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I. DIN ACTIVITATEA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Comisia ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) - schimb de opinii privind 

situația lucrătorilor transfrontalieri, inclusiv a lucrători sezonieri 

Eurodeputații au subliniat faptul că pandemia COVID-19 evidențiază condițiile precare de 

muncă a sute de mii de lucrători transfrontalieri și sezonieri din UE. 

Eurodeputații sunt profund îngrijorați  cu privire la condițiile de muncă precare și lipsa 

măsurilor de siguranță pentru lucrătorii transfrontalieri, frontalieri și sezonieri. Vezi 

scrisoare aici. 

S-a solicitat statelor membre să își intensifice controalele în ceea ce privește relațiile de 

muncă, iar acolo unde este posibil, acest lucru să se realizeze împreună cu Autoritatea 

Europeană a Muncii; de asemenea, statele membre să pună în aplicare pe deplin legislația 

UE care reglementează diferite aspecte ale  mobilității lucrătorilor, inclusiv coordonarea 

sistemelor de securitate  socială. Vezi scrisoare aici. 

Echipa de negociere din cadrul EMPL privind revizuirea legislației referitoare la 

coordonarea sistemelor de securitate socială a solicitat Consiliului și Președinției croate să 

finalizeze cu prioritate acest dosar1 care este blocat în Consiliu. 

Anumiți eurodeputați au subliniat responsabilitatea pe care o au agențiile de recrutare; sunt 

necesare măsuri mai stricte pentru protecția lucrătorilor mobili. 

La dezbatere a participat și comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, 

Nicolas Schmit care a salutat declarația comună a partenerilor sociali europeni din 

agricultură cu privire la protecția lucrătorilor sezonieri, semnată la 15 mai 2020. 

Acesta a mai subliniat următoarele: 

- statele membre trebuiau să facă schimb de informații și să instituie proceduri specifice 

în ceea ce privește lucrătorii sezonieri, în conformitate  cu  Orientările privind exercitarea 

liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19;  

- statele membre să aplice legislația UE privind protecția lucrătorilor, aplicarea pe deplin 

a principiului egalității de tratament în legislația națională, controale în statele membre 

pentru a verifica respectarea condițiilor de muncă; 

- a menționat Pachetul privind turismul și transporturile în 2020, care conține, printre 

altele, și o abordare comună a ridicării restricțiilor privind libera circulație la frontierele 

interne ale UE, în mod treptat și coordonat, reflectând ridicarea progresivă a restricțiilor 

la nivel național (vezi aici COMUNICAREA A COMISIEI - COVID-19 - Către o abordare 

etapizată și coordonată pentru restabilirea liberei circulații și ridicarea controalelor la 

frontierele interne); 

- Comisia va adopta în viitorul apropiat linii directoare cu  privire la protecția lucrătorilor 

mobili, inclusiv lucrătorii sezonieri. 

                                                 

1
 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de 

stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 – COM (2016) 815 final 

https://drive.google.com/open?id=1fguEvY-lVDV3FwMgjTRSap8KS1WJABQ_
https://drive.google.com/open?id=1jaiq4GisebSosioFXV1i6mZFyNTWn2Mc
https://drive.google.com/file/d/13-mz9JvGfiDbUL6M-9Jwkonn9129o7O8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Hqj11hF0KrFDZ-L_dulC90X5BAHd0K9a
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160815.do


3 

 

II. DECIZIE DE PUNERE I N APLICARE A COMISIEI 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/674 A COMISIEI din 15 mai 2020 
privind propunerea de inițiativă cetățenească europeană intitulată „Introducerea 

unor venituri de bază necondiționate (VBN) în întreaga UE”- C (2020) 3190 

 

Obiectivul propunerii de inițiativă cetățenească europeană intitulată „Introducerea unor 

venituri de bază necondiționate (VBN) în întreaga UE”, astfel cum a fost modificată de grupul 

de organizatori ca răspuns la scrisoarea Comisiei din 19 februarie 2020 , este de a „institui 

introducerea unor sisteme de venit de bază necondiționat în întreaga UE prin care să se 

asigure existența materială a fiecărei persoane și oportunitatea de a participa la societate ca 

parte a politicii economice a acesteia. Acest obiectiv va fi atins rămânând în limitele 

competențelor conferite UE prin tratate”. Organizatorii solicită Comisiei să înainteze o 

propunere privind veniturile de bază necondiționate în întreaga Uniune, care să reducă 

disparitățile regionale pentru a consolida coeziunea economică, socială și teritorială în 

Uniune. Conform organizatorilor, „se va atinge astfel obiectivul declarației comune a 

Consiliului European, a Parlamentului European și a Comisiei Europene din 2017, potrivit 

căreia «UE și statele sale membre vor sprijini totodată dezvoltarea unor sisteme de protecție 

socială eficiente, sustenabile și echitabile, pentru garantarea venitului de bază» în vederea 

combaterii inegalităților”. 

Tratatul privind Uniunea Europeană consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește și mai 

mult funcționarea democratică a Uniunii prin dispozițiile care prevăd, printre altele, că 

fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii prin 

intermediul unei inițiative cetățenești Europene. 

Grupul de organizatori a făcut trimitere la o serie de dispoziții ale tratatelor considerate 

relevante, printre care articolul 5 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 

prevede că statele membre trebuie să își coordoneze politicile economice în cadrul Uniunii și 

că, în acest scop, Consiliul trebuie să adopte măsuri și, în special, orientările generale ale 

acestor politici. Dispoziția menționată conferă Uniunii competența de a asigura coordonarea 

domeniilor economic și social din Uniune, dar nu constituie un temei juridic care să îi 

permită Comisiei formularea unei propuneri de act legislativ al Uniunii. 

Cu toate acestea, adoptarea unui act legislativ al Uniunii vizând punerea în aplicare a 

tratatelor în ceea ce privește „veniturile de bază necondiționate în întreaga UE” pentru toți 

cetățenii, care face obiectul inițiativei, ar putea avea loc în temeiul articolului 121 alineatul 

(2) din tratat. Conform acestei dispoziții, Comisia poate recomanda Consiliului să elaboreze 

un proiect privind orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre și ale 

Uniunii și să prezinte Consiliului European un raport în acest sens. În temeiul concluziilor 

Consiliului European, Consiliul poate adopta o recomandare care stabilește aceste orientări 

generale. 

Din aceste motive, niciuna dintre părțile propunerii de inițiativă nu depășește în mod vădit 

competența Comisiei de a prezenta o propunere de act legislativ al Uniunii în vederea 

punerii în aplicare a tratatelor, în conformitate cu cerința prevăzută la articolul 6 alineatul 

(3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/788. 
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Grupul de organizatori a furnizat dovezi adecvate că propunerea lor respectă cerințele 

prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2019/788 și a desemnat 

persoanele de contact, în conformitate cu cerința de la articolul 5 alineatul (3) primul 

paragraf din regulamentul respectiv. 

Inițiativa propusă nu este vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și nici nu contravine vădit 

valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, și 

drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

 

IV. S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE I N 

ROMA NIA 

1. Comisarul Gabriel inaugurează un grup consultativ privind microcreditele 

La 26 mai, Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Mariya 

Gabriel, a inaugurat printr-un discurs virtual, constituirea unui nou grup consultativ privind 

microcreditele. Acesta este format din profesionişti cu experienţă din rândul autorităţilor 

naţionale, al instituţiilor de învăţământ superior şi al grupurilor de asigurare a calităţii din 

statele membre. 

