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I. DIN ACTIVITATEA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

1. Summit-ul UE-Balcanii de Vest trebuie să aducă schimbări importante și să 
consolideze democrația 

 
Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe (AFET) din Parlamentul European, președinții 

delegațiilor și raportorii permanenți pentru statele din Balcanii de Vest au confirmat 

angajamentul Uniunii Europene de a continua transformarea regiunii. 

În cadrul unei declarații comune, președintele Comisie AFET, raportorii permanenți și 

președinții delegațiilor Parlamentului European (PE) în Albania, Bosnia și Herțegovina, 

Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia  au salutat Summit-ul Balcanilor de Vest 

din 6 mai, considerându-l o oportunitate de a reconfirma angajamentul istoric, politic și 

financiar al UE în regiune. Aceștia consideră, de asemenea, summit-ul ca o oportunitate 

pentru participanții din Balcanii de Vest de a-și afirma ralierea la statul de drept, democrație 

și reforme continue. 

În plus, au salutat summit-ul în format virtual, eveniment care poate aprofunda legăturile 

dintre UE și Europa de Sud-Est. Acest lucru demonstrează faptul că orice obstacol poate fi 

depășit în angajamentul față de procesul de extindere și că aderarea la UE reprezintă 

obiectivul final. Astfel de expresii publice de solidaritate sunt mai importante ca niciodată, 

mai ales deoarece campaniile de dezinformare încearcă să creeze divizări.  În aceste 

momente dificile, Parlamentul European este alături de partenerii săi din Balcanii de Vest și 

își reafirmă sprijinul politic, financiar și medical fără precedent față de populația din 

regiune. 

Summit-ul ca o oportunitate de schimbări importante în procesul de extindere 

În urma deciziei din martie 2020 de deschidere a negocierilor cu Albania și Macedonia de 

Nord ca urmare a progreselor obținute în procesele de reformă, acest summit asigură 

oportunitatea suplimentară a unor schimbări importante din partea tuturor părților 

implicate în procesul de extindere. 

Membrii PE au solicitat partenerilor din regiune să promoveze în mod ferm valorile 

europene și să ducă la îndeplinire complet și vehement toate reformele necesare. Ca 

răspuns, UE va contribui în continuare la lupta împotriva crimei organizate și a corupției, la 

adoptarea reformelor socio-economice și la consolidarea sistemelor judiciare, a statului de 

drept  și a instituțiilor democratice. Aceste reforme vor promova regiunea prin atragerea de 

investiții străine și consolidarea economiei. De asemenea, libertatea presei și libertatea de 

exprimare sunt foarte importante și reprezintă condiții ale democrației. 

Importanța promovării valorilor UE 

Toate măsurile extraordinare adoptate pentru a combate pandemia de COVID-19 trebuie să 

asigure respectarea strictă a valorilor fundamentale, a instituțiilor democratice și 

responsabile și a statului de drept. Parlamentele trebuie să garanteze faptul că aceste măsuri 

sunt subiectul unui control regulat și trec testul democratic critic.   

                                                 
 Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și 
cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo. 



3 
 

Nu există loc pentru regres democratic în procesul de extindere. Angajamentul față de 

democrație și instituții democratice puternice și independente, în special parlamente, este 

fundamental pentru ca procesul de extindere să fie un succes și pentru a îndeplini aspirațiile 

cetățenilor. 

Parlamentele ca forță motrice a reformelor 

În cadrul Summit-ului președinților statelor din Balcanii de Vest din ianuarie, președintele 

PE și președinții statelor din Balcanii de Vest au declarat că parlamentele sunt esențiale 

pentru a orienta agenda de reformă a UE și pentru a îndeplini aspirațiile europene ale 

oamenilor din Balcanii de Vest. 

Parlamentul European va insista întotdeauna ca partenerii săi parlamentari din regiune să 

joace un rol puternic în procesul de extindere. 

 
2. Membrii Parlamentului European dezbat raportul Serviciului European de 

Acțiune Externă (SEAE) privind activitățile de dezinformare legate de COVID-19 
 
La 30 aprilie 2020, Comisia pentru Afaceri Externe (AFET) a Parlamentului European a 

dezbătut împreună cu Înaltul Reprezentant al UE și Vicepreședinte al Comisiei Europene, 

Josep Borrell cel mai recent raport al SEAE privind activitățile de dezinformare legate de 

pandemia COVID-19. Raportul dezvăluie multe fapte tulburătoare, de exemplu numărul 

semnificativ de campanii coordonate de dezinformare ale guvernelor rusești și chineze 

pentru a răspândi informații false despre sănătate în Europa și în jurul acesteia, precum și 

teorii conspiraționiste  care susțin că doar sistemele politice autoritare, nu și democrațiile, 

sunt cele mai potrivite pentru a face față crizei actuale. 

Membrii comisie și-au exprimat sprijinul față de SEAE și munca acestuia legată de 

dezinformare. Cu toate acestea, au ridicat întrebări cu privire la editarea acestui text, 

întrucât au existat rapoarte ale media care spuneau că alegerea cuvintelor și chiar și 

conținutul au fost modificate în urma solicitărilor guvernului chinez.  Înaltul Reprezentant a 

criticat aceste afirmații, subliniind că cele două documente comparate sunt, de fapt, 

publicații diferite, una internă pentru experți și una pentru publicul larg, și nu două versiuni 

ale aceleiași publicații.  

Recent, PE a subliniat că un lucru este clar: UE trebuie să rămână liberă de influența politică 

și economică nejustificată din exterior. Democrația nu este un cuvânt gol. O dezbatere 

deschisă despre acțiunile întreprinse de liderii europeni reprezintă un avantaj, nu un 

obstacol, deoarece sprijină luarea deciziilor corecte. În același timp, nu există nici o îndoială 

că UE trebuie să devină mai bună în comunicarea strategică a tuturor acțiunilor sale, în 

Europa și în străinătate, continuând, în același timp să lupte contra dezinformării externe, a 

știrilor false și a atacurilor informatice. 

În ultima rezoluție a Parlamentului din 17 aprilie  privind pandemia de COVID-19, Comisia 

AFET a cerut Comisiei Europene să contracareze eforturile agresive de propagandă rusă și 

chineză care exploatează pandemia pentru a submina UE și a semăna neîncredere în rândul 

populației la adresa UE. Pentru a contracara discursurile negative, este deosebit de 

important ca UE să comunice despre sprijinul său financiar, tehnic și medical ca răspuns la 

pandemie, atât în rândul statelor membre, cât și în rândul partenerilor săi, printre care si 

China. Majoritatea actelor de solidaritate ale organizațiilor, profesioniștilor sau persoanelor 

fizice au loc departe de privirile aparatelor de fotografiat și ale reporterilor. Ar fi nedrept 
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față de toți lucrătorii din domeniul sănătății, voluntarii care ajută concetățenii și oamenii 

care organizează transportul echipamentelor cruciale să lăsăm minciunile legate de lipsa de 

solidaritate europeană să se răspândească fără  a încerca să le contracarăm. 

 
3. Declarația Președintelui Parlamentului European și a liderilor grupurilor politice 

privind aniversarea Declarației Schuman (9 mai) 
 
Sărbătorirea celei de-a 70-a aniversări a Declarației Schuman vine într-un moment în care 

Europa se confruntă cu cea mai dificilă provocare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război 

Mondial: o criză de sănătate, economică și socială declanșată de izbucnirea pandemiei de 

COVID-19. 

Declarația Schuman, care a pus bazele Uniunii Europene, a contribuit la debutul unui proiect 

unic și autentic pentru a garanta pacea și prosperitatea și pentru a îmbunătății viețile 

tuturor cetățenilor europeni. În urmă cu 70 de ani, declarația conținea ideea că "Europa nu 

va fi construită dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să 

creeze în primul rând o solidaritate de facto". Această abordare pas cu pas a dus la Uniunea 

Europeană pe care o cunoaștem astăzi. 

Încă de la început, proiectul european a vizat construirea unei comunități politice și 

economice, bazată pe valorile care decurg din istoria noastră comună europeană, cum ar fi 

solidaritatea, deschiderea, libertatea, toleranța, egalitatea în diversitate și respectul pentru 

statul de drept. 

Jean Monnet, autorul Declarației Schuman, a declarat că "oamenii nu se schimbă dacă nu 

este din necesitate și văd nevoia doar în perioadele de criză". Fiecare criză reprezintă o 

oportunitate de a face un pas înainte. De asemenea, actuala criză sporește necesitatea 

urgentă ca Uniunea să înceapă să lucreze la modul în care poate deveni mai eficientă, mai 

democratică și mai aproape de cetățeni. 

În ultimii 70 de ani, lumea s-a schimbat dramatic, iar rolul UE este mai crucial decât oricând. 

Într-o nouă ordine geopolitică emergentă și în contextul unei situații de urgență ecologică, 

responsabilitatea Uniunii este de accepta să devină o forță globală care să asigure 

stabilitatea și pacea, statul de drept, sustenabilitatea și multilateralismul. 

Această criză a demonstrat, cu un cost foarte mare, că Uniunea rămâne un proiect 

neterminat și că eșecul de a organiza solidaritatea sau de a contracara atacurile în curs de 

desfășurare la adresa drepturilor fundamentale și a statului de drept nu sunt dezbateri 

teoretice. 

