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I. DIN ACTIVITATEA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Europa trebuie să iasă mai puternică din această criză – mesaj din partea 

președinților Parlamentului European, Consiliului European și Comisiei Europene cu 

ocazia Zilei Europei 

 
În 1950 Europa se afla în plină criză, încă devastată fizic și economic de efectele celui de-al 

Doilea Război Mondial și în căutarea unei modalități politice de a asigura faptul că ororile 

războiului nu se vor mai putea repeta niciodată. Pe acest fundal întunecat, la 9 mai, ministrul 

francez de externe, Robert Schuman, și-a expus viziunea asupra modului în care Europa ar 

putea atinge acest obiectiv, prin crearea unor instituții comune cu scopul de a face războiul 

nu doar de neconceput, ci și imposibil din punct de vedere material. Cuvintele sale au 

schimbat cursul istoriei și au pus bazele pe care generația sa și cele viitoare au construit 

Uniunea Europeană de astăzi.   

Cea de-a 70-a aniversare a Declarației Schuman vine într-un alt moment de criză pentru 

Europa. Pe tot continentul nostru, mai mult de 100 000 de persoane au murit din cauza 

coronavirusului în ultimele luni. Sute de milioane de oameni s-au confruntat cu restricții fără 

precedent în viața de zi cu zi pentru a ajuta la restrângerea răspândirii virusului. 

În calitate de lideri ai celor trei instituții importante ale UE, gândurile noastre de astăzi sunt 

direcționate către toți cei care și-au pierdut persoanele dragi. Recunoștința noastră este 

îndreptată către lucrătorii esențiali care au continuat să lucreze în timpul acestei crize, către 

cei aflați în prima linie în spitale și în instituțiile de acordare a îngrijirii, luptând pentru a 

salva vieți, dar și alături de curieri, lucrătorii comerciali, ofițerii de poliție, tot cei care 

lucrează pentru a se asigura că viața de zi cu zi poate continua. 

De asemenea, suntem recunoscători pentru spiritul de solidaritate și responsabilitate civică 

de care au dat dovadă cetățenii europeni. Milioanele de oamenii care s-au oferit voluntari 

pentru a ajuta în orice fel posibil în timpul crizei, fie că este vorba de cumpărături pentru un 

vecin în vârstă, confecționarea de măști de față sau strângerea de bani pentru cei care au 

nevoie. Europa se află în cel mai bun moment al său, manifestând căldură  și solidaritate. 

Europa a acționat cu îndrăzneală pentru a se asigura că piața unică poate funcționa în 

continuare, permițând echipamentelor medicale să ajungă acolo unde medicii și asistentele 

au avut nevoie de ele, ventilatoarelor acolo unde puteau salva vieți și alimentelor și 

bunurilor esențiale în magazinele noastre de unde cetățenii să le poată achiziționa. 

Am luat decizii fără precedent pentru a ne asigura că guvernele naționale au capacitatea 

fiscală  necesară pentru a face față crizei imediate. Am transformat Mecanismul European de 

Stabilitate într-un instrument de combatere a COVID-19. Am pus la dispoziție 100 de 

milioane de euro pentru menținerea europenilor la locurile de muncă, prin sprijinirea pe 

termen scurt a sistemelor naționale de muncă. De asemenea, Banca Centrală Europeană a 

oferit un sprijin fără precedent pentru a asigura continuarea împrumuturilor pentru oameni 

și întreprinderi. 

Cu toate acestea, încă trebuie să face mult mai mult. Întrucât statele noastre membre ridică 

în mod provizoriu și treptat izolarea și restricțiile, prima prioritate trebuie să rămână 
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salvarea de vieți și protejarea celor mai vulnerabili din societățile noastre. Trebuie să 

continuăm să facem tot ce putem pentru a sprijini cercetarea pentru obținerea unui vaccin 

pentru coronavirus. Succesul conferinței privind campania de strângere de fonduri ca 

răspuns global la criza provocată de coronavirus, din 4 mai, care a strâns 7,4 miliarde de 

euro și care a adus sub același acoperiș organizații din domeniul sănătății de la nivel global 

pentru a lucra împreună pentru obținerea unui vaccin, tratamente și diagnostice, arată cât 

de rapid poate lumea să se adune în spatele unei cauze comune. Trebuie să susținem această 

mobilizare și să menținem lumea unită împotriva coronavirusului. Europa poate juca un rol 

decisiv din acest punct de vedere. 

În același timp, toate statele membre trebuie să dispună de spațiul fiscal necesar pentru a 

rezolva situațiile de urgență medicală în curs.      

De asemenea, trebuie să ne pregătim pentru redresare. După teama pentru viața lor, mulți 

europeni se vor confrunta cu teama pentru locurile de muncă. Trebuie să repornim motorul 

economic al Europei. Să ne amintim de spiritul inventiv, îndrăzneț și pragmatic al lui Robert 

Schuman și al semenilor săi. Aceștia au arătat că ieșirea din momentele de criză a necesitat o 

nouă gândire politică și ruperea de trecut. Trebuie să facem același lucru și să recunoaștem 

că vom avea nevoie de noi idei și instrumente pentru a ne susține propria redresare. Trebuie 

să recunoaștem că Europa care va ieși din această criză nu poate și nu va fi aceeași cu cea 

care a intrat în ea. 

În primul rând, trebuie să facem mai mult pentru a îmbunătății viața celor mai săraci și mai 

vulnerabili din societățile noastre. Prea mule persoane din Europa s-au străduit să 

economisească înainte de începerea acestei crize. Acum, mai mule milioane de oameni se 

confruntă cu un viitor incert, după ce și-au pierdut locul de muncă sau afacerile. Tinerii și 

femeile sunt afectați în mod deosebit și au nevoie de sprijin concret și hotărât. Europa 

trebuie să fie îndrăzneață și să facă tot ce este necesar pentru a proteja viețile și traiul , în 

special în zonele cele mai afectate de criză. 

Uniunea noastră trebuie să fie, de asemenea, sănătoasă și durabilă. O lecție de învățat din 

această criză o reprezintă importanța ascultării sfaturilor științifice și luarea de măsuri 

înainte de a fi prea târziu. Nu putem renunța la abordarea schimbărilor climatice și trebuie 

să ne consolidăm redresarea pe baza Acordului Verde European.   

De asemenea, trebuie să fim mai aproape de cetățeni, făcând Uniunea noastră mai 

transparentă și mai democratică. Conferința privind viitorul Europei, care a fost planificată 

să se lanseze astăzi, 9 mai, și care a fost amânată doar din cauza pandemiei, va fi esențială în 

dezvoltarea acestor idei. 

Ne aflăm într-o perioadă de fragilitate temporară și doar o Uniune Europeană puternică 

poate proteja moștenirea noastră comună și economiile statelor membre. 

Ieri, 8 mai, am comemorat 75 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Trebuie 

să ne amintim întotdeauna ororile și barbaria războiului și sacrificiile făcute pentru a-i pune 

capăt. Astăzi, reflectăm asupra a ceea ce s-a întâmplat în continuare. Să ne amintim de 

generația anilor '50 care credea că o Europă mai bună și o lume mai bună poate fi construită 

din ruinele războiului - și apoi a continuat să o construiască. Dacă învățăm acele lecții, dacă 

rămânem uniți în solidaritate și în spatele valorilor noastre, Europa poate ieși din nou din 

criză mai puternică decât înainte. 
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II. PROPUNERE DE DECIZIE A CONSILIULUI 

Propunere de Decizie a Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului CARIFORUM-UE pentru comerț și 

dezvoltare al Acordului de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o 

parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu 

privire la instituirea unui Comitet special pentru servicii – COM (2020) 185 final din 

08.05.2020 

 
Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii în cadrul Comitetului pentru comerț și dezvoltare instituit în temeiul 

articolului 230 din Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, 

și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește 

adoptarea preconizată a deciziei de instituire a unui comitet special pentru servicii. Acest 

acord a fost semnat la 15 octombrie 2008 și se aplică cu titlu provizoriu din 29 decembrie 

2008. 