Comisarul a declarat: „Dorim să reflectăm asupra modului în care adoptarea unor 

module de învăţare scurte şi flexibile, care să conducă la microcredite, ar duce la inovare în 

domeniul social, economic şi pedagogic. Scopul nostru este să le permitem oamenilor să 

dobândească, în orice etapă a carierei, cunoştinţe, aptitudini şi competenţe în toate domeniile.” 

Microcertificatele sunt unităţi de învăţare mai mici, dezvoltate ca răspuns la evoluţia 

nevoilor profesionale şi societale. Acestea se eliberează după încheierea cursurilor sau a 

modulelor scurte, în urma unei evaluări corespunzătoare a competenţelor dobândite. 

Alte două reuniuni online ale grupului sunt programate pentru 30 iunie şi 16 

septembrie, înainte de a se înainta un raport final privind caracteristicile comune ale unei 

abordări europene privind microcalificările şi o foaie de parcurs pentru noi acţiuni la toate 

nivelurile. 

 

2. Comisia lansează o consultare publică privind protejarea şi facilitarea 

investiţiilor în cadrul UE 

 

Comisia Europeană a lansat recent o consultare publică privind protejarea şi 

facilitarea investiţiilor transfrontaliere în cadrul UE. Investiţiile private sunt esenţiale 

pentru finanţarea economiei şi a întreprinderilor europene. Acestea contribuie la crearea de 

locuri de muncă şi la diversificarea serviciilor şi a produselor în cadrul pieţei noastre unice. 

Mobilizarea de fonduri private va fi deosebit de importantă pentru atenuarea 

impactului economic negativ al pandemiei de coronavirus. Dacă dorim să încurajăm 

cetăţenii şi întreprinderile să investească în întreaga UE şi să beneficieze de piaţa unică, 

atunci mediul nostru de investiţii are nevoie de norme clare şi coerente, cu căi de atac 

eficiente. După cum s-a anunţat în noua Strategie industrială pentru Europa, noul Plan de 

acţiune privind uniunea pieţelor de capital va cuprinde o iniţiativă de consolidare a 
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protecţiei investiţiilor în interiorul UE şi a eforturilor de deblocare a unor surse de finanţare 

mai diversificate pentru întreprinderile europene, în special pentru IMM-uri. 

În urma recentei încetări a tratatelor bilaterale de investiţii în interiorul UE, 

consultarea publică invită cetăţenii UE şi alte părţi interesate să îşi exprime opiniile cu 

privire la punctele forte sau punctele slabe ale investiţiilor transfrontaliere în UE. Obiectivul 

este acela al evaluării cadrului actual de protejare a investiţiilor, inclusiv normele de fond şi 

mecanismele de soluţionare a litigiilor. 

Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv pentru o economie în serviciul 

cetăţenilor, a declarat: „Trebuie să facem tot ce putem, pentru ajutarea redresării Europei, în 

urma pandemiei de coronavirus. Promovarea investiţiilor transfrontaliere în interiorul UE este 

acum mai importantă ca niciodată. Dacă dorim să sporim investiţiile transfrontaliere, trebuie 

să sporim încrederea investitorilor. Încurajez cât mai multe părţi interesate să împărtăşească 

opiniile şi experienţele lor privind investiţiile transfrontaliere în UE, precum şi modalităţile 

prin care acestea pot fi îmbunătăţite.” 

Rezultatele consultării publice vor contribui la viitoarele iniţiative politice ale 

Comisiei. Perioada de consultare se încheie la 8 septembrie 2020. 

 

3.  UE mobilizează donatori internaţionali, pentru sprijinirea refugiaţilor şi 

migranţilor venezueleni şi a ţărilor din regiune 

Uniunea Europeană şi guvernul spaniol au convocat Conferinţa internaţională a 

donatorilor, pentru a-şi manifesta solidaritatea cu refugiaţii şi migranţii venezueleni şi cu 

ţările din regiune, cu sprijinul înaltului comisar al Naţiunilor Unite pentru refugiaţi (UNHCR) 

şi al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM). 

Donatorii internaţionali s-au angajat să aloce o sumă totală de 2,544 mld EUR (din 

care 595 mil EUR sub formă de granturi), iar Uniunea Europeană şi statele sale membre au 

mobilizat granturi în valoare de 231,7 mil EUR. Comisia Europeană s-a angajat să furnizeze 

144,2 mil EUR pentru asistenţă umanitară imediată, asistenţă pentru dezvoltare pe termen 

mediu şi lung şi, intervenţii de prevenire a conflictelor. Banca Europeană de Investiţii a 

anunţat că va acorda regiunii împrumuturi suplimentare în valoare de 400 mil EUR. 

Înaltul Reprezentant/vicepreşedintele Josep Borrell a declarat: „Uniunea Europeană 

nu a uitat niciodată poporul venezuelean. Astăzi am mobilizat comunitatea internaţională, 

pentru a oferi asistenţă suplimentară milioanelor de venezueleni strămutaţi şi ţărilor din 

America Latină care îi găzduiesc. Le mulţumesc donatorilor internaţionali, pentru 

angajamentele lor generoase. Tot astăzi am readus în prim-plan una dintre cele mai grave 

crize ale strămutării populaţiei din istoria recentă.” 

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a declarat: „Pandemia de 

coronavirus riscă să agraveze situaţia deja critică din regiune. Sprijinul umanitar furnizat de 

UE va contribui la acordarea unei asistenţe de urgenţă unui număr de aproape 5 milioane de 

venezueleni care au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele.” 

Comisarul pentru parteneriate internaţionale, Jutta Urpilainen, a declarat: 

„Angajamentul nostru colectiv demonstrează importanţa parteneriatului la nivel mondial, ca 

răspuns la provocări precum criza migraţiei din Venezuela, pe fondul pandemiei de 

coronavirus. Ne vom continua eforturile pentru consolidarea legăturii dintre domeniul 

umanitar şi cel al dezvoltării şi pentru crearea de parteneriate trainice, în favoarea dezvoltării 

durabile.” 

 



6 

 

Finanţarea furnizată astăzi de Uniunea Europeană se va concentra pe următoarele aspecte: 

 

- sprijin pentru dezvoltare, în valoare de 70 mil EUR: acordat pentru promovarea integrării 

socioeconomice a migranţilor şi a refugiaţilor venezueleni şi pentru sprijinirea 

comunităţilor-gazdă. Sprijinul va fi destinat sectoarelor celor mai afectate de pandemia de 

coronavirus, vizând consolidarea serviciilor sociale de bază, în special a sănătăţii, 

promovarea oportunităţilor economice şi îmbunătăţirea securităţii alimentare şi 

nutriţionale. Acest sprijin va fi distribuit în întreaga regiune, în special în Columbia, Peru şi 

Ecuador, ţări ce găzduiesc majoritatea refugiaţilor şi a migranţilor; 

- asistenţă umanitară în valoare de 67,7 mil EUR, pentru activităţi de ajutor imediat în 

regiune, inclusiv în zonele de frontieră, menite să ofere sprijin pentru refugiaţi, persoanele 

strămutate în interiorul ţării, comunităţile-gazdă şi alte grupuri vulnerabile. Asistenţa se va 

axa pe aspecte precum sănătatea, protecţia, nutriţia, educaţia, apa şi instalaţiile sanitare şi 

sprijinul psihosocial. 