Deoarece stăm pe umerii giganților, capacitatea instituțiilor europene și a tuturor statelor 

membre de a răspunde actualelor provocări de sănătate, sociale, economice, de mediu, de 

securitate și instituționale ar trebui să fie cel puțin proporțională cu ambiția politică 

conținută în Declarația Schuman. Trebuie să consolidăm și să aprofundăm legitimitatea 

democratică a UE și să ne asigurăm că politicile și conducerea acesteia sunt expresia 

cetățenilor Europei într-o democrație parlamentară europeană desăvârșită. 

Membrii PE consideră că este timpul pentru o dezbatere ambițioasă privind viitorul Europei, 

cu cetățenii UE și toți actorii, pentru a creiona Uniunea în care dorim să trăim împreună și 

pentru a ajunge la o înțelegere referitoare la fundațiile politice pe care dorim să le construim 

pentru recuperarea continentului european. Solidaritatea a devenit principala condiție a 

viitoarelor noastre realizări comune. 
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În acest context, s-a concluzionat faptul că vastul proiect european planificat, "Conferința 

privind viitorul Europei" este forul adecvat pentru a îndeplini această ambiție. Conferința 

trebuie să fie organizată cât mai curând posibil și trebuie să conducă la propuneri clare prin 

implicarea directă și semnificativă cu cetățenii, pentru a realiza o reformă profundă a 

Uniunii, care să-i permită să ia decizii în interesul comun european și pentru a transforma 

UE într-o construcție mai eficientă, unită, democratică, suverană și rezilientă. 

A fost reafirmată poziția Parlamentului și s-a lua notă de poziția Comisiei conform căreia 

procesul de organizare a conferinței, conceptul, structura, calendarul și scopul său ar trebui 

să fie convenite în comun de către cele trei instituții. Astfel, i s-a solicitat Consiliului să 

prezinte o poziție ambițioasă cu privire la conferință. 

În finalul declarației, europarlamentarii și Președintele PE au declarat că, dincolo de bucuria 

și recunoștința de a fi uniți și de a ne bucura de pace timp de 75 de ani, trebuie să ne 

reamintim că solidaritatea nu se termină la granițele Uniunii. Actuala pandemie ne 

amintește de importanța multilateralismului în abordarea provocărilor comune și a crizelor. 

În loc să revenim la egoismul național, calea de urmat ar trebui să fie o Uniune Europeană 

consolidată și mai integrată, care să colaboreze în strânsă legătură cu partenerii 

internaționali în spiritul unei echități și înțelegeri comune. 

 
 

II. RAPORT AL COMISIEI EUROPENE 

 aport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu și Curtea de Conturi 

Europeană  privind Evaluarea Agenției Executive pentru Consumatori  Sănătate  

Agricultură și Alimente  a Agenției Executive pentru  ntreprinderi  ici și  ijlocii  a 

Agenției Executive pentru Inovare și  ețele  a Agenției Executive pentru Educație  

Audiovizual și Cultură  a Agenției Executive pentru Cercetare și a Agenției Executive a 

Consiliului European pentru Cercetare - COM(2020) 184 final din 29.04.2020 

 
Pentru a-și realiza obiectivele, Uniunea Europeană sprijină o gamă largă de domenii de 

politică printr-o serie de programe de finanțare. Aceste programe oferă granturi și alte 

forme de finanțare în special statelor membre, întreprinderilor, cercetătorilor, organizațiilor 

neguvernamentale și altele. Comisia este responsabilă de execuția bugetului, aceasta execută 

bugetul în mod direct sau indirect. 

În cazul programelor gestionate direct, Comisia a decis, în 2003, să delege gestionarea 

anumitor sarcini legate de punerea în aplicare a anumitor programe agențiilor executive, 

acestea sunt entități autonome aflate sub supravegherea Comisiei, concepute ca entități 

specializate care să îndeplinească anumite sarcini pe întreaga durată a unui anumit proiect, 

să asigure execuția bugetului și să furnizeze informații relevante factorilor de decizie. 

Pentru a-și atinge obiectivele, agențiile desfășoară proceduri de acordare de granturi și de 

achiziții publice, gestionează contracte și implementează procedurile bugetare necesare, ele 

oferă sprijin în implementarea programelor, precum colectarea, prelucrarea și punerea la 

dispoziție a informațiilor privind implementarea programelor. Acestea monitorizează 

progresul și impactul proiectelor. Agențiile îi informează pe potențialii solicitanți asupra 

oportunităților de finanțare și îi sprijină pe solicitanți și pe beneficiari în aplicarea 
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procedurilor. De asemenea, agențiile informează Comisia cu privire la implementarea 

programelor, la rezultatele proiectelor și la impactul acestora. 

În prezent, șase agenții executive gestionează programe de finanțare pentru cercetare și 

inovare, educație, cetățenie, cultură, mediu, politici climatice, transporturi, energie, 

telecomunicații, agricultură, alimente, sănătate, consumatori, competitivitate și 

întreprinderi mici și mijlocii.  

Cele șase agenții executive sunt, Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, 

Agricultură și Alimente (CHAFEA), Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 

(EASME), Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), Agenția Executivă pentru 

Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), Agenția Executivă pentru Cercetare (REA), 

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA). 

Evaluările celor șase agenții executive au confirmat buna lor performanță și valoarea 

adăugată în gestionarea programelor UE. În același timp, ele au scos în evidență anumite 

provocări cu care agențiile se confruntă în continuare. Unele dintre aceste sunt comune 

tuturor agențiilor. Una dintre ele este calitatea feedbackului în materie de politică pe care 

agențiile îl oferă Comisiei, alta constă în nevoia de actualizare a anumitor aspecte ale 

cadrului legal (memorandumurile de înțelegere sau orientările privind agențiile executive). 

Alte provocări sunt mai specifice fiecărei agenții în parte, provenind din dimensiunea 

agenției, amplasarea sediului, diversitatea portofoliului de programe de gestionat sau sunt 

legate de problemele de verificare internă. Comisia și agențiile pregătesc și implementează 

planuri de acțiune pentru a remedia deficiențele identificate și pentru a face față 

provocărilor viitoare. 

Unele din soluțiile la aceste provocări vor trebui să fie abordate ca parte a reflecțiilor privind 

viitorul agențiilor executive. Comisia și-a prezentat propunerile pentru următoarea 

generație de programe ale UE (2021-2027) și, în prezent, realizează o analiză cost-beneficiu 

pentru a stabili rolul adecvat pe care agențiile executive ar trebui să îl joace în 

implementarea acestora. În acest scop, agențiile executive trebuie să fie în măsură să își 

îmbunătățească în continuare performanța, să continue să funcționeze într-un mod eficient 

din punctul de vedere al costurilor și să consolideze cooperarea cu Comisia. Experiența 

dobândită din acest proces comun de evaluare va sta la baza reflecțiilor privind delegarea 

următoarei generații de programe UE către agențiile executive. 

 

 

IV. S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE I N 

ROMA NIA 

 

1. Comisia îşi intensifică eforturile pe toate fronturile pentru a preveni 

înşelătoriile şi a proteja consumatorii on-line 

De la izbucnirea epidemiei de coronavirus, Comisia Europeană s-a angajat să 

protejeze consumatorii on-line. În acest context, Comisia a început de curând să coordoneze 

verificarea platformelor şi a anunţurilor publicitare online („sweep”), pentru evitarea 



7 
 

expunerii consumatorilor din UE la conţinuturi ce promovează afirmaţii false sau produse 

înşelătoare. Aceste controale vor fi efectuate de Reţeaua de cooperare pentru protecţia 

consumatorilor (CPCNetwork) a autorităţilor naţionale. 

Comisarul pentru justiţie, Didier Reynders, a declarat: „Comisia depune toate 

eforturile pe toate fronturile, pentru protejarea cetăţenilor europeni de acest virus letal. Aceste 

demersuri includ şi protejarea acestora de operatorii răuvoitori care se folosesc de această 

pandemie, pentru a-i înşela pe consumatorii online aflaţi în necunoştinţă de cauză sau pentru a 

obţine preţuri ridicate în mod necuvenit. Această nouă verificare, concepută special pentru 

contextul coronavirusului, este menită să ne ajute să identificăm conţinutul înşelător ce 

constituie o încălcare a normelor UE privind protecţia consumatorilor şi să conducă la 

eliminarea acestuia.”  

Săptămâna aceasta, Comisia a continuat, de asemenea, schimburile de informaţii cu 

principalele platforme online (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, 

Facebook, Google, Rakuten, Wish şi Yahoo/Verizon Media). În urma apelului suplimentar la 

acţiune, de săptămâna trecută, din partea comisarului Reynders, toate aceste platforme au 

răspuns cu un angajament ferm de protejare a consumatorilor şi au confirmat eforturile lor 

continue de eliminare, în mod proactiv, a anunţurilor publicitare înşelătoare, inclusiv cele 

care pretind, în mod ilegal, că suplimente alimentare „minune” ar avea efecte împotriva 

coronavirusului. 

Această acţiune comună a dat deja rezultate bune. De exemplu, în martie, numai 

AliExpress a îndepărtat peste 250 000 de oferte de vânzare suspecte, în timp ce eBay a 

blocat sau îndepărtat peste 15 milioane de oferte de vânzare ce încălcau politicile grupului 

privind coronavirusul. În paralel, Comisia a fost în contact şi cu mai multe asociaţii 

profesionale reprezentând principalele organizaţii din domeniul comerţului electronic şi al 

publicităţii online, pentru garantarea acţiunilor coordonate şi eficiente. 