Comitetul pentru comerț și dezvoltare, compus din reprezentanți ai părților, în general la 

nivel de înalți funcționari, este însărcinat cu punerea în aplicare și executarea 

corespunzătoare a dispozițiilor acordului în ceea ce privește chestiunile comerciale, iar în 

ceea ce privește dezvoltarea, asistă Consiliul mixt CARIFORUM-UE în exercitarea funcțiilor 

sale privind cooperarea în vederea dezvoltării care face obiectul acordului. 

Consiliul mixt CARIFORUM-UE a identificat în noiembrie 2017 necesitatea instituirii unui 

comitet special pentru servicii care să se ocupe în mod specific de toate chestiunile 

comerciale care țin de servicii în temeiul acordului, iar în cadrul reuniunii din 6 decembrie 

2018, de la St. Lucia, a abordat mai în detaliu atribuțiile și compoziția respectivului comitet 

special. Astfel, s-a propus instituirea Comitetului special pentru servicii printr-un proiect de 

decizie a Comitetului pentru comerț și dezvoltare. 

Având în vedere cele de mai sus, poziția Uniunii este coerentă cu dispozițiile de politică 

existente în acest domeniu și se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului CARIFORUM-

UE pentru comerț și dezvoltare, în care sunt evidențiate rolul, atribuțiile și componența 

Comitetului special pentru servicii.  

Conform proiectului de decizie, Comitetul special pentru servicii reprezintă un forum în 

cadrul căruia părțile vor putea face schimb de experiență, informații și cele mai bune practici 

și se vor putea consulta în legătură cu orice chestiuni legate de obiectivele stabilite în partea 

II titlul II din acord și relevante pentru schimburile comerciale dintre părți. 

 

 

 

 

 



5 
 

III. PROPUNERE DE REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN S I AL CONSILIULUI 

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește măsurile specifice de 

acordare a unui sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia 

de COVID-19 – COM (2020) 186 final din 30.04.2020 

Efectele directe și indirecte ale epidemiei de COVID-19 continuă să se intensifice în toate 

statele membre. În sectorul agricol și în cel alimentar au fost raportate multe dificultăți ca 

urmare a restricțiilor extinse de circulație puse în aplicare în statele membre, precum și a 

închiderii obligatorii a magazinelor, a piețelor în aer liber, a restaurantelor și a unităților 

hoteliere. Perturbarea economică a sectorului agricol și a comunităților rurale a condus la 

probleme legate de fluxul de lichidități pentru fermierii și întreprinderile rurale mici care 

prelucrează produse agricole. 

Consilierii neputându-se deplasa personal pentru a sprijini potențialii beneficiari, iar 

controlorii neputând efectua controale in situ sau ex ante, este indispensabil să se ofere 

soluții ușor de utilizat, accesibile beneficiarilor, care să poată fi puse în aplicare de statele 

membre și care să poată oferi sprijin pentru diverse situații de la fața locului. Statele vor 

trebui să dovedească că sprijinul este într-adevăr destinat celor mai afectate persoane, pe 

baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. Statele membre ar trebui să includă măsura 

în programele de dezvoltare rurală prin intermediul unei modificări, deși cheltuielile ar fi 

eligibile din momentul apariției catastrofei (epidemia de Covid-19). 

Propunerea cuprinde modificări limitate și punctuale, care nu depășesc ceea ce este necesar 

pentru atingerea obiectivului de a acorda un ajutor temporar cu caracter excepțional 

fermierilor și IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, 

comercializării și/sau dezvoltării de produse agricole, care sunt afectați în mod deosebit de 

criza provocată de COVID-19. Propunerea vine în urma consultărilor cu statele membre și cu 

deputații din Parlamentul European în ultimele săptămâni. 

Sprijinul va trebui să fie acordat sub forma unei sume forfetare unice pentru fermieri și 

pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, comercializării 

și/sau dezvoltării de produse agricole. Plățile efectuate de Comisie se efectuează în 

conformitate cu creditele bugetare și sub rezerva finanțării disponibile. 

Modificarea propusă nu presupune niciun fel de modificări ale plafoanelor anuale pentru 

angajamente și plăți din cadrul financiar multianual, prevăzute în anexa I la Regulamentul 

(UE) nr. 1311/2013. Defalcarea anuală totală a creditelor de angajament din cadrul Fondului 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) rămâne neschimbată. Având în vedere 

timpul necesar pentru punerea în aplicare a acestei noi măsuri, se presupune că plățile către 

beneficiari vor fi efectuate în al patrulea trimestru al anului 2020 și, prin urmare, că vor fi 

finanțate în cadrul bugetului pentru 2021. Creditele de plată necesare pentru finanțarea 

acestei măsuri trebuie să fie acoperite de creditele alocate FEADR care urmează să fie 

incluse în viitoarea propunere de buget pentru 2021 a Comisiei și vor fi compensate printr-o 

reducere corespunzătoare a necesarului de plăți în anii următori. 
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IV. S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE I N 

ROMA NIA 

1. Balcanii de Vest: ne sprijinim partenerii în această perioadă dificilă 

Liderii UE au organizat un summit virtual cu omologii lor din Balcanii de Vest, ocazie 

favorabilă reafirmării sprijinului fără echivoc faţă de perspectiva europeană a Balcanilor de 

Vest. Reuniunea a constituit, de asemenea, o ocazie de a demonstra solidaritatea UE faţă de 

regiune, în condiţiile pandemiei actuale. 

„Locul Balcanilor de Vest este în UE. Nu există nicio îndoială în acest sens. Iată de ce 

cred cu tărie că Uniunea Europeană are o responsabilitate specială de sprijinire a partenerilor 

săi din regiune”, a reamintit preşedintele Ursula von der Leyen. 

UE a tratat Balcanii de Vest ca parteneri privilegiaţi în această criză, cu un pachet 

financiar fără precedent în valoare de 3,3 mld EUR, mobilizat pentru atenuarea efectelor 

pandemiei în regiune. În cursul acestui an, Comisia va prezenta un plan economic şi de 

investiţii pentru sprijinirea redresării pe termen lung a regiunii. 

În declaraţia finală, UE şi-a reconfirmat hotărârea de intensificare şi mai mult a 

angajamentului la toate nivelurile, pentru sprijinirea transformării politice, economice şi 

sociale a regiunii, reamintind că asistenţa va continua să fie condiţionată de progresele 

tangibile, în ceea ce priveşte statul de drept şi reformele socioeconomice. Concluzionând, 

preşedintele von der Leyen a declarat: „Am sărbătorit, acum câteva zile, cea mai mare 

extindere a Uniunii Europene, în urmă cu 16 ani. Politica de extindere este una dintre cele mai 

de succes politici ale UE. Aceasta a răspândit pacea, securitatea şi prosperitatea pe întregul 

continent. Sunt convinsă că va continua să fie în beneficiul Balcanilor de Vest şi al Uniunii 

Europene.” 