Peste 50 de părţi interesate au participat la conferinţă, alături de agenţiile 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, de instituţiile financiare internaţionale şi de reprezentanţi ai 

societăţii civile naţionale şi internaţionale. 

 

4. Coronavirus: în urma apelului lansat de Comisie, platformele elimină milioane 

de anunţuri publicitare înşelătoare 

 

În cadrul angajamentului său de a proteja consumatorii online, Comisia Europeană a 

coordonat o acţiune de verificare a site-urilor web, cu scopul identificării acelor care expun 

consumatorii din UE unor conţinuturi ce promovează afirmaţii false sau produse 

contrafăcute, în contextul pandemiei de coronavirus. 

Rezultatele arată că platformele au eliminat sau blocat milioane de anunţuri 

publicitare sau listări de produse înşelătoare. Acţiunea de verificare – efectuată de Reţeaua 

de cooperare pentru protecţia consumatorilor (CPC) – a făcut constatarea pe două căi: o 

examinare de înalt nivel a platformelor online şi o analiză aprofundată a unor anunţuri 

publicitare şi site-uri web specifice, referitoare la produse foarte solicitate din cauza 

coronavirusului. 

Didier Reynders, comisarul pentru justiţie, a declarat: „Principalele platforme online 

au răspuns pozitiv apelului lansat de Comisia Europeană de combatere a escrocheriilor şi 

ofertelor înşelătoare şi au demonstrat un angajament clar privind eliminarea conţinutului 

dăunător. Cu toate acestea, după cum a arătat acţiunea de verificare desfăşurată recent, 

comercianţii necinstiţi găsesc în continuare noi modalităţi de exploatare a vulnerabilităţilor 

consumatorilor, de eludare a controalele algoritmice şi de creare de noi site-uri web. În 

contextul unei pandemii mondiale, trebuie să fim conştienţi de acest lucru, în calitate de 

consumatori – nu există remedii miracol disponibile online. Sunt recunoscător autorităţilor 

naţionale pentru protecţia consumatorilor, care sunt în continuare puternic mobilizate şi 

colaborează cu Comisia, pentru protejarea consumatorilor online.” 

Autorităţile pentru protecţia consumatorilor din 27 de ţări au participat la 

examinarea de înalt nivel a platformelor şi au trimis 126 de răspunsuri, atât în ceea ce 

priveşte societăţile cu care Comisia a fost în contact permanent, cât şi alţi actori naţionali. S-

a acordat o atenţie deosebită examinării ofertelor privind măştile şi bonetele de protecţie, 
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gelurile hidroalcoolice, kiturile de testare, precum şi produsele alimentare, suplimentele 

alimentare şi produsele nealimentare cu presupuse efecte de vindecare a afecţiunilor 

cauzate de coronavirus. 

În 38 de cazuri, autorităţile din cadrul Reţelei CPC au descoperit o serie de oferte sau 

anunţuri publicitare dubioase, referitoare la produse promovate în mod înşelător, în 

contextul pandemiei de coronavirus, afirmaţii generale conform cărora un produs era în 

măsură să prevină sau să vindece infecţia, precum şi preţuri excesive. În plus, examinarea a 

arătat faptul că comercianţii necinstiţi utilizează noi practici agresive, ce fac mai dificilă 

detectarea lor, cum ar fi afirmaţii implicite privind proprietăţile de vindecare ale produselor, 

prin intermediul imaginilor sau ilustraţiilor grafice sau chiar cuvinte ortografiate greşit, în 

mod intenţionat, pentru evitarea filtrelor de text automate. 

În general, examinarea a demonstrat că schimburile actuale dintre Comisie şi 

principalele platforme online dau roade. De exemplu, Google a blocat sau a eliminat peste 80 

de milioane de anunţuri publicitare legate de coronavirus (la nivel mondial); eBay a blocat 

sau a eliminat peste 17 milioane de listări de produse de pe piaţa sa mondială, care încălcau 

normele UE în materie de protecţie a consumatorilor; iar Amazon a observat o scădere cu 

77%, în comparaţie cu luna martie, a numărului săptămânal de noi listări de produse ce 

conţin afirmaţii legate de coronavirus. 

Acţiunea de verificare aprofundată a vizat 268 de site-uri web, dintre care 206 au fost 

marcate pentru investigaţii ulterioare, în legătură cu posibile încălcări ale legislaţiei UE 

privind protecţia consumatorilor. Astfel: 

- 88 de site-uri web conţineau produse însoţite de afirmaţii privind o presupusă vindecare 

sau presupuse efecte preventive împotriva coronavirusului; 

- 30 de site-uri web conţineau afirmaţii inexacte cu privire la penuria de produse; 

- 24 de site-uri web au fost suspectate de practici neloiale pentru a obţine preţuri excesive. 

De asemenea, acţiunea de verificare a indicat că, în 39 de cazuri, preţul de vânzare şi 

preţul unitar nu erau afişate într-un mod lipsit de ambiguităţi, uşor de identificat şi clar 

lizibil. În plus, autorităţile din cadrul Reţelei CPC au observat, de asemenea, că nu li s-au 

furnizat consumatorilor informaţii clare şi complete cu privire la toate aspectele relevante, 

cum ar fi identitatea comerciantului (pe 58 de site-uri web), adresa geografică a sediului 

comerciantului (pe 62 de site-uri web) sau datele de contact ale comerciantului (pe 58 de 

site-uri web). 

Comisia şi-a actualizat recomandările adresate consumatorilor şi a solicitat 

platformelor să rămână vigilente şi să îşi continue eforturile în vederea furnizării unui 

feedback periodic Comisiei şi autorităţilor pentru protecţia consumatorilor. Comisia va 

coordona cooperarea dintre autorităţile din cadrul Reţelei CPC şi registrele de domenii, 

cărora li se poate solicita să elimine site-urile web dăunătoare. În plus, Comisia îşi va 

continua cooperarea şi schimburile de informaţii cu organismele de autoreglementare din 

domeniul publicităţii, privind dezvoltarea de instrumente automate pentru detectarea 

anunţurilor publicitare înşelătoare. 

 

5. Europa este capabilă să conducă tranziţiile către economia verde şi către 

tehnologia digitală 

Comisia a publicat cel mai recent raport privind performanţele UE din domeniul 

ştiinţei, din cel al cercetării şi din cel al inovării, ce analizează performanţele Europei în 
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context mondial. Raportul evidenţiază faptul că cercetarea şi inovarea sunt necesare pentru 

sprijinirea unei  creşteri a întreprinderilor, regiunilor şi ţărilor, care să fie sustenabilă şi 

favorabilă incluziunii şi să garanteze că eforturile de consolidare a sistemelor de inovare, în 

special în regiunile mai puţin dezvoltate, nu lasă pe nimeni în urmă. 