 

2. Consiliul European pentru Inovare acordă o finanţare suplimentară de 150 mil 

EU  pentru idei revoluţionare 

 

Comisia a anunţat că o sumă suplimentară de 150 mil EUR va fi pusă la dispoziţie, 

prin intermediul instrumentului „Accelerator Pilot” al Consiliului European pentru Inovare 

(CEI), pentru sprijinirea companiilor nou-înfiinţate şi întreprinderilor mici şi mijlocii, în ceea 

ce priveşte dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor soluţii inovatoare la criza 

coronavirusului. 

 

Bugetul suplimentar, stabilit în programul de lucru-pilot revizuit al CEI, este dedicat 

întreprinderilor ce prezintă inovaţii relevante, în contextul coronavirusului şi se adaugă 

celor 164 mil EUR deja oferite în cadrul celei mai recente cereri de propuneri din cadrul 

instrumentului Accelerator al CEI. Prin urmare, bugetul total corespunzător acestei cereri de 

propuneri aproape că s-a dublat, pentru a permite o finanţare semnificativă în lupta 

împotriva epidemiei de coronavirus, sprijinind în acelaşi timp o gamă largă de alte inovaţii 

revoluţionare. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, a 

declarat: „Prin intermediul CEI, urmărim să fim flexibili, adaptabili şi rapizi, aşa cum sunt 

antreprenorii în serviciul cărora lucrăm şi pe care îi sprijinim. Acest răspuns ce constă în 

creşterea finanţării, prin instrumentul Accelerator al CEI, pentru inovaţii relevante în contextul 
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coronavirusului arată, în doar câteva săptămâni, cât de rapid putem acţiona în perioadele de 

urgenţă. Este dovada că acordăm sprijin ferm celor mai buni antreprenori şi celor mai 

performante companii, în activitatea lor indispensabilă de găsire a unor soluţii împotriva 

coronavirusului”. 

Companiile selectate pentru primirea sprijinului din partea CEI vor fi anunţate la 

sfârşitul lunii mai. Comisia va acorda şi mărci de excelenţă speciale pentru aplicaţii relevante 

în contextul coronavirusului, ce nu pot fi finanţate din suma suplimentară de 150 mi EUR, ca 

sprijin în vederea găsirii altor surse de finanţare. Comisia angajează sute milde euro, în 

acţiuni de cercetare şi inovare pentru dezvoltarea de vaccinuri, de noi tratamente, teste de 

diagnostic şi sisteme medicale menite să prevină răspândirea coronavirusului.  

 

3.  117 soluţii inovatoare selectate în cadrul concursului paneuropean #EUvsVirus 

Hackathon  pentru sprijinirea redresării în urma pandemiei 

 

În total, 117 soluţii inovatoare de sprijinire a redresării în urma pandemiei de 

coronavirus au fost selectate în cadrul evenimentului #EUvsVirus Hackathon, ce a avut loc 

săptămâna trecută, sub patronajul comisarului pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi 

tineret, Mariya Gabriel. 

Soluţiile câştigătoare ale acestui „hackaton", coordonat de Consiliul European pentru 

Inovare, în strânsă colaborare cu statele membre ale UE, se încadrează în diferite domenii, 

cum ar fi sănătatea şi viaţa, munca şi educaţia la distanţă, servicii financiare digitale şi altele. 

Acestea includ o platformă de date alimentată de inteligenţa artificială, ce corelează nevoile 

spitalelor cu furnizorii şi fondurile disponibile, soluţii de aşteptare pentru comercianţii cu 

amănuntul care practică distanţarea socială, pentru asigurarea siguranţei clienţilor şi a 

personalului, o platformă de schimburi de experienţă ce le permite părinţilor, profesorilor şi 

copiilor să intre în contact unii cu alţii, un sistem original de tip „serviciu de asistenţă pentru 

întreprinderi”, pentru sprijinirea întreprinderile mici şi mijlocii, ca să primească finanţare 

pe termen scurt, pentru acoperirea nevoilor de lichiditate şi multe alte concepte inovatoare. 

Comisarul Gabriel a declarat: „Concursul #EUvsVirus Hackathon a reunit 141 de 

naţionalităţi şi numeroase domenii diferite de specializare din întreaga UE şi din lume, toţi 

având dorinţa de a-şi oferi timpul, talentul şi ideile, pentru a contribui la găsirea de soluţii la 

criza provocată de coronavirus. Acesta a fost doar începutul. Cu sprijinul Consiliului European 

pentru Inovare şi al tuturor partenerilor implicaţi în „hackaton”, aştept cu nerăbdare 

transformarea acestor idei fantastice în iniţiative concrete, spre binele tuturor cetăţenilor.” 

Peste 20 900 de persoane din întreaga UE şi din afara acesteia au participat la 

#EUvsVirus Hackathon, fiind propuse 2 150 de soluţii. Câştigătorii provin din diverse state 

membre ale UE şi din alte ţări, reprezentând în total 141 de ţări. 

Unii dintre cei 1 200 de parteneri s-au angajat să ofere câştigătorilor, peste 100 000 

EUR, sub formă de premii în numerar. În următoarele două săptămâni, vor fi contorizate 

nevoile de finanţare şi de resurse ale echipelor câştigătoare, pentru dezvoltarea ideilor, 

precum şi sumele şi resursele pe care partenerii sunt dispuşi să le dedice. În perioada 22-25 

mai a. c., va avea loc un eveniment denumit „Matchathon”, dedicat corelării nevoilor cu 

resursele disponibile. Autorii soluţiilor câştigătoare vor fi, de asemenea, invitaţi să se alăture 

platformei EIC COVID, ce va fi lansată la sfârşitul lunii mai, în scopul facilitării conectării cu 

utilizatorii finali, cum ar fi spitalele şi, pentru asigurarea accesului investitorilor, fundaţiilor 

şi altor modalităţi de finanţare din întreaga UE. 

 



9 
 

4.  aport privind apărarea comercială: restabilirea condiţiilor de concurenţă 

echitabile pentru producătorii europeni 

 

Măsurile de apărare comercială instituite de UE s-au dovedit a fi eficace în 

diminuarea practicilor comerciale internaţionale inechitabile, conform unui raport anual 

publicat de Comisia Europeană. Taxele antidumping sau antisubvenţii impuse de Comisie au 

condus, în medie, la o scădere cu 80¿ a importurilor abuzive, astfel încât alte importuri din 

străinătate nu au fost afectate. Măsurile instituite de UE protejează în prezent cu 23 000 de 

locuri de muncă, mai multe decât în anul precedent. 

 

Comisarul pentru comerţ, Phil Hogan, a declarat: „O apărare comercială puternică şi 

eficace are o importanţă deosebită pentru protejarea întreprinderilor şi a locurilor de muncă 

din UE, împotriva practicilor comerciale incorecte şi pentru asigurarea diversităţii ofertei. 

Asigurarea unor condiţii de piaţă echitabile pentru întreprinderile noastre va fi şi mai 

importantă, în perioadele de redresare economică, de pe urma crizei cauzate de noul 

coronavirus. În timp ce importurile oferă o mai mare paletă de opţiuni, la preţuri competitive 

pentru consumatorii şi întreprinderile noastre, trebuie să asigurăm faptul că ele ajung în 

Europa în condiţii echitabile, că nu sunt acte de dumping, că nu sunt subvenţionate şi că nu 

depindem excesiv de ele. Acestea sunt motivele pentru care mă bucur să constat că sistemul de 

care dispunem funcţionează şi că reformele din ultimii ani dau roade.” 

 

Raportul evidenţiază în special: 

 

• Menţinerea la un nivel înalt a activităţilor de apărare comercială ale UE: în 2019, Comisia a 

lansat 16 anchete (faţă de 10 în 2018) şi a impus 12 noi măsuri (faţă de 6 în 2018). O 

activitate intensă de revizuire a măsurilor existente a condus la încheierea a 18 reexaminări, 

în perspectiva expirării măsurilor, cu 11 mai multe decât în 2018. La sfârşitul anului 2019, 

UE a instituit 140 de măsuri de apărare comercială, cu 5¿ mai multe decât în anul 

precedent. Printre acestea, s-au numărat 121 de măsuri antidumping, 16 măsuri 

antisubvenţii şi 3 măsuri de salvgardare. Cel mai mare număr de măsuri de apărare 

comercială ale UE vizează importuri din ţări precum China (93 dintre măsurile antidumping 

şi antisubvenţii existente), Rusia (10 măsuri), India (7 măsuri) şi SUA (6 măsuri). 

 

• Creşterea numărului de locuri de muncă protejate din UE: măsura impusă în 2019 a dus la 

creşterea cu 23 000 a numărului de locuri de muncă ce beneficiază de pe urma măsurilor de 

apărare comercială ale UE , numărul total de locuri din UE protejate în mod direct ridicându-

se la 343 000. 

 

• Eficacitatea susţinută a măsurilor de apărare comercială ale UE, în ceea ce priveşte 

reducerea importurilor inechitabile: datorită unei reduceri medii cu 80¿ a importurilor ce 

aduc prejudicii, în urma măsurilor de protecţie comercială ale UE, producătorii din UE pot să 

îşi menţină activitatea, iar utilizatorii din UE de produse în cauză continuă să se bucure de 

surse diversificate de aprovizionare. 

 

• Măsuri ferme pentru protejarea pieţei de oţel din UE: ca urmare a taxelor de import 

stabilite de SUA pentru oţel în 2018, Comisia a adoptat, la începutul anului 2019, măsuri de 

salvgardare definitive pentru o serie de produse din oţel originare din toate ţările. Această 
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măsură a fost necesară pentru evitarea unei creşteri bruşte a importurilor ce ameninţa să 

înrăutăţească situaţia economică, deja fragilă, a producătorilor de oţel din UE. Ulterior, 

măsurile au fost revizuite în scopul menţinerii fluxurilor comerciale tradiţionale şi a 

diversităii surselor de aprovizionare. Jumătate dintre anchetele antidumping şi antisubvenţii 

din 2019 au vizat şi produsele din fier şi din oţel. 

