galizia a fost lansat printr-o decizie a Biroului Parlamentului 

European în decembrie 2019. Este denumit în onoarea jurnalistei și autoarei malteze de blog 
specializate în investigații anticorupție care a fost ucisă într-un atac cu mașină-capcană în 
2017. 

Premiul recompensează anual (în jurul datei de 16 octombrie, data la care a fost 
asasinată Daphne Caruana Galizia) jurnalismul de calitate excepțională care promovează sau 
apără principiile și valorile de bază ale Uniunii Europene. Printre acestea sunt demnitatea 
umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului. Premiul a fost 
decernat anul acesta pentru prima oară. 

Au putut candida jurnaliști profesioniști și echipe formate din jurnaliști profesioniști 
de orice naționalitate. Candidatura trebuia să cuprindă lucrări aprofundate, publicate sau 
difuzate de entități mass-media bazate într-unul dintre cele 27 de state membre ale Uniunii 
Europene. Scopul premiului este să sprijine și să scoată în evidență importanța jurnalismului 
profesionist pentru a garanta libertatea, echitatea și șansele egale. 

Juriul independent a fost format din reprezentanți ai presei și ai societății civile din 
cele 27 de state membre ale Uniunii și din reprezentanți ai principalelor asociații europene de 
jurnalism. 

Premiul și suma aferentă de 20.000 EUR demonstrează sprijinul ferm acordat de 
Parlamentul European pentru jurnalismul de investigație și importanța unei prese libere. 
 

6. Prețurile la energie: Comisia prezintă măsuri pentru a aborda situația 
excepțională cu care ne confruntăm și impactul acesteia 

 
La data de 13 octombrie a.c., Comisia a adoptat Comunicarea privind prețurile la 

energie pentru a aborda creșterea excepțională a prețurilor la energie la nivel mondial, care 

se preconizează că va dura pe tot parcursul iernii. 

Comunicarea include un set de măsuri pe care UE și statele sale membre le pot lua 

pentru a aborda impactul imediat al creșterii prețurilor și pentru a ne consolida în 

continuare reziliența la șocuri viitoare. Printre măsurile naționale pe termen scurt se numără 

sprijinul de urgență pentru venituri acordat consumatorilor casnici, ajutoare de stat pentru 

întreprinderi și reduceri specifice în materie de taxe și impozite. Comisia va sprijini, de 

asemenea, investițiile în energia din surse regenerabile și în eficiența energetică; va examina 

posibilele măsuri privind stocarea energiei și achiziționarea de rezerve de gaze naturale și va 

evalua actuala organizare a pieței energiei electrice. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support.pdf
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 Cu ocazia prezentării setului de măsuri, comisarul european pentru energie, 

Kadri Simson, a declarat: Creșterea prețurilor la energie la nivel mondial reprezintă o 

preocupare serioasă pentru UE. Pe măsură ce ieșim din pandemie și economiile încep să se 

redreseze, este important să îi protejăm pe consumatorii vulnerabili și să sprijinim societățile 

comerciale europene. Comisia ajută statele membre să ia măsuri imediate pentru a reduce 

impactul acestei creșteri asupra gospodăriilor și a întreprinderilor în această iarnă. În același 

timp, identificăm alte măsuri pe termen mediu pentru a ne asigura că sistemul nostru energetic 

este mai rezilient și mai flexibil pentru a face față eventualelor volatilități cu care ne-am putea 

confrunta în viitor, pe parcursul tranziției. Situația actuală este excepțională, iar piața internă 

a energiei a funcționat bine în ultimii 20 de ani. Însă trebuie să fim siguri că va continua să 

funcționeze și în viitor, transformând în realitate țintele Pactul verde european, consolidându-

ne independența energetică și îndeplinind obiectivele pe care ni le-am fixat în materie de climă. 