De asemenea, raportul evidenţiază atât importanţa faptului de a se asigura că 

europenii au competenţele potrivite, din punctul de vedere al noilor revoluţii tehnologice, 

cât şi rolul semnificativ al politicii de cercetare şi inovare, în ceea ce priveşte consolidarea 

productivităţii întreprinderilor, ce duce în mod sustenabil la crearea de valoare şi de locuri 

de muncă. În special, ediţia din 2020 a raportului bienal prezintă 11 recomandări de politică, 

menite a veni în sprijinul oamenilor, al planetei şi al prosperităţii. 

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

declarat: „Cercetarea şi inovarea constituie esenţa reacţiei la criza fără precedent cu care ne 

confruntăm şi pot contribui semnificativ la redresarea economică. Raportul din 2020 privind 

performanţele din domeniul ştiinţei, din cel al cercetării şi din cel al inovării demonstrează că 

cercetarea şi inovarea sunt esenţiale pentru realizarea tranziţiilor către economia verde şi 

către tehnologia digitală de care are nevoie Europa. Programul Orizont 2020 şi viitorul 

program Orizont Europa au un rol esenţial în această transformare.” 

UE se numără printre principalii actori în ceea ce priveşte producţia şi excelenţa în 

domeniul ştiinţei. De exemplu, dintre publicaţiile ştiinţifice din întreaga lume, cel mai des 

citate pe tema climei, 25% provin din UE, la fel ca 27% dintre publicaţiile ştiinţifice cel mai 

des citate în domeniul bioeconomiei. De asemenea, în ceea ce priveşte cererile de brevete 

din aceste două domenii, UE deţine o poziţie de lider, cu 24% în domeniul climei şi 25% în 

domeniul bioeconomiei. Totuşi, sunt necesare eforturi suplimentare, pentru transformarea 

rezultatelor cercetării în soluţii sustenabile ce pot fi comercializate, pentru crearea unui 

Spaţiu european de cercetare puternic şi pentru sporirea eficacităţii sistemelor de cercetare 

publice. Totodată, deoarece digitalizarea transformă cercetarea şi inovarea, o combinaţie 

corectă de politici ar trebui să stimuleze tehnologia profundă şi competenţele digitale ale 

cercetătorilor, să promoveze ştiinţa deschisă şi să asigure realizarea de investiţii suficiente 

în infrastructuri de date de înaltă calitate. Graţie abordării orientate spre îndeplinirea 

obiectivelor misiunilor sale, precum şi datorită parteneriatelor europene, următorul 

program-cadru pentru cercetare şi inovare al UE va avea un rol esenţial în intensificarea şi 

direcţionarea eforturilor în materie de cercetare şi inovare. 

Date fiind excelenţa şi performanţele de înalt nivel ale UE în ceea ce priveşte 

cercetarea şi inovarea bazate pe ştiinţă, raportul privind performanţele UE din domeniul 

ştiinţei, din cel al cercetării şi din cel al inovării prezintă 11 recomandări de politică, grupate 

în jurul a trei piloni principali: (i) cercetare şi inovare pentru un spaţiu sigur şi echitabil 

pentru omenire; (ii) cercetare şi inovare pentru o poziţie de lider mondial şi (iii) cercetare şi 

inovare pentru impact economic şi societal. Împreună, aceste recomandări deschid calea 

către îndeplinirea, prin intermediul cercetării şi al inovării, a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă şi către integrarea lor în politici şi iniţiative ale UE, ce vor contribui la o Europă 

echitabilă, neutră din punct de vedere climatic şi digitală, sporind totodată competitivitatea 

întreprinderilor şi regiunilor europene. 

 

6. Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză şi să 

pregătim viitorul pentru noua generaţie 
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Comisia Europeană a prezentat o propunere privind un plan major de redresare 

sustenabilă, echilibrată, favorabilă incluziunii şi echitabilă pentru toate statele membre. 

Noul instrument, Next Generation EU (UE - generaţia viitoare) este integrat într-un buget UE 

pe termen lung puternic, modern şi revizuit. De asemenea, Comisia a prezentat versiunea 

ajustată a programului său de lucru pentru 2020, în care se acordă prioritate acţiunilor 

necesare pentru stimularea redresării şi rezilienţei Europei. 

Coronavirusul a zdruncinat din temelii Europa şi întreaga lume, punându-ne la 

încercare sistemele de sănătate şi de protecţie socială, societăţile şi economiile şi modul în 

care trăim şi colaborăm. Pentru protejarea vieţii şi mijloacelor de trai, pentru repararea 

pieţei unice, precum şi pentru asigurarea unei redresări sustenabile şi prospere, care să 

accelereze dubla tranziţie către o societate digitală şi verde, Comisia Europeană propune să 

se exploateze întregul potenţial al bugetului UE. Instrumentul Next Generation EU, în 

valoare de 750 mld EUR, precum şi majorările bine ţintite ale bugetului pe termen lung al 

UE, pentru perioada 2021-2027, vor aduce capacitatea financiară totală a bugetului UE la 1 

850 mld EUR. 

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Planul de 

redresare transformă provocarea imensă cu care ne confruntăm într-o oportunitate, nu numai 

prin faptul că sprijină redresarea, ci şi prin investiţiile în viitorul nostru pe care le include: 

Pactul verde european şi digitalizarea vor stimula crearea de locuri de muncă şi creşterea 

economică, rezilienţa societăţilor noastre şi sănătatea mediului nostru. Acesta este momentul 

Europei. Dorinţa noastră de a acţiona trebuie să se ridice la înălţimea provocărilor cu care ne 

confruntăm toţi. Prin intermediul instrumentului Next Generation EU, oferim un răspuns 

ambiţios acestor provocări.” 

Comisarul Johannes Hahn, responsabil de bugetul UE, a declarat: „Bugetul nostru 

comun este în centrul planului de redresare al Europei. Capacitatea suplimentară oferită de 

instrumentul Next Generation EU şi de cadrul financiar multianual consolidat ne vor oferi 

mijloacele să fim solidari, astfel încât să putem sprijini statele membre şi economia. Acţionând 

împreună, vom face ca Europa să devină mai competitivă, mai rezilientă şi mai suverană.” 

Vicepreşedintele Maroš Šefčovič, responsabil cu relaţiile interinstituţionale şi 

prospectiva, a declarat: „Redresarea va avea nevoie de o orientare politică puternică. 

Programul de lucru adaptat, ce reflectă noua realitate, arată că ne vom concentra toate 

acţiunile pe obiectivele de depăşire a crizei, pe impulsionarea economiei şi plasarea Uniunii 

Europene pe o traiectorie clară de redresare rezilientă, durabilă şi echitabilă. Astfel vom putea 

să ieşim din criză mai puternici.” 

 

 Investiţii pentru viitor: 

 

În completarea eforturilor naţionale, bugetul UE se află într-o poziţie unică, pentru  

susţinerea unei redresări socioeconomice echitabile, repararea şi revitalizarea pieţei unice, 

garantarea condiţiilor de concurenţă echitabile şi sprijinirea investiţiilor urgente, în special 

în tranziţia către o societate digitală şi verde, elemente esenţiale pentru prosperitatea şi 

rezilienţa viitoare ale Europei. 