 

• Un accent puternic pus pe aplicarea legislaţiei şi pe combaterea eludării acesteia: în 2019 

s-a înregistrat o creştere a numărului de cazuri ce au vizat eludarea taxelor în vigoare, de 

exemplu, prin trecerea mărfurilor prin alţi exportatori sau prin alte ţări. Comisia a lansat, 

din proprie iniţiativă, un număr-record de patru anchete antieludare, inclusiv cea mai mare 

anchetă de acest tip de până în prezent, vizând articolele de masă şi articolele de bucătărie 

din China, în urma căreia au fost supuse taxelor vamale încă 30 de întreprinderi.  

 

• Noi măsuri de salvgardare: Comisia a instituit şi măsuri de salvgardare pentru orezul 

Indica din Cambodgia şi Myanmar. Măsurile adoptate în temeiul normelor Sistemului 

generalizat de preferinţe au urmat unor cereri adresate Comisiei de către statele membre 

ale UE producătoare de orez. Ele sunt primele măsuri de salvgardare declanşate de UE, după 

o lungă perioadă de timp. 

 

• Apărarea puternică a exportatorilor din UE vizaţi în anchetele de apărare 

comercială ale unor ţări terţe: măsurile luate de alte ţări împotriva importurilor din UE au 

fost din nou numeroase, mai exact 175 în 2019. Se estimează că numărul lor mare se va 

menţine în viitor, ca urmare a numeroaselor cazuri iniţiate în 2019. Comisia a intervenit 

foarte ferm în anchete din ţări terţe, ce vizează în mod inechitabil exporturile UE. În două 

cazuri importante – măsuri antisubvenţii impuse de SUA vizând măslinele de masă din 

Spania şi măsurile vizând cartofii prăjiţi congelaţi – Comisia a iniţiat o procedură de 

soluţionare a litigiilor în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. 

 

5. Comisia adoptă un pachet de măsuri  pentru asigurarea unui sprijin mai mare 

sectorului agroalimentar 

Comisia a publicat recent cel mai recent pachet de măsuri excepţionale, pentru a oferi 

mai mult sprijin sectoarelor agricole şi alimentare care sunt cele mai afectate de criza 

provocată de coronavirus. Acestea includ ajutoare pentru depozitarea privată, în sectorul 

produselor lactate şi cel al cărnii, autorizarea temporară ca operatorii din sectoarele grav 

afectate să-şi autoorganizeze măsurile de piaţă şi flexibilitate, în ceea ce priveşte punerea în 

aplicare a programelor de sprijinire a pieţei. În plus faţă de aceste măsuri de piaţă, Comisia a 

propus să se permită statelor membre să utilizeze fonduri destinate dezvoltării rurale, 

pentru despăgubirea fermierilor şi a micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar, cu 

cuantumuri de până la 5 000 EUR şi, respectiv, de până la 50 000 EUR. 

Comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Janusz Wojciechowski, a declarat: 

„Am acţionat rapid, pentru punerea la dispoziţie, cât se poate de repede, a tuturor măsurilor 

necesare pentru sprijinirea fermierilor şi a celor care au nevoie de ajutor. Unele pieţe agricole 

şi alimentare au fost puternic afectate de criză. Totuşi, acum sunt încrezător că adoptarea 

acestor măsuri va oferi un sprijin tangibil şi va transmite pieţelor semnalul corect, creând în 

curând o oarecare stabilitate. Acest pachet şi măsurile de sprijin precedente demonstrează că 
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Comisia este pregătită şi va acţiona în funcţie de situaţie. Vom monitoriza în continuare 

situaţia, în strâns contact cu părţile interesate, cu Parlamentul European şi cu statele 

membre.” 

 

Măsurile de piaţă excepţionale, propuse la 22 aprilie, sunt acum întru totul adoptate şi 

publicate şi includ: 

 

• Ajutoare pentru depozitarea privată: Comisia va sprijini acordarea de ajutoare pentru 

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

din carne (carne de vită, de oaie şi de capră). Această măsură permite retragerea temporară 

a unor produse de pe piaţă, timp de minimum 2-3 luni şi de maximum 5-6 luni. Cererile de 

participare la schemă vor putea fi transmise începând cu data de 7 mai 2020. Această 

măsură vizează stabilizarea pieţei prin reducerea temporară a ofertei disponibile. 

 

• Flexibilitate pentru programele de sprijinire a pieţei: Comisia va acorda flexibilitate în ceea 

ce priveşte punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieţei în sectorul vitivinicol, în 

cel al fructelor şi legumelor, în cel al măslinelor de masă şi al uleiului de măsline şi în cel 

apicol, precum şi a programului UE pentru şcoli (ce vizează laptele, fructele şi legumele). 

Această flexibilitate are în vedere limitarea ofertei disponibile din fiecare sector, pentru 

determinarea reechilibrării pieţelor. În plus, va permite reorientarea priorităţilor în materie 

de finanţare spre măsuri de gestionare a crizelor. 

 

• Derogare temporară de la normele Uniunii în materie de concurenţă: Articolul 222 din 

Regulamentul privind organizarea comună a pieţelor (OCP) permite Comisiei să adopte 

derogări temporare de la anumite norme ale UE în materie de concurenţă, în situaţii de 

dezechilibre grave pe pieţe. Comisia a adoptat astfel de derogări pentru sectorul laptelui, 

pentru cel al florilor şi pentru cel al cartofilor. Aceste derogări le permit operatorilor să se 

auto-organizeze şi să pună în aplicare măsuri de piaţă, fiecare la nivelul său, pentru a-şi 

stabiliza sectoarele, cu respectarea funcţionării pieţei interne, pentru o perioadă maximă de 

6 luni. De exemplu, sectorul laptelui va putea planifica, în mod colectiv, producţia de lapte, 

iar sectorul florilor şi cel al cartofilor vor putea retrage produse de pe piaţă. De asemenea, va 

fi permisă depozitarea de către operatori privaţi. Evoluţiile preţurilor de consum şi orice 

eventuală împărţire a pieţei interne vor fi monitorizate îndeaproape pentru a se evita 

efectele negative. 

 

În plus faţă de cele sus-menţionate, Comisia propune ca statele membre cărora le 

rămân fonduri destinate dezvoltării rurale să poată folosi banii respectivi în 2020, pentru 

acordarea de sprijin fermierilor şi micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar. Acesta 

ar trebui să fie un sprijin imediat pentru cei care au cel mai mult de suferit din cauza crizei. 

Statele membre pot oferi un sprijin de până la 5 000 EUR/fermier şi de până la 50 000 

EUR/întreprindere mică. Aceste ajutoare sunt acordate în plus faţă de ajutoarele de minimis 

destinate sectorului agricol şi faţă de ajutoarele de stat cu plafon majorat adoptate anterior. 

Propunerea trebuie trimisă spre aprobare Consiliului şi Parlamentului. 

Aceste măsuri urmează unui amplu pachet de măsuri adoptat anterior de Comisie. 

Măsurile respective acordau sprijin sectorului agroalimentar în această perioadă dificilă 

prin majorarea cuantumurilor ajutoarelor de stat, un nivel mai ridicat al plăţilor în avans şi 

prelungirea termenelor pentru depunerea cererilor de plată. Flexibilitatea sporită în ceea ce 
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priveşte normele politicii agricole comune vizează reducerea sarcinii administrative a 

fermierilor şi a administraţiilor naţionale. 

 

6.  ăspunsul mondial la coronavirus: donaţii în valoare de 7 4 mld EU  pentru 

asigurarea accesului universal la vaccinuri 

La 4 mai, cu ocazia conferinţei donatorilor, organizat în cadrul răspunsului mondial la 

coronavirus, Comisia a înregistrat angajamente financiare asumate de donatori din întreaga 

lume, în valoare de 7,4 mld EUR, echivalentul a 8 mld USD. În această sumă sunt incluse şi 

cele 1,4 mld EUR furnizate de Comisie. Această sumă aproape atinge obiectivul iniţial de 7,5 

mld EUR.  

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Astăzi, lumea a 

dat dovadă de o unitate extraordinară pentru binele comun. Guvernele şi organizaţiile 

mondiale din domeniul sănătăţii şi-au unit forţele împotriva coronavirusului. Ca urmare a 

acestui angajament, suntem pe cale să dezvoltăm, să producem şi să distribuim un vaccin 

pentru toţi. Este însă doar începutul. Trebuie să susţinem aceste eforturi şi să fim pregătiţi să 

aducem o contribuţie sporită. Maratonul donatorilor va continua. După ce guvernele şi-au 

adus contribuţia, este rândul societăţii civile şi al cetăţenilor din întreaga lume să se alăture 

acestor eforturi, în cadrul unei mobilizări la nivel mondial a speranţei şi a determinării.” 

Conferinţa donatorilor a fost convocată în comun de Uniunea Europeană, Canada, 

Franţa, Germania, Italia (viitoarea deţinătoare a preşedinţiei G20), Japonia, Regatul Arabiei 

Saudite (actuala deţinătoare a preşedinţiei G20), Norvegia, Spania şi Regatul Unit. Iniţiativa 

reprezintă un răspuns la solicitarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi a unui grup 

de actori din domeniul sănătăţii, referitoare la colaborarea mondială pentru dezvoltarea, 

producerea şi asigurarea unui acces echitabil la nivel mondial, într-un ritm accelerat la noile 

tehnologii medicale esenţiale privind coronavirusul. Iniţiativa privind răspunsul mondial la 

coronavirus este alcătuită din trei parteneriate pentru testare, tratare şi prevenire, bazate pe 

sisteme de sănătate consolidate. 