Creșterea actuală a prețurilor necesită un răspuns rapid și coordonat. Cadrul juridic 

existent prevede că UE și statele sale membre pot să ia măsuri pentru a aborda impactul 

imediat asupra consumatorilor și a întreprinderilor. 

Măsuri imediate de protecție a consumatorilor și a întreprinderilor: 

➢ acordarea de sprijin de urgență pentru venit consumatorilor afectați de sărăcia 

energetică, de exemplu prin bonuri valorice sau plata parțială a facturilor, care pot fi 

acoperite din veniturile EU ETS; 

➢ autorizarea reportării temporare a scadenței facturilor; 

➢ luarea unor măsuri de protecție pentru evitarea deconectării de la rețea; 

➢ prevederea unor reduceri temporare și specifice ale nivelurilor taxelor și impozitelor 

pentru gospodăriile vulnerabile; 

➢ acordarea de ajutoare întreprinderilor sau industriilor, în conformitate cu normele UE 

privind ajutoarele de stat; 

➢ consolidarea razei de acțiune internaționale în domeniul energiei pentru a asigura 

transparența, lichiditatea și flexibilitatea piețelor internaționale; 

➢ investigarea eventualelor comportamente anticoncurențiale pe piața energiei și 

însărcinarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) să 

consolideze în continuare monitorizarea evoluțiilor de pe piața carbonului; 

➢ facilitarea unui acces mai larg la contractele de achiziție de energie din surse 

regenerabile și sprijinirea acestora prin măsuri de însoțire. 

Măsuri pe termen mediu pentru un sistem energetic decarbonizat și rezilient: 

• intensificarea investițiilor în energia din surse regenerabile, în renovări și în eficiența 

energetică și eficientizarea licitațiilor pentru sursele regenerabile de energie și a 

procedurilor de acordare de licențe și autorizații; 

• dezvoltarea capacității de stocare a energiei pentru a sprijini creșterea ponderii 

surselor regenerabile de energie, care este tot mai mare, inclusiv a bateriilor și a 

hidrogenului; 

• însărcinarea organismelor europene de reglementare în domeniul energiei (ACER) să 

analizeze avantajele și dezavantajele organizării actuale a pieței energiei electrice și să 

propună, dacă va fi cazul, recomandări Comisiei; 

• o eventuală revizuire a Regulamentului privind securitatea aprovizionării pentru a 

asigura o utilizare și o funcționare mai bune a stocurilor de gaze în Europa; 
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• analizarea beneficiilor potențiale ale unui sistem voluntar de achiziționare în comun 

de către statele membre a unor stocuri de gaze naturale; 

• înființarea unor noi grupuri regionale transfrontaliere în domeniul gazelor naturale 

care să analizeze riscurile din acest sector și să ofere consiliere statelor membre cu 

privire la elaborarea planurilor lor naționale de acțiune preventivă și de urgență; 

• consolidarea rolului consumatorilor pe piața energiei, oferindu-le posibilitatea de a-și 

alege și de a-și schimba furnizorul, de a-și genera propria energie electrică și de a 

constitui comunități energetice. 

Etapele următoare 

Comisarul Simson le va prezenta comunicarea și setul de măsuri deputaților din 

Parlamentul European la 14 octombrie, iar miniștrilor energiei - la 26 octombrie. Liderii 

europeni urmează apoi să discute despre prețurile energiei în cadrul viitorului Consiliu 

European din 21-22 octombrie. Comunicarea reprezintă contribuția Comisiei la dezbaterea în 

curs la care participă factorii de decizie din UE. Comisia va continua dialogul cu administrațiile 

naționale, cu industria, cu grupurile de consumatori și cu partenerii internaționali pe această 

temă importantă și este pregătită să răspundă oricăror solicitări suplimentare din partea 

statelor membre. 

 

 
 

 

Surse de informare: 

➢ Consiliul UE 
➢ Parlamentul European 
➢ Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

Buletin informativ elaborat de: 
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