Instrumentul Next Generation EU va colecta fonduri, prin ridicarea temporară a 

plafonului ce se aplică resurselor proprii la 2,0% din venitul naţional brut al UE, permiţând 

Comisiei să îşi utilizeze ratingul de credit puternic, pentru împrumutarea a 750 mld EUR de 

pe pieţele financiare. Această finanţare suplimentară va fi direcţionată prin intermediul 
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programelor UE şi rambursată pe o perioadă lungă de timp în bugetele viitoare ale UE – nu 

înainte de 2028 şi nu mai târziu de 2058. Pentru ca acest lucru să se realizeze în mod 

echitabil şi partajat, Comisia propune o serie de resurse proprii noi. În plus, pentru punerea 

la dispoziţie a fondurilor, cât mai curând posibil ,astfel încât să se răspundă celor mai 

urgente nevoi, Comisia propune modificarea actualului cadru financiar multianual 2014-

2020, pentru alocarea unor fonduri suplimentare, în valoare de 11,5 mld EUR, deja în 2020. 

 

Fondurile colectate în cadrul instrumentului Next Generation EU vor fi investite în trei 

piloni: 

 

1. Sprijinirea statelor membre, pentru investiţii şi reforme 

 

• Prin noul Mecanism pentru redresare şi rezilienţă, în valoare de 560 mld EUR, se va oferi 

sprijin financiar pentru investiţiile şi reformele ce vor viza, în special, tranziţia către o 

societate digitală şi verde şi rezilienţa economiilor naţionale, investiţii şi reforme ce vor fi 

corelate cu obiectivele incluse în semestrul european. Acest mecanism va fi integrat în 

semestrul european şi va avea o facilitate de finanţare de până la 310 mld EUR şi va putea să 

ofere până la 250 mld EUR, sub formă de împrumuturi. Sprijinul va fi pus la dispoziţia 

tuturor statelor membre, dar va fi concentrat în zonele cele mai afectate şi acolo unde 

nevoile în materie de rezilienţă sunt cele mai mari. 

• Ţinându-se seama de gravitatea impactului socioeconomic al crizei, în special de nivelul 

şomajului în rândul tinerilor şi de prosperitatea relativă a statelor membre, până în 2022 se 

va aloca o sumă suplimentară de 55 mld EUR, din programele actuale ale politicii de 

coeziune, în cadrul noii iniţiative REACT-UE.  

• O propunere vizează consolidarea Fondului pentru o tranziţie justă, cu până la 40 mld EUR, 

pentru sprijinirea statelor membre, în accelerarea tranziţiei către o neutralitate climatică. 

• O consolidare a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, în valoare de 15 mld 

EUR, pentru sprijinirea zonelor rurale, ca să facă modificările structurale necesare, în 

conformitate cu Pactul verde european şi să realizeze obiectivele ambiţioase ale strategiei, în 

materie de biodiversitate şi ale strategiei „de la fermă la consumator”. 

 

2. Relansarea economiei UE, prin stimularea investiţiilor private 

 

• Noul Instrument de sprijin pentru solvabilitate va mobiliza resurse private, pentru 

sprijinirea urgentă a întreprinderilor europene viabile, din sectoarele, regiunile şi ţările cele 

mai afectate. Acesta poate fi operaţional, începând cu 2020 şi va avea un buget de 31 mld 

EUR, cu scopul deblocării a 300 mld EUR, sub formă de sprijin pentru solvabilitatea 

întreprinderilor din toate sectoarele economice şi pregătirea pentru un viitor digital, 

rezilient şi mai curat. 

• Suplimentarea cu 15,3 mld EUR a bugetului dedicat InvestEU, programul de investiţii 

emblematic al Europei, în vederea mobilizării de investiţii private în proiecte din întreaga 

Uniune. 

• Noul Mecanism de investiţii strategice, gândit în cadrul InvestEU, pentru generarea de 

investiţii de până la 150 mld EUR, care să sporească rezilienţa sectoarelor strategice, în 

special a celor legate de tranziţia către o societate digitală şi verde şi, a lanţurilor valorice, 
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esenţiale pe piaţa internă, datorită unei contribuţii de 15 mld EUR, din instrumentul Next 

Generation EU. 

 

3. Lecţii învăţate în urma crizei 

 

• Noul program în domeniul sănătăţii, EU4Health pentru consolidarea securităţii sanitare şi 

pregătirea pentru viitoarele crize din acest domeniu, cu un buget de 9,4 mld EUR. 

• 2 mld EUR pentru consolidarea rescEU, mecanismul de protecţie civilă al Uniunii, ce va fi 

extins şi consolidat pentru sporirea capacităţii Uniunii de a se pregăti şi a răspunde 

viitoarelor crize. 

• Suplimentarea cu 94,4 mld EUR a programului Orizont Europa, ce va fi consolidat pentru 

finanţarea cercetării vitale în domeniul sănătăţii, al rezilienţei şi al tranziţiei către o 

societate digitală şi verde. 

• Sprijinirea partenerilor globali ai Europei, printr-o sumă suplimentară de 16,5 mld EUR, 

pentru acţiuni externe, inclusiv ajutor umanitar. 

• Alte programe ale UE vor fi consolidate, pentru alinierea pe deplin a viitorului cadru 

financiar la nevoile în materie de redresare şi la priorităţile strategice. Alte instrumente vor 

fi consolidate pentru conferirea bugetului UE a unui plus de flexibilitate şi reactivitate. 

 

Este necesar ca, în cadrul Consiliului European, până în iulie, să se ajungă rapid la un 

acord politic, cu privire la instrumentul Next Generation EU şi la bugetul general al UE, 

pentru perioada 2021-2027, pentru a da un nou dinamism redresării şi a oferi UE un 

instrument solid de relansare a economiei şi de construire a viitorului. 

 

 Fundamentele redresării 

Relansarea economiei nu înseamnă revenirea la situaţia de dinainte de criză, ci 

ieşirea din criză pe o traiectorie ascendentă. Trebuie să reparăm daunele cauzate pe termen 

scurt de criză într-un mod care să ne permită să investim, de asemenea, în viitorul nostru pe 

termen lung. Toate sumele colectate prin intermediul instrumentului Next Generation EU 

vor fi canalizate prin intermediul programelor UE în cadrul bugetului UE pe termen lung 

revizuit: 

 

Pactul verde european ca strategie de redresare a UE: 

- un val masiv de renovări ale clădirilor şi infrastructurilor şi o economie mai circulară, care 

să creeze locuri de muncă la nivel local; 

- derularea de proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile, în special bazate pe 

energia eoliană şi solară, şi lansarea unei economii curate, pe bază de hidrogen, în Europa; 

- transporturi şi logistică mai puţin poluante, inclusiv instalarea unui milion de puncte de 

încărcare pentru vehiculele electrice şi stimularea mobilităţii feroviare şi a mobilităţii 

curate, în oraşele şi regiunile noastre; 

- consolidarea Fondului pentru o tranziţie justă, care să sprijine recalificarea, ajutând 

întreprinderile să creeze noi oportunităţi economice. 