 

2. Comisia prezintă un proiect de norme pentru un mecanism de finanţare menit să 

sprijine noi proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile 

 

Comisia a lansat o consultare, pe parcursul a patru săptămâni, cu privire la proiectul 

său de norme referitoare la un nou mecanism de finanţare, menit să sprijine proiecte privind 

energia din surse regenerabile în întreaga Europă. Principalul scop al acestui mecanism este 

acela de a le permite statelor membre să colaboreze mai bine, pentru a-şi atinge obiectivele 

privind energia din surse regenerabile, prin investiţii comune. Mecanismul, prevăzut în 

Regulamentul privind guvernanţa uniunii energetice, le va permite „statelor membre care 

contribuie” să aducă în mod voluntar contribuţii financiare care vor fi utilizate pentru a 

sprijini proceduri de ofertare vizând noi proiecte privind energia din surse regenerabile în 

alte state membre („state membre gazdă”). 

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Trebuie să utilizăm toate 

instrumentele de care dispunem, pentru încurajarea investiţiilor în energia din surse 

regenerabile. Acest nou mecanism le va oferi statelor membre o altă posibilitate de contribuie 

la obiectivele noastre în materie de energie şi climă, investind în locuri în care resursele 

regenerabile sunt abundente, fiind deci cel mai logic să existe dezvoltare în domeniu. Este o 

abordare deosebit de relevantă în contextul redresării post-criză, în cadrul căreia mecanismul 
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ar putea contribui la stimularea economiei în statele membre grav afectate, atât prin lansarea 

de proiecte la scară largă, cât şi prin sprijinirea IMM-urilor locale şi crearea de locuri de 

muncă.” 

După analizarea observaţiilor primite în cadrul acestei consultări, Comisia va adopta 

actul de punere în aplicare, pentru instituirea mecanismului, cu condiţia ca acesta să obţină 

votul pozitiv din partea comitetului uniunii energetice, compus din experţi din statele 

membre. Mecanismul ar trebui instituit la începutul anului 2021, astfel cum se prevede în 

Regulamentul privind guvernanţa.  

 

3.  Răspunsul pe plan mondial la coronavirus: UE creează un pod aerian umanitar 

 

Comisia Europeană a creat un pod aerian umanitar al UE, pentru transportul 

lucrătorilor umanitari şi al materialelor de urgenţă necesare răspunsului la coronavirus, în 

unele dintre zonele cel mai grav afectate din lume. 

Janez Lenarčič, comisarul pentru gestionarea crizelor, călătoreşte astăzi la Bangui cu 

primul astfel de zbor şi se va întâlni cu Excelenţa Sa Faustin-Archange Touadéra, 

preşedintele Republicii Centrafricane, precum şi cu organizaţii umanitare. Comisarul Janez 

Lenarčič a declarat: „Dacă lăsăm astăzi vreo zonă din lume fără protecţie, mâine ne vom 

regăsi cu toţii neprotejaţi. Ca parte a răspunsului nostru pe plan mondial, UE va crea un pod 

aerian umanitar specific, ce va permite transportul ajutoarelor în zonele ce nu sunt 

aprovizionate, din cauza dificultăţilor legate de tranzitul mondial. Acest pod poate fi un colac 

de salvare pentru unele dintre comunităţile cele mai vulnerabile din lume.” 

Primul zbor organizat de UE, asigurat în cooperare cu Franţa, pleacă de la Lyon şi va 

transporta aproximativ 60 de lucrători umanitari de la diverse ONG-uri şi 13 tone de 

ajutoare umanitare. În zilele următoare, alte două zboruri umanitare de marfă vor 

transporta o cantitate totală de 27 de tone de ajutoare umanitare. La întoarcere, zborurile 

din cadrul podului aerian vor transporta cetăţeni ai UE şi alţi pasageri din Republica 

Centrafricană, în contextul unei acţiuni de repatriere. 

În săptămânile următoare, sunt programate mai multe zboruri umanitare ale UE, 

acordându-se prioritate ţărilor africane în care pandemia poate agrava multe crize 

umanitare existente. 

În cadrul unui efort comun al Comisiei şi al statelor membre, Comisia finanţează 

zborurile din statele membre către şi dinspre destinaţiile propuse. Atunci când este posibil, 

acestea sunt combinate cu zborurile de repatriere în curs, facilitând şi rotaţia lucrătorilor 

umanitari. De acest pod aerian umanitar poate beneficia personalul umanitar din cadrul 

administraţiilor naţionale, al ONG-urilor sau al agenţiilor ONU. Comisia finanţează 100% din 

costurile de transport, iar partenerii UE rămân responsabili cu achiziţionarea materialelor 

umanitare. 

 

4. Comisia pune la dispoziţie primul lot de 1,5 milioane de măşti din cele 10 

milioane achiziţionate pentru a sprijini cadrele medicale din UE 

 

În zilele următoare, 1,5 milioane de măşti medicale vor fi distribuite unui număr de 

17 state membre şi Regatului Unit, pentru protejarea cadrelor medicale împotriva noului 

coronavirus. Această ultimă livrare de măşti din partea UE face parte dintr-o nouă achiziţie 

de 10 milioane de măşti, finanţată de Comisie, în cadrul Instrumentului pentru sprijin de 

urgenţă, cu scopul ajutorării directe a statelor membre, în scopul atenuării consecinţelor 
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imediate ale pandemiei şi al anticipării nevoilor legate de relaxarea restricţiilor şi de 

redresarea economică. 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară, a declarat: 

„Facem tot ce putem pentru a sprijini statele membre să obţină echipamente de protecţie 

pentru cadrele medicale din prima linie. Ele sunt eroii contemporani ai Europei. Această 

acţiune reprezintă solidaritatea UE în acţiune şi este menită să contribuie la satisfacerea 

nevoilor sistemelor de sănătate europene, fiind mobilizate 3 mld EUR de la bugetul UE, pentru 

sprijinirea, în mod direct, a eforturilor statelor membre. Rămânem neclintiţi în angajamentul 

nostru: împreună, putem câştiga această luptă.” 

Măştile vor fi livrate în următoarele şase săptămâni statelor membre şi regiunilor 

care au nevoie de ele, în tranşe săptămânale de 1,5 milioane de măşti. Aceste livrări au loc în 

plus faţă de sutele de mii de măşti livrate deja din rezerva rescEU de echipamente medicale 

în ultimele săptămâni, precum şi faţă de asistenţa mobilizată prin intermediul Mecanismului 

UE de protecţie civilă.  

Cu doar câteva săptămâni în urmă, în 24 aprilie, Comisia a decis să mobilizeze, în 

cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgenţă (ESI – Emergency Support Instrument), 320 

mil EUR, pentru acţiuni de sprijin de urgenţă, din care 100 mil EUR sunt destinate unor 

produse sanitare esenţiale, ce vor fi achiziţionate în lunile următoare. 

 

5. Comisia invită statele membre să prelungească până la 15 iunie restricţia 

privind călătoriile neesenţiale către UE 

Comisia a invitat statele membre ale spaţiului Schengen şi statele asociate spaţiului 

Schengen să prelungească cu încă 30 de zile, până la 15 iunie, restricţia temporară privind 

călătoriile neesenţiale către UE. Deşi unele state membre ale UE şi unele state asociate 

spaţiului Schengen fac paşi preliminari în direcţia relaxării măsurilor de combatere a 

răspândirii pandemiei, situaţia rămâne fragilă, atât în Europa, cât şi la nivel mondial. Prin 

urmare, trebuie să menţinem măsurile ce vizează frontierele externe, pentru reducerea 

riscului de răspândire a bolii, prin intermediul călătoriilor în UE. Eliminarea restricţiilor de 

călătorie trebuie să se facă eşalonat: după cum se subliniază în Foaia de parcurs europeană 

comună în ceea ce priveşte ridicarea măsurilor de izolare, controalele la frontierele interne 

vor trebui să înceapă să fie eliminate treptat şi într-un mod coordonat şi apoi, într-o a doua 

etapă, să fie relaxate restricţiile la frontierele externe. 