Donaţiile colectate reprezintă o realizare extraordinară, dar şi începutul unui proces 

de mobilizare a mai multor resurse. Obiectivul iniţial de 7,5 mld EUR nu va fi suficient 

pentru asigurarea implementării, la nivel mondial, a tehnologiilor medicale privind 

coronavirusul, deoarece aceasta presupune costuri importante în materie de producere, 

achiziţii publice şi distribuire. Pentru realizarea obiectivelor răspunsului mondial la 

coronavirus, Comisia Europeană a angajat 1 mld EUR, sub formă de granturi şi 400 mil EUR, 

sub formă de garanţii pentru împrumuturi, prin redefinirea priorităţilor programului 

Orizont 2020 (1 mld EUR), ale mecanismului RescEU (80 mil EUR), ale Instrumentului 

dedicat sprijinului de urgenţă (150 mil EUR) şi ale instrumentelor externe (170 mil EUR). 

Se vor face donaţii în valoare de 100 mil EUR, către Coaliţia pentru inovare în 

domeniul pregătirii în eventualitatea apariţiei unei epidemii (Coalition for Epidemic 

Preparedness Innovation, CEPI) şi, respectiv, de 158 mil EUR, către Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii. Cererile de propuneri şi proiectele ulterioare, finanţate de UE în cadrul 

programului Orizont 2020, vor fi aliniate cu obiectivele celor trei parteneriate şi accesul la 

date va fi liber. Finanţarea din cadrul RescEU va fi destinată achiziţiilor publice, constituirii 

de stocuri şi distribuirii de vaccinuri, terapiilor şi metodelor de diagnosticare. 

 

Donatorii sunt invitaţi să îşi asume în continuare angajamente financiare privind 

răspunsul mondial la coronavirus, având posibilitatea de a alege prioritatea către care 
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doresc să direcţioneze fondurile oferite: testare, tratament sau prevenire. De asemenea, 

aceştia pot face donaţii către fluxul de lucru orizontal al răspunsului mondial la coronavirus, 

pentru a ajuta sistemele de sănătate din întreaga lume să facă faţă pandemiei. 

În curând, Comisia va anunţa cum va fi repartizată suma colectată şi cât se va aloca 

vaccinurilor, terapiilor, metodelor de diagnosticare şi consolidării sistemelor de sănătate 

care au legătură cu COVID-19. 

Răspunsul mondial trebuie să includă, de asemenea, societatea civilă şi comunitatea 

cetăţenilor din întreaga lume. Din acest motiv, Comisia Europeană îşi uneşte forţele cu ONG-

uri precum „Global Citizen” şi cu alţi parteneri. 

Summitul mondial privind vaccinurile, ce va fi organizat la 4 iunie de „Gavi, the 

Vaccine Alliance”, va mobiliza o finanţare suplimentară pentru protejarea generaţiilor 

următoare cu ajutorul vaccinurilor. Având în vedere că lumea se bazează pe activitatea 

organizaţiei „Gavi, the Vaccine Alliance”, pentru punerea la dispoziţie a vaccinurilor în 

întreaga lume, succesul realimentării cu fonduri a acesteia va fi esenţial pentru reuşita 

răspunsului mondial la coronavirus. 

 

7. Comisia salută raportul intermediar privind codul de bune practici 

 

Comisia salută adoptarea de către Grupul autorităţilor europene de reglementare a 

serviciilor mass-media audiovizuale (ERGA) a raportului de monitorizare a eficienţei codului 

de bune practici privind dezinformarea din octombrie 2018. 

Raportul respectiv confirmă faptul că, în ciuda neajunsurilor existente, codul a pus 

bazele unui dialog structurat şi are un impact pozitiv în lupta împotriva dezinformării 

online. Acesta sugerează că ar putea fi necesar un mecanism protector de coreglementare, 

care să asigure acţiuni mai transparente şi mai eficace. 

Vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, Věra Jourová, a declarat: „Mă bucur să 

constat că codul de bune practici şi dialogul nostru cu semnatarii acestuia reflectă un impact 

iniţial pozitiv, dar mai sunt încă multe de făcut. Conţinutul acestui raport este util pentru 

redactarea Planului de acţiune pentru democraţia europeană, la care lucrăm şi care va 

propune măsuri de combatere a dezinformării şi a ameninţărilor în continuă schimbare la 

adresa democraţiilor noastre. Acesta va urmări, printre altele, crearea unei dezbateri politice 

mai transparente şi mai  responsabile în lumea digitală.” 

Comisarul european pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: „Pandemia de 

coronavirus a demonstrat importanţa combaterii dezinformării, prin mobilizarea tuturor 

actorilor relevanţi, de la platforme şi verificatori veridicităţii informaţiilor (fact-checkers) şi 

până la autorităţile publice. Vom continua să încurajăm cooperarea cu cercetătorii şi cu 

verificatorii independenţi ai veridicităţii informaţiilor, pentru ca cetăţenii europeni să fie pe 

deplin informaţi şi în siguranţă. De asemenea, în acest an vom clarifica rolurile şi 

responsabilităţile platformelor online prin intermediul actului legislativ privind serviciile 

digitale.” 

Comisia va publica, în curând, un studiu realizat de Valdani, Vicari and Associates 

(VVA), o firmă de consultanţă independentă contractată de Comisie, pentru evaluarea 

codului. Aceste rapoarte, viitorul raport al Comisiei privind alegerile europene din 2019, 

precum şi autoevaluările anuale prezentate de semnatarii codului în octombrie anul trecut, 

vor contribui la evaluarea cuprinzătoare de către Comisie a Codului. De asemenea, Comisia 

anunţă că Institutul Universitar European din Florenţa a fost ales în vederea înfiinţării 
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Observatorului european al mass-mediei digitale în iunie, menit să promoveze cooperarea 

cu cercetătorii şi verificatorii (fact-checkers) independenţi. 

 

8. O nouă platformă pentru părţile interesate din domeniile cultural-creative 

La 5 mai, Comisia a lansat platforma ,,Creatives Unite”, concepută special pentru 

spriinirea artiştilor şi altor persoane care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele culturale şi 

creative să facă mai uşor schimb de informaţii şi de posibile măsuri, în timpul crizei cauzate 

de coronavirus. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, a 

declarat: „Coronavirusul are un impact economic devastator asupra sectoarelor culturale şi 

creative. Această platformă online va reprezenta un forum pentru schimburi de idei şi de 

iniţiative, în domeniile cultural-creative, pentru dezvoltarea în comun de soluţii, datorită 

creativităţii acestor oameni, ca răspuns la criză. Este o platformă creată de ei şi dedicată lor 

întru totul.” 

Lansarea platformei este o continuare a videoconferinţei din 8 aprilie a miniştrilor 

culturii din UE, în cadrul căreia comisarul Gabriel a anunţat iniţiativa. Creative FLIP, un 

proiect-pilot al Parlamentului European, implementat de Comisia Europeană şi condus de 

Institutul Goethe, în colaborare cu Reţeaua europeană a centrelor creative, precum şi cu alţi 

parteneri, va contribui la gestionarea platformei. Aceasta oferă spaţiu comun tuturor celor 

care caută informaţii despre iniţiativele din sectorul cultural-creativ, ce au răspuns la criza 

coronavirusului. Permite accesul şi concentrează, într-un singur spaţiu, multitudinea de 

resurse existente şi numeroase reţele şi organizaţii relevante. Oferă, de asemenea, un spaţiu 

pentru crearea în comun şi încărcarea contribuţiilor, în scopul găsirii, împreună, a soluţiilor. 

 

9. Scădere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la 

industriile şi companiile energetice din UE în 2019 

Emisiile de gaze cu efect de seră, provenite de la toţi operatorii care intră sub 

incidenţa sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), au scăzut cu 

8,7¿ în 2019, comparativ cu nivelurile din 2018. Conform EU ETS, toţi operatorii au avut 

obligaţia de a raporta, până la 31 martie 2020, emisiile lor verificate pentru anul 2019 şi de a 

restitui suficiente certificate aferente  acestor emisii până la 30 aprilie 2020. Toate datele, 

referitoare la o perioadă anterioară crizei COVID-19, sunt acum la dispoziţia publicului pe 

site-ul web al Registrului de tranzacţii al Uniunii Europene. Trecerea de la cărbune şi lignit la 

energii din surse regenerabile şi gaz este motivul pentru care am asistat la reducerea cu 

15% a emisiilor provenite din sectorul energetic, în timp ce emisiile provenite din industrii 

au scăzut cu 2¿. Sectorul aviaţiei a generat o creştere a emisiilor de 1¿ în 2019, comparativ 

cu anul precedent. 

Frans Timmermans, vicepreşedinte executiv pentru Pactul verde european, a 

declarat: „EU ETS este un instrument important de reducere a emisiilor şi de stimulare a unor 

reduceri suplimentare, prin stabilirea unui preţ la carbon. Salut eforturile depuse în scopul 

respectării termenului de conformitate, în ciuda circumstanţelor dificile şi, sunt încurajat de 

reducerile nivelurilor de emisii înregistrate anul trecut. Întrucât scopul nostru este să revizuim 

în continuare EU ETS în următorii ani, acesta poate deveni un instrument şi mai puternic de 

mijlocire a îndeplinirii obiectivelor noastre europene, stipulate în Pactul verde şi a 
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angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris, modernizând în acelaşi timp 

economia noastră şi energia care o alimentează.” 