 

Consolidarea pieţei unice şi adaptarea acesteia la era digitală: 

- realizarea de investiţii într-o conectivitate mai mare şi de calitate mai bună, în special în 

instalarea rapidă a reţelelor 5G; 
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- o prezenţă industrială şi tehnologică mai puternică în sectoare strategice, inclusiv în 

inteligenţa artificială, în securitatea cibernetică, în calculul de înaltă performanţă şi în 

serviciile de cloud; 

- construirea unei economii reale a datelor, ca motor al inovării şi al creării de locuri de 

muncă; 

creşterea rezilienţei cibernetice. 

 

O recuperare echitabilă şi favorabilă incluziunii pentru toţi: 

- sistemul european de reasigurare pentru indemnizaţiile de şomaj (SURE), instituit pe 

termen scurt, va oferi 100 mld EUR, pentru sprijinirea lucrătorilor şi întreprinderilor; 

- Agenda pentru competenţe în Europa şi Planul de acţiune pentru educaţia digitală vor 

asigura competenţe digitale pentru toţi cetăţenii UE; 

- salarii minime corecte şi măsuri obligatorii de asigurare a transparenţei salariale vor ajuta 

lucrătorii vulnerabili, în special femeile; 

- Comisia Europeană intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale, ceea ce va ajuta statele 

membre să genereze venituri. 

 

 Construirea unei Uniuni mai reziliente 

 

Europa trebuie să îşi consolideze autonomia strategică, într-o serie de domenii specifice, 

inclusiv în lanţurile valorice strategice şi să filtreze investiţiile străine directe. Pentru 

sporirea gradului de pregătire în caz de crize şi îmbunătăţirea gestionării crizelor, Comisia 

va consolida Agenţia Europeană pentru Medicamente şi va conferi un rol mai important 

Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), în coordonarea răspunsului 

medical în caz de crize. 

Recuperarea trebuie să se bazeze, fără echivoc, pe drepturile fundamentale şi pe 

respectarea deplină a statului de drept. Eventualele măsuri de urgenţă trebuie să fie limitate 

în timp şi strict proporţionale. Evaluarea Comisiei va fi inclusă în primul raport ce se va 

publica în cadrul mecanismului privind statul de drept. 

Putem şi trebuie să învăţăm din această criză, însă acest lucru poate fi realizat doar prin 

implicarea cetăţenilor, a comunităţilor şi a oraşelor. Conferinţa privind viitorul Europei va 

juca un rol important în consolidarea, în continuare, a fundamentelor democratice ale 

Europei, în perioada de după criza generată de coronavirus. 

 

 Rol responsabil de lider mondial  

 

UE este angajată în dirijarea eforturilor internaţionale către o redresare cu adevărat 

globală, în special printr-o coordonare comună cu Organizaţia Naţiunilor Unite, G20 şi G7, 

Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială sau Organizaţia Internaţională a Muncii. UE 

va continua să colaboreze îndeaproape cu ţările aflate în vecinătatea sa imediată din est şi 

din sud şi cu partenerii săi din Africa. 

 

7. Discursul preşedintei von der Leyen în plenul Parlamentului European privind 

pachetul european pentru redresare 
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Discursul preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, rostit în plenul 

Parlamentului European, cu privire la pachetul european pentru redresare – Discursul 

pronunţat prevalează: 

„Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi, Europa este o istorie a 

generaţiilor, iar fiecare generaţie de europeni îşi are propria sa istorie. Pentru generaţia 

fondatoare a Uniunii noastre, istoria vorbea despre construirea unei păci durabile, acolo 

unde nu erau decât suferinţă, durere şi distrugere. Pentru generaţia următoare, obiectivul a 

fost asigurarea prosperităţii şi a libertăţii, optând pentru unitatea pieţei noastre interne şi 

pentru moneda noastră unică.  Apoi, obiectivul a fost reunirea familiei noastre europene, 

ajutându-ne fraţii şi surorile să iasă din războiul rece şi primindu-i acasă, în Uniunea 

noastră. Toate aceste generaţii şi toate aceste succese istorice s-au bazat pe realizările 

înaintaşilor şi i-au inspirat pe cei care au urmat. Iar întotdeauna a trebuit să alegem: fie să 

mergem pe calea celei mai mici rezistenţe pe cont propriu, fie să înaintăm împreună în 

aceeaşi direcţie, având o viziune şi ambiţii comune. 

În astfel de momente decisive, am ales întotdeauna să facem saltul înainte împreună, 

întrucât pentru Europa, măsurile cele mai îndrăzneţe vor fi întotdeauna cele mai sigure. 

Acest lucru ne-a permis să construim o Uniune a păcii şi prosperităţii, fără egal şi fără 

precedent în lume. 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, astăzi ne confruntăm cu propriul nostru moment de 

cumpănă. Ceea ce la început nu a fost decât un virus atât de mic, încât ochii noştri nu îl pot 

vedea, a devenit o criză economică de o asemenea anvergură, încât nimeni nu o poate ignora.  

Modelul nostru unic construit timp de peste 70 de ani este pus la încercare, aşa cum nu a 

mai fost niciodată,în decursul vieţii noastre sau în istoria Uniunii noastre. Realizările noastre 

comune europene pe care le-am obţinut împreună sunt grav afectate. Lucruri pe care le 

consideram ca fiind de la sine înţelese sunt puse în discuţie: este vorba de piaţa unică ce 

trebuie să se redreseze, 

de condiţiile de concurenţă ce trebuie să redevină echitabile şi de patru libertăţi ce trebuie 

să fie complet restabilite. Totodată criza antrenează efecte externe şi se propagă de la o ţară 

la alta. Niciuna din aceste consecinţe nu poate fi remediată de o singură ţară pe cont propriu. 

Falimentul unei întreprinderi într-un stat membru înseamnă pierderea unui furnizor de 

încredere pentru o activitate economică dintr-un alt stat. O economie ce se confruntă cu 

dificultăţi într-o parte a Europei slăbeşte o economie puternică dintr-o altă parte a acesteia. 

Suntem cu toţii afectaţi de această criză şi totodată depăşiţi, fiecare dintre noi, de 

amploarea ei. Ne aflăm într-un moment crucial pentru Europa. Constatăm efectele negative 

în plan economic, fiscal şi social din statele noastre membre. Divergenţele şi disparităţile se 

accentuează. Trebuie găsite soluţii echilibrate la chestiunile complexe ale suveranităţii şi 

partajării sarcinilor. Şi din nou ne aflăm în faţa aceloraşi două opţiuni: fie se descurcă fiecare 

singur, iar ţări, regiuni şi popoare rămân în urmă, şi acceptăm astfel o Uniune divizată între 

săraci şi bogaţi; fie pornim pe această cale împreună. 

Facem acest salt înainte. Pregătim un teren solid pentru cetăţenii noştri şi pentru 

generaţia următoare. Pentru mine alegerea este simplă. Vreau să facem încă un pas 

îndrăzneţ înainte, împreună. Europa este în poziţia unică de a putea să investească într-o 

redresare colectivă şi într-un viitor comun. În Uniunea noastră, persoanele, întreprinderile 

şi economiile depind unele de altele şi se bazează unele pe altele. În Uniunea noastră, 

coeziunea, convergenţa şi investiţiile sunt bune pentru toţi. În Uniunea noastră, ştim că 

măsurile cele mai îndrăzneţe sunt cu adevărat cele mai sigure pentru viitorul nostru. De 
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aceea, Comisia propune astăzi un nou instrument pentru redresare denumit Next 

Generation EU, în valoare de 750 mld EUR. Acesta se va adăuga unui buget pe termen lung 

revizuit de 1,1 mii mld EUR. 