Vicepreşedintele pentru promovarea modului nostru de viaţă european, Margaritis 

Schinas, a declarat: „Obiectivul general – de limitare a răspândirii coronavirusului prin 

intermediul unui nivel scăzut de interacţiune socială – este încă valabil. În ciuda progreselor 

înregistrate în multe ţări europene, situaţia la nivel mondial este foarte fragilă. Este imperativ 

ca măsurile să fie luate treptat, diferitele restricţii urmând să fie ridicate etapizat.” 

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat la rândul său: „Este 

necesară o abordare coordonată şi etapizată. Restabilirea funcţionării normale a spaţiului 

Schengen de liberă circulaţie reprezintă primul nostru obiectiv, de îndată ce situaţia sanitară 

va permite acest lucru. Restricţiile asupra liberei circulaţii şi controalele la frontierele interne 

vor trebui ridicate gradual, urmând ca, într-o etapă ulterioară, să eliminăm restricţiile la 

frontierele externe şi să permitem accesul în UE a cetăţenilor din afara UE pentru călătorii 

neesenţiale.” 
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Restricţia de călătorie, precum şi invitaţia de a o prelungi, se aplică „zonei UE+”, ce 

include toate statele membre ale spaţiului Schengen (inclusiv Bulgaria, Croaţia, Cipru şi 

România) şi cele 4 state asociate spaţiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi 

Elveţia) – în total, 30 de ţări. Comisia invită continuarea abordării coordonate în ceea ce 

priveşte prelungirea, deoarece acţiunea la frontierele externe poate fi eficace, numai dacă 

este pusă în aplicare de toate statele membre ale UE şi ale spaţiului Schengen la toate 

frontierele, cu aceeaşi dată de încetare şi în mod uniform. 

Comisia va continua să sprijine statele membre în punerea în aplicare a restricţiei 

privind călătoriile neesenţiale către UE, inclusiv prin organizarea de reuniuni prin 

videoconferinţă cu miniştrii afacerilor interne. Orice nouă prelungire a restricţiei de 

călătorie după data de 15 iunie 2020 ar trebui să fie evaluată din nou, în funcţie de evoluţia 

situaţiei epidemiologice. 

 

6. Comisia lansează platforma Fit for Future (Pregătiţi pentru viitor) şi invită 

experţii să se alăture acestei platforme 

Comisia Europeană a lansat, la 11 mai, platforma Fit for Future (Pregătiţi pentru 

viitor) – un grup de experţi la nivel înalt care va ajuta Comisia în demersul de simplificare a 

legislaţiei UE existente şi de reducere a sarcinii administrative pentru cetăţeni şi 

întreprinderi. Platforma va contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că legislaţia UE va 

fi adaptată exigenţelor viitorului, având în vedere necesitatea abordării de noi provocări, ca 

de exemplu digitalizarea. 

Maroš Šefčovič, vicepreşedintele pentru relaţii interinstituţionale şi prospectivă, a 

declarat: „Simplificarea şi reducerea sarcinii, în special pentru IMM-uri, sunt necesare mai ales 

în contextul pandemiei de CODVID-19. Trebuie să analizăm modalităţile prin care digitalizarea 

poate contribui la atingerea acestui obiectiv, asigurând, în acelaşi timp, faptul că legislaţia 

noastră îşi menţine dimensiunea prospectivă şi poate să facă faţă noilor provocări.” 

Platforma „Pregătiţi pentru viitor” – care este compusă din Grupul guvernamental şi 

Grupul părţilor interesate – reuneşte reprezentanţii naţionali, regionali şi locali ai statelor 

membre, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi Social European şi grupurile părţilor 

interesate cu experienţă practică în diferite domenii de politică. Odată ce platforma va fi 

operaţională, publicul larg şi părţile interesate vor putea să îşi aducă contribuţia la 

activitatea acesteia în materie de simplificare şi reducere a sarcinii. De asemenea, cetăţenii şi 

părţile interesate îşi pot împărtăşi opiniile cu privire la legile existente, precum şi cu privire 

la propunerile de noi politici ale UE prin intermediul portalului „Exprimaţi-vă părerea!”. 

Tot la 11 mai, Comisia a publicat cererea de candidaturi pentru selectarea experţilor 

care vor face parte din Grupul părţilor interesate al platformei „Pregătiţi pentru viitor”. 

Membrii ar trebui să aibă un nivel ridicat de expertiză în ceea ce priveşte punerea în aplicare 

a legislaţiei UE şi ar trebui să poată reprezenta interesele comune ale diferitelor organizaţii 

ale părţilor interesate din domeniul lor de competenţă. Aceşti experţi trebuie să reprezinte 

întreprinderi, în special întreprinderi mici şi mijlocii, parteneri sociali şi organizaţii ale 

societăţii civile care au experienţă directă în aplicarea legislaţiei Uniunii. Candidaturile pot fi 

depuse până la 19 iunie 2020.  

Comisia se angajează să simplifice legislaţia UE şi să reducă costurile inutile ca parte 

a Programului privind o reglementare adecvată şi funcţională (REFIT). Este important să se 

asigure relevanţa legislaţiei UE şi a obiectivelor sale, având în vedere noile tendinţe şi 
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provocări, ca de exemplu digitalizarea. Legislaţia UE ar trebui să aducă beneficii maxime 

cetăţenilor şi întreprinderilor, în special întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Platforma „Pregătiţi pentru viitor” înlocuieşte platforma REFIT, valorificând 

experienţa acesteia. În perioada 2015-2019, platforma REFIT a sprijinit procesul de 

simplificare a legislaţiei UE şi de reducere a sarcinilor de reglementare în beneficiul 

societăţii civile, al întreprinderilor şi al autorităţilor publice. Platforma REFIT a formulat 

recomandări Comisiei, ţinând seama de sugestiile prezentate de cetăţeni şi de părţile 

interesate. 

 

7. Comisia aprobă acordarea de compensaţii întreprinderilor mari consumatoare 

de energie din România pentru costurile emisiilor indirecte 

 

În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, Comisia Europeană a 

aprobat planurile României de compensare parţială a întreprinderilor mari consumatoare 

de energie, pentru creşterea preţurilor la energia electrică generată de costurile emisiilor 

indirecte, în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Sistemul 

va acoperi perioada 2019-2020, având un buget provizoriu de aproximativ 291 mi EUR 

(1,397 mld RON). 

Măsura va aduce beneficii întreprinderilor active în România, în sectoarele ce se 

confruntă cu costuri semnificative ale energiei electrice şi care sunt deosebit de expuse 

concurenţei internaţionale. Compensaţia va fi acordată societăţilor eligibile, prin 

rambursarea parţială a costurilor indirecte generate de ETS. Comisia a evaluat măsura, în 

conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special Orientările privind anumite 

măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră, după 2012 şi, a constatat că măsura este conformă cu 

cerinţele orientărilor. 

În special, sistemul va evita creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel 

mondial, cauzată de relocalizarea companiilor în ţări din afara UE, cu reglementări mai puţin 

stricte în materie de mediu. În plus, Comisia a concluzionat că ajutorul acordat este limitat la 

minimul necesar. 