ETS este o piatră de temelie a politicii UE de combatere a schimbărilor climatice, ce 

include industriile ce generează aproximativ 45¿ din emisiile de gaze cu efect de seră, la 

nivelul UE. Acesta limitează emisiile provenite de la peste 11 000 de centrale electrice, 

instalaţii industriale şi companii aeriene. 

 

10. Previziunile economice din primăvara anului 2020: recesiune profundă şi 

neuniformă  redresare incertă 

Pandemia de coronavirus reprezintă un şoc major pentru economii, în UE şi la nivel 

mondial, cu consecinţe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. În ciuda răspunsului 

politic rapid şi amplu, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional, economia UE va cunoaşte 

anul acesta o recesiune de proporţii istorice. 

Potrivit previziunilor economice din primăvara anului 2020, în România, PIB va 

scădea cu 6¿ în 2020, urmând să crească cu 4,2¿ în anul 2021. Inflaţia va atinge valoarea 

de 2,5¿ în cursul anului 2020, fiind urmată de un procent de 3,1¿ în 2021, în timp ce rata 

şomajului va ajunge la 6,5¿ în 2020 şi la 5,4¿ în 2021. 

De asemenea, economia zonei euro va înregistra o contracţie-record de 7¾% în 

2020, urmând ca în 2021 să cunoască o creştere de 6¼¿. Se preconizează că economia UE 

se va contracta cu 7½¿ în 2020 şi va creşte cu aproximativ 6¿ în 2021. Previziunile în 

materie de creştere pentru UE şi zona euro au fost revizuite în sens negativ, cu aproximativ 

9¿ faţă de previziunile economice din toamna anului 2019. 

Şocul resimţit de economia UE este simetric prin faptul că pandemia a lovit toate 

statele membre, însă atât scăderea producţiei în 2020 (de la -4¼% în Polonia la -9¾% în 

Grecia), cât şi capacitatea de redresare în 2021 urmează să varieze considerabil de la o ţară 

la alta. Redresarea economică a fiecărui stat membru va depinde nu numai de evoluţia 

pandemiei în ţara respectivă, ci şi de structura economiei şi de capacitatea de reacţie prin 

politici des stabilizare. Având în vedere interdependenţa economiilor din UE, dinamica 

redresării din fiecare stat membru va afecta în acelaşi timp şi capacitatea de redresare a 

altor state membre. 

Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv pentru o economie în serviciul 

cetăţenilor, a declarat: „În această etapă, nu putem decât să măsurăm cu aproximaţie 

amploarea şi gravitatea şocului provocat de coronavirus asupra economiilor noastre. 

Consecinţele imediate vor fi mult mai grave pentru economia mondială, decât cele ale crizei 

financiare, însă amploarea impactului va depinde de evoluţia pandemiei, de capacitatea 

noastră de a relansa activitatea economică, în condiţii de siguranţă şi de a ne reveni ulterior. 

Asistăm la un şoc simetric: toate statele membre ale UE sunt afectate şi se preconizează că 

toate vor cunoaşte o recesiune în acest an. UE şi statele membre au convenit deja asupra unor 

măsuri extraordinare pentru atenuarea impactului. Redresarea noastră colectivă va depinde 

de menţinerea unor reacţii ferme şi coordonate la nivelul UE şi la nivel naţional. Împreună 

suntem mai puternici.” 

Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, a declarat: „Europa se 

confruntă cu un şoc economic fără precedent de la Marea Depresiune încoace. Atât amploarea 

recesiunii, cât şi capacitatea de redresare vor fi inegale, condiţionate de rapiditatea cu care 

pot fi ridicate măsurile de izolare, de importanţa unor servicii precum turismul, în fiecare 

economie şi de resursele financiare ale fiecărei ţări. Aceste diferenţe constituie o ameninţare 
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pentru piaţa unică şi pentru zona euro, însă ele pot fi atenuate prin acţiuni comune şi decisive 

la nivel european. Trebuie să facem toate eforturile pentru a înfrunta această provocare.” 

Pandemia de coronavirus a afectat grav cheltuielile de consum, producţia industrială, 

investiţiile, comerţul, fluxurile de capital şi lanţurile de aprovizionare. Relaxarea progresivă 

a măsurilor de izolare ce se anunţă ar trebui să pregătească terenul pentru redresare. Cu 

toate acestea, nu se aşteaptă o recuperare în urma pierderilor suferite anul acesta de 

economia UE, înainte de sfârşitul anului 2021. Investiţiile vor rămâne modeste, iar piaţa 

forţei de muncă nu se va redresa în totalitate. 

Menţinerea unor măsuri de politică eficace la nivelul UE şi la nivel naţional, ca 

răspuns la criză, va fi crucială pentru limitarea daunelor economice şi pentru facilitarea unei 

redresări rapide şi robuste, astfel încât economiile să poată reveni pe traiectoria unei 

creşteri sustenabile şi favorabile incluziunii.  

Se preconizează că şomajul se va accentua, deşi măsurile adoptate ar trebui să 

limiteze creşterea acestuia Cu toate că sistemele de şomaj parţial, subvenţiile salariale şi 

sprijinul acordat întreprinderilor ar trebui să contribuie la limitarea pierderilor de locuri de 

muncă, pandemia de coronavirus va avea consecinţe grave asupra pieţei forţei de muncă. 

Unele state membre vor înregistra creşteri mai semnificative ale şomajului decât altele. Cele 

cu o proporţie ridicată a lucrătorilor cu contracte pe termen scurt şi cele în care o mare 

parte a forţei de muncă depinde de turism sunt deosebit de vulnerabile. Tinerii care intră pe 

piaţa forţei de muncă, în acest moment, vor avea la rândul lor dificultăţi în a-şi asigura un 

prim loc de muncă. 

 

În zona euro, se preconizează că rata şomajului va creşte de la 7,5¿ în 2019 la 9½¿ 

în 2020, după care va scădea din nou la 8½¿ în 2021. În UE, se estimează că rata şomajului 

va creşte de la 6,7¿ în 2019 la 9¿ în 2020 şi apoi va scădea la aproximativ 8¿ în 2021. 

Se preconizează că, în acest an, preţurile de consum vor scădea semnificativ pe fondul 

reducerii cererii şi al scăderii puternice a preţului petrolului, care, împreună, ar trebui să 

compenseze din plin creşterile izolate ale preţurilor determinate de perturbările 

aprovizionării în contextul pandemiei. 

În zona euro, inflaţia, măsurată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum 

(IAPC), este în prezent estimată la 0,2¿ în 2020 şi la 1,1¿ în 2021. În UE, inflaţia se va situa, 

conform previziunilor, la 0,6¿ în 2020 şi la 1,3¿ în 2021. 

Statele membre au reacţionat decisiv prin măsuri bugetare de limitare a pagubelor 

economice provocate de pandemie. „Stabilizatorii automaţi”, printre care se numără plăţile 

aferente prestaţiilor de securitate socială, împreună cu măsurile bugetare discreţionare vor 

determina, după cum se pare, creşterea cheltuielilor. Ca urmare, se preconizează că deficitul 

public agregat al zonei euro şi al UE va creşte de la doar 0,6¿ din PIB în 2019 la aproximativ 

8½¿ în 2020, după care va scădea din nou la aproximativ 3½¿ în 2021. 

După ce a înregistrat o tendinţă descrescătoare începând cu 2014, ponderea datoriei 

publice în PIB va creşte la rândul său. În zona euro, se estimează că va urca de la 86¿ în 

2019 la 102¾¿ în 2020 şi apoi va scădea la 98¾¿ în 2021. În UE, se preconizează că rata 

datoriei va creşte de la 79,4¿ în 2019 la circa 95¿ în acest an, după care va scădea la 92¿ 

anul viitor. 

Previziunile de primăvară sunt marcate de un grad de incertitudine mai mare decât 

de obicei. Ele se bazează pe un set de ipoteze cu privire la evoluţia pandemiei de coronavirus 

şi la măsurile de izolare aferente. Scenariul de referinţă porneşte de la premisa că, începând 
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din luna mai, aceste măsuri vor fi treptat relaxate. Riscurile care planează asupra acestor 

previziuni sunt, de asemenea, extrem de mari şi se concentrează pe o evoluţie negativă. 

O pandemie mai severă şi mai îndelungată decât se preconizează în prezent ar putea 

duce la o scădere a PIB-ului mult mai mare decât cea estimată în scenariul de referinţă pe 

care se bazează actualele previziuni. În absenţa unui răspuns comun ferm şi rapid la nivelul 

UE, există riscul ca noua criză să provoace denaturări grave în cadrul pieţei unice, precum şi 

decalaje economice, financiare şi sociale profund înrădăcinate între statele membre din zona 

euro. Există, de asemenea, riscul ca pandemia să declanşeze schimbări mai drastice şi cu 

caracter permanent ale atitudinilor faţă de lanţurile valorice globale şi cooperarea 

internaţională, fapt care ar afecta economia europeană, foarte deschisă şi interconectată. 

Totodată, pandemia ar putea lăsa sechele permanente prin falimente şi pagube pe termen 

lung, aduse pieţei forţei de muncă. 

Ameninţarea reintroducerii taxelor vamale în schimburile comerciale dintre UE şi 

Regatul Unit, după încheierea perioadei de tranziţie ar putea duce, de asemenea, la 

reducerea creşterii economice, chiar dacă într-o măsură mai mică în UE decât în Regatul 

Unit.  