Next Generation EU, alături de cadrul financiar multianual principal, însumează, în 

propunerile prezentate azi, până la 1,85 mii de mld EUR. Acesta se adaugă celor trei plase de 

siguranţă socială constând în împrumuturi în valoare de 540 mld EUR, ce au fost deja 

aprobate de Parlament şi Consiliu. În total, efortul nostru în vederea redresării se ridică 

astfel la 2,4 mii mld EUR. 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, daţi-mi voie să vă explic cum va funcţiona Next 

Generation EU. Fondurile vor fi colectate eliminând temporar plafonul resurselor proprii, 

pentru a-i permite Comisiei să se folosească de ratingul său de credit foarte solid, pentru a 

împrumuta bani de pe pieţele financiare. Este vorba de o nevoie urgentă şi excepţională 

pentru o criză la fel de urgentă şi de excepţională. De aceea, Next Generation EU va investi în 

repararea structurii noastre sociale, va proteja piaţa noastră unică şi va contribui la 

reechilibrarea bilanţurilor financiare în întreaga Europă. Iar în timp ce vom întreprinde 

aceste acţiuni, va trebui şi să avansăm rapid către un viitor verde, digital şi rezilient. 

Acesta este viitorul următoarei generaţii de europeni. Generaţie care este conectată 

la nivel mondial şi se simte responsabilă pentru lumea noastră, pentru planeta noastră. Şi 

care este ferm hotărâtă să promoveze demnitatea umană şi statul de drept. Şi care este 

hotărâtă să tragă la răspundere guvernele, pentru acţiunile lor, în ceea ce priveşte 

combaterea schimbărilor climatice şi salvarea naturii. Şi care este călăuzită de idealismul 

pro-european şi de convingerea că Uniunea noastră trebuie să se străduiască sa facă mai 

multe. Astfel, pe lângă faptul de a da dovadă de solidaritate pentru depăşirea crizei de azi, 

propun un nou pact al generaţiilor pentru mâine. În mod cert, efectele crizei ne arată că azi 

trebuie să facem investiţii de o amploare fără precedent. Dar o vom face astfel încât mâine, 

generaţia următoare să culeagă roadele acestora. 

Investiţiile nu doar că vor păstra realizările extraordinare pe care le-am obţinut în 

ultimii 70 de ani, dar vor asigura o Uniune neutră din punctul de vedere al impactului asupra 

climei, digitală, socială şi care va fi şi în viitor un actor puternic la nivel mondial. Pentru 

aceasta, Next Generation EU îşi va mobiliza forţa sa financiară enormă, pentru a investi în 

priorităţile noastre comune, prin intermediul programelor europene. 

Doresc să vă asigur că Parlamentul European are un cuvânt greu de spus, în ceea ce 

priveşte deciziile cruciale pentru Uniunea noastră. Propunerea mea ca aceste fonduri să fie 

investite prin intermediul unor programe, în cadrul bugetului nostru european, asigură 

exact acest lucru. Next Generation EU va restabili şi reconstrui piaţa noastră unică – sursă 

majoră de inovare, prosperitate şi oportunităţi.  

Toate statele membre trebuie să investească în tehnologii ce vor stimula redresarea, 

prin noi industrii inovatoare şi nepoluante. Next Generation EU consolidează Pactul verde 

european şi Orizont Europa şi va investi în infrastructuri esenţiale, de la 5G la renovarea 

locuinţelor.  

În acelaşi timp, trebuie să ne asigurăm că tranziţia la o economie neutră din punctul 

de vedere al impactului asupra climei nu lasă pe nimeni în urmă. De aceea, Next Generation 

EU va multiplica finanţarea destinată Fondului pentru o tranziţie justă. 

În aceeaşi ordine de idei, niciun stat membru nu ar trebui să fie nevoit să aleagă între 

a răspunde crizei şi a investi în cetăţenii săi. Niciun stat membru nu ar trebui să fie nevoit să 

aleagă între a răspunde crizei şi a investi în cetăţenii săi.  Prin urmare, Next Generation EU 
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sporeşte sprijinul acordat în cadrul programului Erasmus şi în cadrul Iniţiativei privind 

ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor. Acest lucru asigură faptul că oamenii 

dobândesc competenţele şi beneficiază de formarea şi educaţia de care au nevoie, pentru a 

se adapta acestei lumi aflate în schimbare rapidă.  

Next Generation EU va ajuta acele întreprinderi perfect sănătoase, ce au luat decizii şi 

au făcut investiţii corecte, de-a lungul deceniilor, dar care acum se află în pericol, deoarece 

întreprinderi concurente din alte state membre beneficiază de un acces mai bun la fonduri 

publice sau private, pentru aport de capital. 

 

Instrumentul va investi în principalele industrii şi tehnologii europene, în vederea 

sporirii rezilienţei lanţurilor de aprovizionare esenţiale. Acesta va asigura menţinerea 

poziţiei de vârf pe care Europa o deţine în domenii-cheie, precum inteligenţa artificială, 

agricultura de precizie sau ingineria ecologică. Totodată, Next Generation EU va contribui la 

sporirea rezilienţei sistemelor noastre de sănătate, pentru a face faţă viitoarelor crize. 

Aceste investiţii vor constitui o nouă realizare comună europeană, vor demonstra ce 

înseamnă în mod real şi concret să faci parte din Uniune, iar această realizare ne va aparţine 

nouă, tuturor. În total, Comisia va mobiliza 750 mld EUR pentru Next Generation EU. Din 

această sumă, 500 mld EUR vor fi distribuite sub formă de granturi, iar 250 mld sub formă 

de împrumuturi acordate statelor membre. 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, Un lucru trebuie să fie clar pentru noi toţi: aceste 

granturi sunt o investiţie comună în viitorul nostru şi nu au nimic de-a face cu datoriile 

statelor membre din trecut. Granturile trec prin bugetul european, ce limitează contribuţiile 

fiecărei ţări, în funcţie de o formulă fixă. Granturile reprezintă, în mod clar, investiţii în 

priorităţile noastre europene în consolidarea pieţei noastre unice, digitalizarea Pactul verde 

european şi creşterea rezilienţei. Mai mult, bugetul UE a funcţionat întotdeauna în acest fel, 

nu e nimic nou, granturi pentru investiţii şi reforme cu ţintă precisă, pentru o mai mare 

coeziune şi pentru o convergenţă între condiţiile de trai din Europa. Iar Uniunea noastră 

Europeană este dovada vie că acest sistem funcţionează. Uniunea Europeană a făcut să 

crească prosperitatea şi nivelul de trai din fiecare stat membru. Aceste investiţii realizate 

prin intermediul bugetului UE au dat roade din plin, pentru noi toţi! Iar acelaşi lucru va fi 

adevărat, pentru noi toţi, şi în cazul Next Generation EU. Investim împreună în viitorul 

Europei şi vom rambursa apoi întreaga sumă, prin următoarele bugete ale UE, în funcţie de o 

formulă cunoscută şi verificată. 