 

8. Comisia salută acordul Eurogrupului cu privire la măsurile de sprijin prin 

intermediul MES în contextul crizei provocate de pandemie 

Comisia salută acordul pe care Eurogrupul l-a dat în cadrul videoconferinţei de vineri, 

8 mai 2020, cu privire la instituirea instrumentului de sprijin în contextul crizei provocate 

de pandemie, în cadrul Mecanismului european de stabilitate (MES). Instrumentul va fi pus 

la dispoziţia tuturor statelor membre din zona euro, sumele corespunzând unui procent de 

2% din PIB-ul fiecărui membru în cauză şi fiind menite să sprijine finanţarea internă a 

costurilor legate de asistenţa medicală directă şi indirectă, prevenţie şi tratament în 

contextul crizei provocate de coronavirus. 

Eurogrupul a fost de acord cu punctul de vedere al instituţiilor potrivit căruia toţi 

membrii MES îndeplinesc cerinţele de eligibilitate pentru primirea de ajutor, prin 

intermediul instrumentului de sprijin, în contextul crizei provocate de pandemie. De 

asemenea, Eurogrupul a fost de acord cu intenţia Comisiei de a aplica un cadru simplificat de 

raportare şi monitorizare, limitat la angajamentele detaliate în Planul de răspuns la 
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pandemie, astfel cum se precizează în scrisoarea din 7 mai a vicepreşedintelui executiv al 

Comisiei, Valdis Dombrovskis şi a comisarului Paolo Gentiloni. 

De asemenea, Eurogrupul a desfăşurat un schimb de opinii cu privire la situaţia 

economică a zonei euro, pe baza previziunilor economice din primăvara anului 2020 ale 

Comisiei. 

 

9. 117 milioane EUR acordate pentru tratamente şi metode de diagnosticare prin 

intermediul Iniţiativei privind medicamentele inovatoare 

Comisia a anunţat recent că 8 proiecte de cercetare la scară largă, menite să dezvolte 

tratamente şi metode de diagnosticare pentru coronavirus, au fost selectate în cadrul unei 

cereri accelerate de propuneri lansate, în luna martie, de Iniţiativa privind medicamentele 

inovatoare (IMI), un parteneriat public-privat. Pentru finanţarea unui număr mai mare de 

propuneri de înaltă calitate, Comisia şi-a majorat angajamentul la 72 mil EUR (faţă de cele 

45 mil EUR prevăzute iniţial) din programul Orizont 2020, programul UE pentru cercetare şi 

inovare. Cele 45 mil EUR vor fi furnizate de industria farmaceutică, partenerii IMI asociaţi şi 

alte organizaţii implicate în proiecte, totalul investiţiilor ridicându-se la 117 mil EUR. 

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

declarat: „Trebuie să reunim expertiza şi resursele sectorului public şi ale sectorului privat, 

pentru a învinge această pandemie şi pentru a ne pregăti pentru alte eventuale epidemii. Cu 

această finanţare din partea programului Orizont 2020, a industriei şi a altor parteneri, 

suntem în măsură să accelerăm dezvoltarea metodelor de diagnosticare şi tratament legate de 

combaterea coronavirusului, instrumente esenţiale, de care avem nevoie pentru abordarea 

situaţiei de urgenţă la nivel mondial.” 

 

Proiectele selectate astăzi fac parte din răspunsul european comun la pandemia de 

coronavirus, pe care Comisia îl coordonează încă de la începutul crizei. La 4 mai, Comisia a 

angajat în total 1,4 mld EUR, cu ocazia evenimentului donatorilor intitulat „Răspunsul 

mondial la coronavirus, din care un miliard este alocat prin Orizont 2020 şi are ca scop 

elaborarea de vaccinuri, noi tratamente şi metode de diagnosticare, pentru prevenirea 

răspândirii coronavirusului. În plus, începând cu ianuarie 2020, Comisia a mobilizat un total 

de 352 mil EUR, în cadrul programului Orizont 2020. Aceasta include, printre altele, 48,2 mil 

EUR acordate unui număr de 18 proiecte de cercetare, care au început deja să lucreze la 

pregătirea şi răspunsul în caz de epidemii, teste de diagnosticare rapidă la locul acordării 

asistenţei medicale, noi tratamente şi noi vaccinuri. 

Dintre cele 8 proiecte finanţate în cadrul cererii de propuneri IMI, 5 se axează pe 

metode de diagnosticare şi 3 pe tratamente. Cele care se axează pe instrumentele de 

diagnosticare intenţionează să dezvolte dispozitive ce pot fi utilizate oriunde, cum ar fi în 

cabinetele medicale sau în propria casă a pacientului şi pot produce rezultate rapide, în 14-

40 minute. Celelalte proiecte, ce se vor concentra asupra dezvoltării de tratamente, vor 

lucra, în principal, la actuala pandemie de coronavirus, însă vor depune eforturi 

considerabile, în ceea ce priveşte pregătirea pentru viitoare epidemii. 

În total, aceste proiecte reunesc 94 de organizaţii, cum ar fi universităţi, organizaţii 

de cercetare, întreprinderi şi organisme publice. Se constată, de asemenea, o implicare 

puternică a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), care reprezintă peste 20% din 

participanţi şi care vor primi 17% din buget. 
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10. Comisia sprijină răspunsul organizaţiilor de tineret la criza provocată de 

coronavirus 

Comisia Europeană a publicat cererea de propuneri „Tineretul european împreună” 

(European Youth Together), pentru anul 2020, în cadrul programului Erasmus+. Cu un buget 

preconizat de 5 mil EUR, această iniţiativă va sprijini reţelele europene de organizaţii de 

tineret active la nivel local. Din cauza crizei provocate de coronavirus, mulţi tineri sunt 

deconectaţi de colegii lor şi de la activităţile cotidiene obişnuite, confruntându-se, de 

asemenea, cu incertitudini în ceea ce priveşte perspectivele lor profesionale, viaţa socială şi 

timpul liber. Organizaţiile de tineret au nevoie de sprijin, pentru a îndruma tinerii în această 

perioadă de criză şi pentru a-i ajuta să dobândească abilităţi practice şi să fie pregătiţi 

pentru viitor.  

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

declarat: „Pandemia de COVID-19 afectează, fără îndoială, perspectivele sociale şi economice 

ale tinerilor, iar capacitatea organizaţiilor de tineret de a-i sprijini în prezent, dar şi pentru o 

perioadă mai lungă în viitor, este esenţială. Sectorul tineretului poate acţiona pozitiv şi poate 

face parte dintr-o redresare durabilă pe termen lung. Cererea de propuneri pe care am lansat-

o astăzi se va concentra pe sprijinirea organizaţiilor de tineret, astfel încât acestea să poată 

lua măsuri cu privire la participarea incluzivă şi solidaritate, în concordanţă, de asemenea, cu 

provocările legate de competenţele digitale şi de stilurile de viaţă sustenabile.”  

Cererea de propuneri vizează ONG-urile de tineret, ce pot să propună proiecte în care 

să implice cel puţin cinci parteneri din cinci ţări diferite, care să aibă capacitatea de a 

mobiliza tinerii în parteneriate în toate ţările participante la programul Erasmus+. Termenul 

de depunere a proiectelor este 28 iulie 2020. 

 

11.  Comisia a publicat orientări privind reluarea în siguranţă a călătoriilor şi 

relansarea sectorului turismului în Europa în 2020 şi ulterior 

 

Comisia prezintă un pachet de orientări şi recomandări, pentru ajutorarea statelor 

membre în eliminarea treptată a restricţiilor de călătorie şi pentru a permite 

întreprinderilor din domeniul turismului să îşi redeschidă porţile, respectând în acelaşi timp 

măsurile sanitare de rigoare. 