Având în vedere că relaţiile viitoare dintre UE şi Regatul Unit nu sunt clare încă, 

previziunile pentru 2021 se bazează pe o ipoteză pur tehnică de menţinere a situaţiei 

actuale, în ceea ce priveşte relaţiile comerciale dintre cele două părţi. Această ipoteză este 

utilizată doar în scop de prognozare şi nu reflectă nicio anticipare sau previziune a 

rezultatelor negocierilor dintre UE şi Regatul Unit, cu privire la relaţiile lor viitoare. 

 

11.   iniştrii responsabili cu ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale din UE au 

subliniat importanţa dimensiunii sociale a planurilor de redresare în contextul 

coronavirusului 

 

La 5 mai, vicepreşedintele pentru democraţie şi demografie, Dubravka Šuica şi 

comisarul pentru ocuparea forţei de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit, s-au alăturat, 

prin videoconferinţă,  miniştrilor responsabili cu ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 

din UE, în cadrul unui Consiliu EPSCO. Partenerii sociali din UE (asociaţiile profesionale şi 

sindicatele) au participat, de asemenea, la reuniune.  

S-a discutat despre provocările demografice în contextul pandemiei de coronavirus şi 

dincolo de aceasta, precum şi despre măsurile naţionale luate sau prevăzute, în scopul 

atenuării consecinţelor negative ale crizei asupra pieţelor forţei de muncă şi asupra 

economiei. 

Toţi participanţii au fost de acord că, pe parcursul procesului de redresare, este 

extrem de important ca statele membre să acorde prioritate sprijinirii lucrătorilor şi a 

veniturilor acestora, precum şi să consolideze măsurile de protecţie socială. Comisia a pus 

deja în aplicare o serie de măsuri de sprijinire a locurilor de muncă, precum Iniţiativa pentru 

investiţii, ca reacţie la coronavirus (CRII) şi Instrumentul de sprijin temporar pentru 

atenuarea riscurilor de şomaj, într-o situaţie de urgenţă (SURE). De asemenea, Comisia a 

elaborat orientări pentru garantarea liberei circulaţii a lucrătorilor care exercită profesii 

esenţiale, iar Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (OSHA) a publicat 

recent orientări pentru angajatori, privind întoarcerea în siguranţă la locul de muncă. 

Privind în perspectivă, Comisia va lucra ţinând cont de Pilonul european al 

drepturilor sociale, pentru garantarea fatului că ieşirea din criză şi redresarea cuprind o 
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dimensiune socială puternică. Comisia va prezenta şi un raport privind impactul 

schimbărilor demografice, pentru abordarea aspectelor demografice ale ieşirii din criză. 

 

12.  Comisia intensifică lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului 

 

Comisia Europeană a prezentat recent o abordare cuprinzătoare pentru consolidarea, 

în continuare, a luptei UE împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Planul de 

acţiune, ambiţios şi complex, stabileşte măsuri concrete pe care Comisia le va adopta în 

următoarele 12 luni, pentru asigurarea unei mai bune respectări, supravegheri şi coordonări 

a normelor UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Scopul acestei 

noi abordări cuprinzătoare este de a elimina orice lacună rămasă şi orice verigă slabă 

prezentă în normele UE. 

Vicepreşedintele executiv Valdis Dombrovskis a afirmat: „Trebuie să punem capăt 

acţiunilor ce permit infiltrarea banilor murdari în sistemul nostru financiar. Astăzi, ne 

consolidăm şi mai mult mijloacele menite să combată spălarea banilor şi finanţarea 

terorismului, prezentând un plan de acţiune cuprinzător şi amplu. Nu ar trebui să existe nicio 

vergă slabă, nici în normele noastre, nici în punerea lor în aplicare. Ne angajăm să îndeplinim 

toate aceste acţiuni – rapid şi consecvent, – în următoarele 12 luni. De asemenea, consolidăm 

rolul UE la nivel mondial, în ceea ce priveşte elaborarea de standarde internaţionale privind 

combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.” 

Comisia a publicat totodată şi o metodologie mai transparentă şi perfecţionată, 

pentru identificarea ţărilor terţe cu un grad ridicat de risc, ale căror sisteme de combatere a 

spălării banilor şi a finanţării terorismului prezintă deficienţe strategice, ce reprezintă o 

ameninţare semnificativă la adresa sistemului financiar al UE. Acest demers va consolida 

dialogul nostru cu ţările terţe şi va asigura o cooperare mai strânsă cu Grupul de Acţiune 

Financiară Internaţională (GAFI). 

În sfârşit, Comisia a mai adoptat şi o nouă listă a ţărilor terţe ale căror cadre de 

combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prezintă deficienţe strategice. 

Planul de acţiune prezentat se bazează pe şase piloni, fiecare dintre aceştia fiind 

menit să îmbunătăţească lupta globală a UE împotriva spălării banilor şi a finanţării 

terorismului şi să consolideze rolul global al UE în acest domeniu. Împreună, aceşti şase 

piloni vor asigura o mai bună armonizare şi, prin urmare, o mai mare eficacitate a normelor 

UE. Normele vor fi mai bine supravegheate şi va exista o mai bună coordonare între 

autorităţile statelor membre. 

 

Cei şase piloni sunt: 

 

• Aplicarea efectivă a normelor UE: Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape 

punerea în aplicare a normelor UE de către statele membre, pentru asigurarea faptului că 

normele naţionale respectă cele mai înalte standarde posibile. În paralel, planul de acţiune 

prezentat încurajează Autoritatea Bancară Europeană (ABE) să îşi utilizeze pe deplin noile 

competenţe, pentru combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului. 

 

• Un cadru unic de reglementare al UE: deşi normele actuale ale UE au o aplicare extinsă şi 

sunt eficace, statele membre tind să le aplice în moduri foarte diferite. Prin urmare, 

interpretările divergente ale normelor conduc la apariţia unor lacune în sistemul nostru, ce 
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pot fi exploatate de infractori. Pentru remedierea acestei probleme, Comisia va propune un 

set mai armonizat de norme în primul trimestru al anului 2021. 

 

• O supraveghere la nivelul UE: în prezent, este la latitudinea fiecărui stat membru să 

supravegheze în mod individual normele UE în acest domeniu, ceea ce poate duce la apariţia 

unor lacune în ceea ce priveşte modul în care sunt supravegheate normele. În primul 

trimestru al anului 2021, Comisia va propune înfiinţarea unei autorităţi de supraveghere la 

nivelul UE. 

 

• Un mecanism de coordonare şi de sprijin pentru unităţile de informaţii financiare din 

statele membre: unităţile de informaţii financiare din statele membre joacă un rol esenţial în 

identificarea tranzacţiilor şi a activităţilor ce ar putea fi legate de activităţi infracţionale. În 

primul trimestru al anului 2021, Comisia va propune instituirea unui mecanism al UE care să 

contribuie la o mai bună coordonare şi sprijinire a activităţii acestor organisme. 

 

• Aplicarea dispoziţiilor de drept penal şi a schimbului de informaţii stabilite la nivelul UE: 

cooperarea judiciară şi poliţienească, pe baza instrumentelor şi a acordurilor instituţionale 

ale UE, este esenţială pentru asigurarea schimbului adecvat de informaţii. Sectorul privat 

poate juca şi el un rol în combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Comisia va 

emite orientări cu privire la rolul parteneriatelor public-privat, pentru clarificarea şi 

consolidarea schimbului de date. 

 

• Rolul UE la nivel mondial: UE este implicată activ în cadrul Grupului de Acţiune Financiară 

Internaţională şi pe scena mondială, în elaborarea de standarde internaţionale în materie de 

combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului. Suntem hotărâţi să ne intensificăm 

eforturile, pentru a deveni un actor unic la nivel mondial, în acest domeniu. În special, UE va 

trebui să îşi adapteze abordarea în ceea ce priveşte ţările terţe al căror sisteme de 

combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prezintă deficienţe ce pun în pericol 

piaţa unică. Noua metodologie publicată recent, în paralel cu prezentul plan de acţiune, oferă 

UE instrumentele necesare pentru a face acest lucru. Până la intrarea în vigoare a acestei 

metodologii revizuite, lista actualizată a UE garantează o mai bună concordanţă cu cea mai 

recentă listă a GAFI (Grupul de Acţiune Financiară Internaţională). 

Pentru asigurarea faptului că discuţiile privind dezvoltarea acestor politici sunt 

incluzive, Comisia a lansat şi o consultare publică privind planul de acţiune. Autorităţile, 

părţile interesate şi cetăţenii vor avea posibilitatea să formuleze observaţii, până la data de 

29 iulie. 

Comisia a publicat o nouă metodologie pentru identificarea ţărilor terţe cu un grad 

ridicat de risc ale căror sisteme de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului 

prezintă deficienţe strategice, ce reprezintă o ameninţare semnificativă la adresa sistemului 

financiar al UE. Obiectivul acestei noi metodologii este de a oferi mai multă claritate şi 

transparenţă în procesul de identificare a acestor ţări terţe. Principalele elemente de noutate 

se referă la: (i) interacţiunea dintre procesul de includere pe listă al UE şi cel al GAFI; (ii) o 

cooperare sporită cu ţările terţe; şi (iii) consultarea consolidată a experţilor statelor 

membre. Parlamentul European şi Consiliul vor avea acces la toate informaţiile relevante în 

diferitele etape ale procedurilor, cu condiţia respectării unor cerinţe adecvate de manipulare 

a informaţiilor. 
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În temeiul Directivei privind combaterea spălării banilor (DCSB), Comisia are 

obligaţia legală de a identifica ţările terţe cu un grad ridicat de risc ale căror sisteme de 

combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prezintă deficienţe strategice. Până 

la intrarea în vigoare a metodologiei perfecţionate menţionate mai sus, Comisia a revizuit 

lista, luând în considerare evoluţiile de la nivel internaţional, începând din 2018. Noua listă 

este în prezent mai bine aliniată cu listele publicate de GAFI. Ţările ce au fost înscrise pe 

listă: Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodgia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, 

Myanmar, Nicaragua, Panama şi Zimbabwe. Ţările ce au fost retrase de pe listă: Bosnia-

Herţegovina, Etiopia, Guyana, Republica Democrată Populară Laos, Sri Lanka şi Tunisia. 