Orientările Comisiei sunt menite să le ofere oamenilor şansa de a se bucura de 

odihna, destinderea şi aerul proaspăt, atât de necesare în această perioadă. De îndată ce 

situaţia pe planul sănătăţii o permite, oamenii ar trebui să se poată întâlni cu prietenii şi cu 

familia, în propria ţară sau în alte părţi din UE, ştiind că s-au luat toate măsurile de siguranţă 

şi de precauţie necesare. 

Pachetul urmăreşte, de asemenea, să ajute sectorul turismului din UE să se redreseze 

în urma pandemiei, sprijinind întreprinderile şi asigurând faptul că Europa continuă să fie 

destinaţia de top a vizitatorilor europeni şi străini. 

 

Pachetul „Turism şi transport” al Comisiei include: 

- o strategie de redresare în 2020 şi în perioada ulterioară; 

- o abordare comună restabilirii libertăţii de mişcare şi eliminării restricţiilor la frontierele 

interne ale UE, în mod treptat şi coordonat; 

- un cadru de sprijinire a restabilirii treptate a transportului, asigurând în acelaşi timp 

siguranţa pasagerilor şi a personalului; 
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- o recomandare ce urmăreşte să facă din voucherele de călătorie o alternativă atractivă la 

rambursarea în numerar; 

- criterii pentru reluarea treptată, în condiţii de siguranţă, a activităţilor turistice şi pentru 

elaborarea de protocoale sanitare pentru unităţile de primire turistice cum ar fi hotelurile. 

  

Pentru turişti şi călători: 

Comisia doreşte să le ofere cetăţenilor posibilitatea, încrederea şi siguranţa de a 

călători din nou cu ajutorul următoarelor măsuri: 

 

• Restabilirea în condiţii de siguranţă a libertăţii de mişcare şi eliminarea controalelor la 

frontierele interne: Libera circulaţie şi călătoriile transfrontaliere sunt esenţiale pentru 

turism. Pe măsură ce statele membre reuşesc să reducă circulaţia virusului, restricţiile 

generale legate de libera circulaţie ar trebui înlocuite cu măsuri mai orientate. În cazul în 

care o eliminare generalizată a restricţiilor nu este justificată de situaţia sanitară, Comisia 

propune o abordare etapizată şi coordonată, care să înceapă prin eliminarea restricţiilor 

între zone sau între state membre cu situaţii epidemiologice suficient de similare. De 

asemenea, abordarea trebuie să fie flexibilă şi să includă posibilitatea de reintroducere a 

anumitor măsuri, în cazul în care situaţia epidemiologică impune acest lucru. Statele 

membre ar trebui să acţioneze pe baza următoarelor 3 criterii: 

- situaţia epidemiologică, concentrându-se în special asupra unor zone în care situaţia se 

îmbunătăţeşte, pe baza orientărilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor şi 

folosind harta regională elaborată de acesta; 

- capacitatea de aplicare a măsurillor de izolare, pe parcursul întregii călătorii, inclusiv la 

punctele de trecere a frontierei, împreună cu protecţii şi măsuri adiţionale, acolo unde 

distanţarea fizică este dificil de asigurat; 

- considerentele economice şi sociale, acordând prioritate la început circulaţiei 

transfrontaliere, în domenii-cheie de activitate şi incluzând motivele personale. 

  

Principiul nediscriminării are o importanţă aparte: în cazul în care un stat membru 

decide să permită deplasarea pe teritoriul său sau în anumite regiuni şi zone de pe teritoriul 

său, statul membru respectiv ar trebui să facă acest lucru, într-un mod nediscriminatoriu, 

adică să permită deplasarea în toate regiunile sau ţările din UE ce prezintă condiţii 

epidemiologice similare. În aceeaşi ordine de idei, toate restricţiile trebuie să fie ridicate fără 

discriminare pentru toţi cetăţenii UE şi toţi rezidenţii din statul membru respectiv, 

indiferent de naţionalitatea acestora, şi acest lucru trebuie aplicat în toate zonele Uniunii cu 

o situaţie epidemiologică similară. 

 

• Restabilirea serviciilor de transport în întreaga UE, protejând în acelaşi timp sănătatea 

lucrătorilor din domeniul transporturilor şi a pasagerilor: Orientările conţin principii 

generale pentru reluarea treptată şi în condiţii de siguranţă a transportului aerian, feroviar, 

rutier şi fluvial de călători. Orientările prevăd o serie de recomandări, cum ar fi necesitatea 

de a limita contactul dintre pasageri pe de o parte, reducând pe cât posibil densitatea lor şi 

dintre pasageri şi lucrătorii din domeniul transporturilor. Orientările includ, de asemenea, 

indicaţii privind utilizarea echipamentelor individuale de protecţie, cum ar fi măştile de 

protecţie şi protocoalele adecvate pentru situaţiile în care pasagerii prezintă simptome de 

COVID-19. Orientările prevăd, de asemenea, recomandări specifice pentru fiecare mod de 
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transport şi impun coordonarea între statele membre, având în vedere restabilirea treptată 

a conexiunilor dintre acestea. 

 

• Reluarea în siguranţă a serviciilor de turism: Comisia stabileşte un cadru comun, ce oferă 

criterii pentru reluarea treptată şi în condiţii de siguranţă a activităţilor turistice şi 

elaborarea de protocoale sanitare pentru hoteluri şi alte forme de cazare, pentru protejarea 

atât a sănătăţii turiştilor, cât şi pe cea a angajaţilor. Aceste criterii includ dovezi 

epidemiologice; capacitate suficientă a sistemului de sănătate pentru localnici şi turişti; 

supraveghere şi capacitate de monitorizare şi de testare solide, precum şi urmărirea 

contactelor. Aceste reguli le vor permite persoanelor să stea, în siguranţă, în hoteluri, 

campinguri, pensiuni sau alte unităţi de cazare de vacanţă, să mănânce şi să bea în 

restaurante, baruri şi cafenele şi să viziteze plaje şi alte spaţii exterioare de agrement. 

 

• Asigurarea interoperabilităţii transfrontaliere a aplicaţiilor de urmărire: Statele membre, 

cu sprijinul Comisiei, au convenit asupra unor reguli pentru asigurarea interoperabilităţii 

transfrontaliere a aplicaţiilor de urmărire, astfel încât cetăţenii să poată fi avertizaţi cu 

privire la o posibilă infecţie cu noul coronavirus, atunci când călătoresc în UE. Protocolul îi 

va ajuta pe informaticienii care lucrează cu autorităţile naţionale din domeniul sănătăţii. 

Aplicaţiile de urmărire respective trebuie să fie voluntare, transparente, temporare, 

securizate cibernetic, să utilizeze date anonimizate, să se bazeze pe tehnologia bluetooth şi 

să fie interoperabile la nivel transfrontalier, precum şi între diferite sisteme de operare. 

Interoperabilitatea este esenţială: Cetăţenii UE trebuie să poată primi alerte cu privire la o 

posibilă infecţie într-un mod sigur şi protejat, indiferent de locul în care se află în UE şi 

indiferent de aplicaţia pe care o utilizează. Comisia sprijină statele membre în găsirea 

soluţiei adecvate, în conformitate cu principiile stabilite în setul de instrumente UE şi în 

orientările Comisiei privind protecţia datelor. 

 

• Voucherele trebuie să devină o opţiune mai atractivă pentru clienţi: În baza normelor UE, 

călătorii au dreptul de a alege între vouchere sau rambursarea în numerar pentru biletele de 

avion anulate (avion, tren, autobuz/autocar şi feribot) sau pentru pachetele de servicii de 

călătorie. Reafirmând acest drept, recomandarea Comisiei urmăreşte să se asigure că 

voucherele devin o alternativă mai atractivă şi viabilă la rambursare pentru călătoriile 

anulate, în contextul actualei pandemii, ceea ce a creat de asemenea dificultăţi financiare 

semnificative pentru operatorii de transport. Voucherele voluntare ar trebui să fie protejate 

împotriva insolvenţei emitentului, să aibă o perioadă minimă de valabilitate de 12 luni şi să 

fie rambursabile timp de cel mult un an, dacă nu sunt utilizate. Acestea ar trebui, de 

asemenea, să ofere pasagerilor o flexibilitate suficientă, să le permită să călătorească pe 

aceeaşi rută, în aceleaşi condiţii de prestare a serviciilor şi să le ofere posibilitatea de 

rezervare a unui contract de servicii de călătorie cu acelaşi tip de servicii sau de o calitate 

echivalentă. Voucherele ar trebui să fie, de asemenea, transferabile către un alt călător.  

 

Pentru întreprinderile din domeniul turismului: 

 

Comisia îşi propune să sprijine sectorul european al turismului prin: 

 

• Asigurarea de lichidităţi destinate întreprinderilor din domeniul turismului, în special 

IMM-urilor, prin: Flexibilitatea  în temeiul normelor privind ajutoarele de stat le permite 



15 
 

statelor membre să introducă scheme, cum ar fi schemele de garantare pentru vouchere şi 

alte sisteme de lichidităţi, pentru sprijinirea întreprinderilor din sectorul transporturilor şi 

al călătoriilor şi pentru asigurarea fapului că sunt satisfăcute cererile de rambursare, 

apărute din cauza pandemiei de COVID-19. Sistemele de vouchere pot fi aprobate de Comisie 

foarte rapid, în urma notificării de către statul membru în cauză. 

UE continuă să furnizeze lichidităţi imediate întreprinderilor afectate de criză, prin 

intermediul Iniţiativei privind Instrumentul de răspuns la coronavirus, în cadrul gestiunii 

partajate cu statele membre. În plus, Comisia a pus la dispoziţie o finanţare de până la 8 mld 

EUR, pentru 100 000 de întreprinderi mici afectate de criză, împreună cu Fondul european 

de investiţii. 

 

• Salvarea de locuri de muncă cu un ajutor financiar de până la 100 de mld EUR din cadrul 

programului SURE: Programul SURE ajută statele membre să acopere costurile sistemelor 

naţionale de ocupare a forţei de muncă, pe termen scurt şi ale măsurilor similare, ce permit 

întreprinderilor să protejeze locurile de muncă. Comisia sprijină, de asemenea, 

parteneriatele dintre serviciile de ocupare a forţei de muncă, partenerii sociali şi 

întreprinderi, pentru facilitarea recalificării, în special a lucrătorilor sezonieri. 

 

• Informarea cetăţenilor cu privire la oferta turistică locală, promovarea atracţiilor şi a 

turismului local şi a Europei ca destinaţie turistică sigură: Comisia va colabora cu statele 

membre, pentru promovaea unui sistem de vouchere, în cadrul căruia clienţii să poată 

sprijini hotelurile sau restaurantele lor preferate. Comisia va susţine, de asemenea, campanii 

paneuropene de comunicare în care Europa este prezentată drept destinaţie turistică de top. 

Pentru a completa măsurile pe termen scurt, Comisia va continua să lucreze cu 

statele membre, pentru promovarea turismului durabil, în conformitate cu Pactul verde 

european şi pentru încurajarea transformării digitale a serviciilor turistice, astfel încât să 

poată oferi mai multe opţiuni, o mai bună alocare a resurselor şi noi modalităţi de gestionare 

a fluxurilor de călătorie şi a fluxurilor turistice. 

Comisia va organiza, împreună cu instituţiile UE, industria, regiunile, oraşele şi alte 

părţi interesate, o convenţie europeană pentru a reflecta asupra viitorului ecosistemului 

turistic european durabil, inovator şi rezilient – „Agenda europeană pentru turism 2050”. 

 

12.  Comisia îndeamnă insistent România să ia măsurile necesare pentru dezvoltarea 

unui nou sistem informatic pentru monitorizarea circulaţiei produselor 

accizabile 

  

Comisia a decis, la 14 mai, să trimită un aviz motivat României, pentru că nu a 

finanţat şi dezvoltat, conform calendarului convenit, un sistem informatic pentru 

monitorizarea circulaţiei produselor accizabile (alcool, tutun şi produse energetice) la 

nivelul UE. Normele UE (în principal Directiva 2008/118/CE a) permit produselor accizabile 

să circule în regim de amânare a plăţii accizelor, cu condiţia ca documentele electronice să 

fie prelucrate în mod corespunzător, în statele membre de expediere şi de sosire. De 

asemenea, sistemul informatic le permite statelor membre să comunice informaţii cu privire 

la operatorii autorizaţi; să pună în circulaţie astfel de produse şi să coopereze între ele, 

pentru a combate frauda. România utilizează deja o versiune perimată a sistemului 

informatic şi nu a luat măsurile necesare pentru utilizarea noii versiuni. Faptul că România 

nu a acţionat în timp util ar putea avea consecinţe grave asupra pieţei interne, deoarece 
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produsele accizabile nu ar fi autorizate să circule, în mod normal, către sau dinspre 

România, decât odată ce acciza a fost achitată în mod corespunzător. Aceasta ar putea afecta, 

de asemenea, toate celelalte state membre care au nevoie să trimită şi să primească 

informaţii administrative din România. Dacă România nu ia măsuri în următoarele patru 

luni, Comisia poate decide să trimită cazul în faţa Curţii de Justiţie a UE. 

 

13.  Comisia solicită României să îşi protejeze populaţia împotriva poluării aerului şi, 

de asemenea, îndeamnă insistent România să pună în aplicare hotărârea Curţii 

privind neînchiderea depozitelor de deşeuri ilegale 

 

Comisia solicită României să respecte cerinţele Directivei 2008/50/CE privind 

calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi să măsoare, să informeze 

publicul şi să raporteze, în mod fiabil, cu privire la gravitatea poluării aerului. În particular, 

România nu a respectat valorile-limită pentru dioxidul de azot (NO2) în aglomerările 

Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara şi nu a luat măsuri corespunzătoare, pentru 

scurtarea, cât mai mult posibil, a perioadelor de depăşire. Comisia solicită de asemenea 

clarificări cu privire la monitorizarea corespunzătoare a concentraţiilor de dioxid de azot 

(NO2), într-una dintre aglomerările urbane (Bucureşti). Prezenţa unor concentraţii ridicate 

de NO2 implică riscuri pentru sănătatea umană. Prin urmare, Comisia a decis să trimită 

României o scrisoare de punere în întârziere, acordându-i un termen de patru luni, pentru a 

lua măsurile necesare în vederea remedierii deficienţelor identificate de Comisie. În caz 

contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

Comisia îndeamnă insistent România să închidă, să etanşeze şi să restaureze din 

punct de vedere ecologic un număr de 48 de depozite ilegale de deşeuri şi să se conformeze 

hotărârii Curţii de Justiţie a UE din 18 octombrie 2018. În temeiul Directivei-cadru privind 

deşeurile, statele membre au obligaţia de a recupera şi elimina deşeurile într-un mod care să 

nu pericliteze sănătatea umană şi mediul, interzicând abandonarea, descărcarea sau 

evacuarea necontrolată a deşeurilor. România avea obligaţia de închidere şi reabilitare a 

depozitelor de deşeuri neconforme (depozite de deşeuri municipale şi industriale), până la 

16 iulie 2009. Din cauza progreselor lente, Comisia a înaintat această chestiune Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene, în februarie 2017. Hotărârea Curţii se referă la 68 de depozite de 

deşeuri, dintre care doar 20 au fost închise definitiv, până în prezent. Până în ianuarie 2020, 

cea mai mare parte a lucrărilor necesare pentru închiderea, etanşarea şi regenerarea 

celorlalte 48 de depozite de deşeuri nu fuseseră încă planificate, aprobate sau demarate. În 

consecinţă, ca urmare a hotărârii Curţii, Comisia adresează o scrisoare de punere în 

întârziere. România are la dispoziţie patru luni pentru a remedia situaţia. 