Comisia a modificat lista printr-un regulament delegat. Acesta va fi transmis 

Parlamentului European şi Consiliului, spre aprobare, în termen de o lună (cu o posibilă 

prelungire de o lună). Având în vedere criza provocată de coronavirus, regulamentul ce 

conţine lista ţărilor terţe – şi care, prin urmare, prevede noi măsuri de protecţie – nu se 

aplică decât începând cu 1 octombrie 2020. Acest lucru este necesar pentru garantarea că 

toate părţile interesate au timp pentru a se pregăti în mod corespunzător. Retragerea de pe 

listă a ţărilor nu este însă afectată de această criză, aceasta urmând să intre în vigoare la 20 

de zile după publicarea în Jurnalul Oficial. 

 

13.  Comisia sprijină statele membre în tranziţia acestora către o economie neutră 

din punctul de vedere al impactului asupra climei 

 

Comisia Europeană a aprobat toate cererile transmise de 18 state membre, pentru 

acordarea de sprijin în pregătirea planurilor lor teritoriale, pentru o tranziţie justă; fiecare 

stat membru trebuind să întocmească un astfel de plan, pentru a avea acces la finanţarea 

acordată în cadrul Mecanismului pentru o tranziţie justă. 

Pentru reamintire, Mecanismul pentru o tranziţie justă face parte din Planul 

european de investiţii aferent Pactului verde european şi va mobiliza cel puţin 100 mld EUR, 

sub formă de investiţii, pentru oferirea unui sprijin specific, suplimentar, regiunilor ce sunt 

cel mai afectate de tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic şi care au 

o capacitate mai mică de a face faţă acestei provocări. Aprobarea urmează unei cereri de 

propuneri specifice, lansate de Comisie la sfârşitul lunii februarie 2020, în cadrul 

Programului de sprijin pentru reforme structurale. 

Comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Activitatea noastră, 

ce vizează îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european continuă. Schimbările climatice 

rămân o realitate. Combaterea lor este la fel de presantă ca şi înainte. Comisia sprijină ferm 

statele membre, în asigurarea unei tranziţii juste, în toate regiunile europene. Acest sprijin, 

acordat în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, este un pas important – el 

va contribui la elaborarea unor planuri de tranziţie şi va permite statelor membre să 

beneficieze de Mecanismul pentru o tranziţie justă, asigurând faptul că tranziţia către o 

economie verde se realizează într-un mod just, fără a neglija pe nimeni.” 

În cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, Comisia va ajuta 

autorităţile naţionale şi regionale în mod individualizat: 

- să evalueze impactul social, economic şi ecologic al tranziţiei şi să planifice procesul de 

tranziţie care vizează perioada de până în 2030; 

- să dezvolte un dialog între părţile interesate, cum ar fi cetăţenii, întreprinderile şi 

societatea civilă, pentru atingerea unei viziuni comune, cu privire la modalităţile de realizare 

efectivă a tranziţiei; 
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- să identifice acţiunile necesare pentru a asigura succesul tranziţiei juste.  

În următoarele luni, până la sfârşitul anului 2020, Comisia va oferi sprijin specific 

pentru sprijinirea statelor membre în pregătirea planurilor teritoriale, pentru o tranziţie 

justă. Statele membre vor avea rolul principal în elaborarea şi finalizarea planurilor 

teritoriale de tranziţie justă, în strânsă consultare cu părţile interesate, relevante la nivel 

naţional, regional şi local, asigurându-şi rolul decizional pentru tranziţie. Planurile vor fi 

apoi transmise Comisiei spre aprobare. 

 

14. Comisia sprijină statele membre să accelereze recunoaşterea calificărilor 

profesionale ale lucrătorilor din domeniul sănătăţii 

 

Comisia a emis recent o comunicare ce oferă orientări statelor membre pentru a le 

ajuta să soluţioneze problema penuriei de lucrători în domeniul sănătăţii, în situaţia de 

urgenţă creată de coronavirus. Orientările vor sprijini statele membre să accelereze 

recunoaşterea calificărilor profesionale ale lucrătorilor din domeniul sănătăţii şi să clarifice 

normele ce le permit medicilor şi asistenţilor medicali să îşi exercite profesia. 

Comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: „Criza provocată de 

coronavirus a pus o presiune incredibilă asupra sistemelor de sănătate din toate ţările şi a 

creat, în întreaga Europă, deficite de lucrători calificaţi în domeniul sănătăţii. Astăzi, sprijinim 

statele membre să utilizeze mai bine normele existente, pentru recunoaşterea calificării 

lucrătorilor din domeniul sănătăţii şi pentru a-i ajuta să îşi îndeplinească sarcinile, atunci când 

şi acolo unde este necesar”.  

Orientările publicate recent abordează preocupări practice legate de punerea în 

aplicare a Directivei UE privind calificările profesionale, ce stabileşte un cadru pentru 

facilitarea liberei circulaţii, în Europa, a profesioniştilor, inclusiv a medicilor şi a asistenţilor 

medicali. Mai precis, orientările stabilesc modul în care statele membre pot accelera 

procedurile de facilitare a recunoaşterii reciproce a calificărilor, în conformitate cu 

dispoziţiile directivei referitoare la flexibilitate. În plus, acestea clarifică modul în care 

statele membre se pot asigura că normele directivei privind cerinţele minime de formare a 

medicilor şi a asistenţilor medicali pot fi respectate, în cazurile în care studenţii nu sunt în 

măsură să îşi completeze cursurile de formare, în urma perturbărilor cauzate de criza 

provocată de coronavirus, inclusiv prin solicitarea unei derogări de la aceste norme.  

Orientările exprimă disponibilitatea Comisiei de a sprijini statele membre şi 

profesioniştii să facă faţă crizei, să îşi menţină drepturile la liberă circulaţie şi să asigure 

siguranţa pacienţilor. 

 

15. Ambulanţa pentru monumente ( omânia) printre câştigătorii Premiilor 

Europene pentru Patrimoniu/ Premiilor Europa Nostra 2020 

În întâmpinarea celebrării, de anul acesta, a Zilei Europei (9 mai), Comisia Europeană 

şi Europa Nostra sunt mândre să anunţe câştigătorii Premiilor Europene pentru 

Patrimoniu/ Premiilor Europa Nostra 2020. Cea mai înaltă onoare a Europei în domeniul 

patrimoniului merge către 21 de iniţiative exemplare din 15 ţări. Printre câştigătorii de anul 

acesta se află şi Ambulanţa pentru Monumente (România), proiect laureat la categoria 

Educaţie, Formare şi Sensibilizare. 

Pasionaţii de patrimoniu precum şi susţinătorii acestuia, din Europa şi din lumea 

întreagă, pot vota online laureaţii preferaţi În aceste momente de izolare şi distanţare 
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socială, Comisia Europeană şi Europa Nostra speră că un număr cât mai mare de oameni va 

fi impulsionat să descopere iniţiativele premiate anul acesta şi să împărtăşească numele 

primelor trei favorite. Câştigătorul Premiul Publicului va fi anunţat după această vară. 

Câştigătorii Marilor Premii, care vor primi şi suma de 10 000 EUR fiecare, vor fi anunţaţi 

public, tot cu această ocazie. 

„Criza COVID-19 a evidenţiat cât de necesare sunt cultura şi patrimoniul cultural 

pentru oamenii şi comunităţile din Europa. Într-un moment în care sute de milioane de 

europeni sunt separaţi fizic, patrimoniul nostru cultural continuă mai mult ca oricând să ne 

aducă împreună. Câştigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoni/ Premiilor Europa Nostra, 

din acest an, sunt exemple puternice, care ne inspiră şi care contribuie cu adevărat la o Europă 

mai apropiată, mai unită şi mai rezilientă”, a declarat Mariya Gabriel, Comisarul European 

pentru Inovaţie, Cercetare, Cultură, Educaţie şi Tineret. 

„În aceste vremuri de restrişte, laureaţii premiilor noastre sunt adevăraţi mesageri ai 

speranţei, prin poveştile lor de succes, ce arată cum dificultăţile pot fi depăşite prin expertiză, 

dedicare şi lucru în echipă. Aceste proiecte exemplare câştigătoare demonstrează că 

patrimoniul cultural este vital pentru recuperarea noastră mentală şi fizică, după trauma 

cauzată de pandemie. Patrimoniul nostru comun şi custozii acestuia pot contribui în 

nenumărate moduri: de la accesibilizarea conţinutului cultural, prin soluţii digitale creative, 

până la realizarea unor lucrări concrete de restaurare şi reabilitare, ca act de renaştere 

socială şi economică, pentru oraşele şi satele noastre”, a afirmat Hermann Parzinger, 

Preşedinte Executiv al Europa Nostra. 
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