 

14. Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii trimite proiecte în 

valoare de 34 mld EUR Băncii Europene de Investiţii, pentru finanţare 

 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii a publicat raportul său 

anual pentru 2019, prezentând o vedere de ansamblu a impactului pe care aceasta l-a avut 

în UE. Lansată în 2015, ca o componentă-cheie a Planului de investiţii pentru Europa, 

Platforma de consiliere a primit peste 2 300 de cereri de sprijin consultativ şi tehnic. 

Cererile provin din întreaga UE, majoritatea acestora din partea ţărilor care beneficiază de 

fondurile de coeziune, în special Polonia, Bulgaria şi România. Ca rezultat direct al sprijinului 

primit din partea Platformei de consiliere, 150 de proiecte de investiţii în valoare totală de 
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34 mld EUR sunt avute în vedere pentru finanţare din partea Băncii Europene de Investiţii. 

Aproximativ jumătate dintre acestea sunt potenţial eligibile pentru sprijin din partea 

Fondului european pentru investiţii strategice. Se preconizează că această proporţie va 

creşte pe măsură ce sprijinul consultativ se traduce în proiecte cu potenţial investiţional. 

Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a declarat: „Asigurarea de 

asistenţă tehnică adaptată pentru autorităţile locale şi pentru promotorii de proiecte poate 

contribui la deblocarea finanţării de care aceştia au nevoie pentru materializarea proiectelor 

lor. Datorită Platformei europene de consiliere în materie de investiţii, până la 34 mld EUR pot 

fi direcţionate către diverse proiecte, inclusiv cele din domenii cum ar fi energia curată, 

inovarea si infrastructurile inteligente şi sociale. În viitoarea Platformă de consiliere InvestEU 

ne vom baza pe această experienţă pozitivă.” 

Vicepreşedinta BEI, Lilyana Pavlova, a declarat: „Dezvoltarea de proiecte de calitate, 

eligibile pentru finanţare, a constituit o provocare majoră pentru majoritatea ţărilor 

europene, de-a lungul anilor, ceea ce a provocat limitarea investiţiilor, a creşterii economice şi 

a dezvoltării, în special în ţările beneficiare ale fondurilor de coeziune. Ne putem mândri cu 

ceea ce a realizat Platforma de consiliere în sprijinirea sectorului public şi a celui privat din 

Uniunea Europeană, pentru depăşirea acestor dificultăţi şi pentru atragerea de finanţare 

suplimentară, mulţumită efectului de semnalizare al BEI. Platforma s-a dovedit a fi un sprijin 

esenţial pentru promotorii de proiecte europeni, ajutându-i să identifice, să pregătească şi să 

pună în aplicare investiţii în conformitate cu obiectivele prioritare ale Planului de investiţii 

pentru Europa.”  

Platforma de consiliere oferă servicii de consiliere şi asistenţă tehnică adaptată 

pentru o serie de sectoare. Ea primeşte cereri din partea oraşelor, a regiunilor, a 

promotorilor privaţi şi a întreprinderilor mici. Printre proiectele care au beneficiat de sprijin 

se numără: 

- introducerea în circulaţie a autobuzelor urbane ecologice în Sofia; 

- elaborarea unei strategii privind clima în Florenţa; 

- stimularea serviciilor de asistenţă medicală în România; 

- îmbunătăţirea siguranţei rutiere în Grecia; 

- introducerea unui iluminat stradal eficient din punct de vedere energetic în Vilnius; 

- asigurarea de locuinţe mai accesibile în Poznań. 

 

15. Indexarea prestaţiilor familiale, a creditului fiscal pentru copii şi a creditelor 

fiscale familiale: Comisia trimite Austria în faţa Curţii pentru discriminare 

Comisia Europeană consideră că legislaţia austriacă privind indexarea prestaţiilor 

familiale, a creditului fiscal pentru copii şi a creditelor fiscale familiale nu poate fi permisă în 

temeiul normelor UE şi că este discriminatorie.  

La 1 ianuarie 2019, Austria a introdus un mecanism de indexare a cuantumului 

prestaţiilor familiale, al creditelor fiscale pentru copii şi al creditelor fiscale familiale pentru 

resortisanţii UE care lucrează în Austria şi ai căror copii locuiesc în străinătate. Comisia 

consideră că un astfel de mecanism de indexare încalcă normele UE privind libera circulaţie 

a lucrătorilor şi coordonarea sistemelor de securitate socială. 

Mecanismul nu respectă normele actuale privind coordonarea securităţii sociale şi 

este discriminatoriu deoarece, conform acestuia, unii lucrători mobili din UE care lucrează în 

Austria şi contribuie pe deplin la economia, forţa de muncă şi sistemul de securitate socială 

din Austria primesc prestaţii mai mici în comparaţie cu lucrătorii ai căror copii trăiesc în 
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Austria. Cu toate acestea, mecanismul austriac de indexare nu li se aplică resortisanţilor 

austrieci care lucrează în străinătate, pentru o autoritate publică austriacă şi ai căror copii 

locuiesc cu aceştia în străinătate, deşi se află într-o situaţie similară. 

Sesizarea Curţii este ultima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii 

obligaţiilor, ce a început în ianuarie 2019, când Comisia a transmis Austriei o scrisoare de 

punere în întârziere. Întrucât răspunsul oferit de Austria, în martie 2019, a fost considerat 

nesatisfăcător, Comisia a continuat cu un aviz motivat în iulie 2019. După ce a analizat 

răspunsul primit din partea Austriei în octombrie 2019, Comisia consideră că statul membru 

nu a dat curs preocupărilor sale. Prin urmare, s-a decis trimiterea Austriei în faţa Curţii de 

Justiţie a UE. 

 

16. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale: Comisia solicită statelor membre să 

pună corect în aplicare normele UE 

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere, tuturor statelor membre 

ale UE (cu excepţia Ciprului, având în vedere derogarea de care beneficiază acest stat 

membru) şi Regatului Unit, din cauza nerespectării anumitor dispoziţii ale Regulamentului 

privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, în particular în ceea ce priveşte 

obligaţiile de notificare şi aplicarea mecanismului de solidaritate. 

Regulamentul (UE) 2017/1938 stabileşte cerinţe de prevenire şi reacţie la 

întreruperile potenţiale ale aprovizionării cu gaze în UE. În acest scop, este esenţial să existe 

planuri de acţiune preventivă şi planuri de urgenţă, precum şi acorduri de solidaritate clare 

între statele membre. Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a acestor 

obligaţii la nivel naţional. Statele membre vizate şi Regatul Unit au la dispoziţie patru luni 

pentru a răspunde Comisiei. După cum se prevede în Acordul de retragere, pe parcursul 

perioadei de tranziţie, legislaţia UE continuă să se aplice integral Regatului Unit. În caz 

contrar, Comisia poate decide să le trimită avize motivate. 
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