În plus, Comisia va propune, în acest sens, o serie de noi resurse proprii: acestea s-ar 

putea baza pe extinderea planificată a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, 

pe o taxă pe carbon la frontiere, menită să funcţioneze ca mecanism de compensare pentru 

importul din străinătate al unor produse mai ieftine, cu un efect negativ asupra climei sau, 

pe un nou impozit pe servicii digitale. Trebuie să ne fixăm obiective ambiţioase şi contez pe 

sprijinul dumneavoastră în această privinţă. 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, a venit momentul să luăm decizia corectă. Cei care 

astăzi ezită să se angajeze în aceste investiţii curajoase trebuie să ştie că mâine preţul pe 

care va trebui să îl plătim, pentru că nu am acţionat în această criză, va fi mult mai mare. 

Este vorba aici de a pune împreună bazele viitorului nostru şi, totodată, de a avea reacţia 

potrivită la o situaţie de criză clar definită, neprovocată de nimeni şi excepţională. Să lăsăm 

deoparte vechile prejudecăţi! Să redescoperim, mai degrabă, forţa ce se degajă din ideea 

unei Europe unite. 
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Criza căreia trebuie să îi facem faţă acum este una enormă. Dar la fel de enorme sunt 

oportunitatea pentru Europa şi responsabilitatea noastră de a ne ridica la înălţimea acestui 

moment. Avem acum ocazia să punem bazele unei Uniuni care este neutră din punct de 

vedere climatic, digitalizată şi mai solidă ca niciodată. 

În urmă cu 70 de ani, părinţii noştri fondatori au făcut primul pas curajos către o 

Uniune a păcii şi a prosperităţii. A venit momentul ca generaţia noastră să facă la rândul ei 

un pas la fel de curajos către o Uniune a durabilităţii Avem această datorie faţă de generaţiile 

viitoare. Trăiască Europa!” 

 

8. Bugetul UE pentru redresare: Mecanismul de redresare şi rezilienţă 

Astfel cum a anunţat preşedintele von der Leyen a Comisiei Europene, la 27 mai 

2020, elementul central al planului de redresare va fi un nou Mecanism de redresare şi 

rezilienţă. Scopul mecanismului este acela de sprijinire a investiţiilor şi reformelor care sunt 

esenţiale pentru o redresare durabilă, de îmbunătăţire a rezilienţei economice şi sociale a 

statelor membre şi de sprijinire a tranziţiei verzi şi a  tranziţiei digitale. 

Mecanismul va fi disponibil pentru toate statele membre, dar sprijinul va fi 

concentrat în cele mai afectate părţi ale Uniunii, unde nevoile în materie de rezilienţă sunt 

cele mai mari. Acest lucru va contribui la contracararea diferenţelor din ce în ce mai mari 

dintre statele membre şi la pregătirea economiilor noastre pentru viitor. Mecanismul de 

redresare şi rezilienţă va fi clar integrat în semestrul european. Statele membre vor elabora 

planuri de redresare şi de rezilienţă, în cadrul programelor lor naţionale de reformă. 

Mecanismul vine cu un buget propus de 560 mld EUR, prin instrumentul „UE – noua 

generaţie”, pentru a contribui la finanţarea planurilor de redresare şi de rezilienţă ale 

statelor membre. Acesta va include un grant în valoare de până la 310 mld EUR şi va putea 

acorda împrumuturi în valoare de până la 250 mld EUR. 

 

9. Comisia propune un nou Program pentru sănătate EU4Health, cu un buget de 9,4 

mld EUR 

Comisia a propus un nou program ambiţios de sănătate, independent, pentru 

perioada 2021-2027 - Programul de sănătate EU4Health, ceva aduce o contribuţie 

semnificativă la recuperarea post-COVID-19, având o populaţie a UE mai sănătoasă, 

îmbunătăţind rezilienţa sistemelor de sănătate şi promovând inovaţia în domeniul sănătăţii. 

Acesta va umple golurile identificate în contextul crizei COVID-19 şi va avea grijă ca 

sistemele de sănătate ale UE să fie suficient de rezistente, pentru contracararea 

ameninţărilor noi şi viitoare la adresa sănătăţii. 

Comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, a declarat: „Cu 

pachetul de redresare şi bugetul revizuit al UE, pentru următorii şapte ani, propunem o viziune 

strategică, pentru abordarea atât a situaţiei curente, cât şi a provocărilor viitoare. Ca parte a 

acestui pachet, noul program EU4Health va schimba jocul, va aduce o adevărată schimbare de 

paradigmă în modul în care UE se ocupă de sănătate şi un semnal clar că sănătatea cetăţenilor 

noştri este, mai mult ca niciodată, o prioritate pentru noi toţi.” 

Cu programul de sănătate EU4Health, acum va fi posibil ca UE să gestioneze mai bine 

ameninţările transfrontaliere la adresa sănătăţii, să se asigure că medicamentele sunt 

disponibile şi accesibile şi să consolideze sistemele noastre de sănătate. 
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10. Bugetul UE pentru redresare: o redresare verde şi echitabilă 

Astfel cum a anunţat preşedintele von der Leyen, Comisia propune o nouă iniţiativă 

REACT-UE, pentru sporirea sprijinului pentru coeziune, acordat statelor membre, pentru ca 

economiile lor să devină mai reziliente şi mai sustenabile, în faza de redresare după criză. 

Acest lucru va contribui la reducerea decalajului dintre primele măsuri de răspuns şi 

redresarea pe termen mai lung. 

Programe precum Fondul social european şi Fondul de ajutor european destinat 

celor mai defavorizate persoane pot fi completate utilizând o parte din noile fonduri în 

valoare de 55 mld EUR puse la dispoziţie. Dincolo de răspunsul imediat la criză, politica de 

coeziune va fi crucială pentru asigurarea unei redresări echilibrate pe termen lung şi va 

evita asimetriile şi diferenţele privind ritmul creşterii, între statele membre şi în interiorul 

acestora. Prin urmare, Comisia îşi adaptează şi propunerile de viitoare programe de 

coeziune şi de politică socială, pentru acordarea unui sprijin şi mai puternic investiţiilor, în 

scopul redresării: în ceea ce priveşte rezilienţa sistemelor naţionale de sănătate, în sectoare 

precum turismul şi cultura, în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii, privind măsurile de 

ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor, educaţia şi competenţele şi măsurile de 

combatere a sărăciei în rândul copiilor. 

Comisia consolidează, de asemenea, Mecanismul pentru o tranziţie justă, un element-

cheie al Pactului verde european, pentru garantarea echităţii sociale, în tranziţia către o 

economie neutră din punct de vedere climatic, în regiunile cele mai vulnerabile, cu un 

consum ridicat de cărbune şi cu emisii ridicate de dioxid de carbon. 

 

11.  Comisia propune o facilitate de împrumut pentru sectorul public, pentru 

sprijinirea investiţiilor verzi, în colaborare cu Banca Europeană de Investiţii 

 

Comisia Europeană şi-a prezentat propunerea privind o facilitate de împrumut 

pentru sectorul public, în cadrul Mecanismului pentru o tranziţie justă,  ce va fi pusă în 

aplicare în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii şi va încuraja investiţiile care 

sprijină tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic, realizate de 

autorităţile din sectorul public, în beneficiul regiunilor cu un consum ridicat de cărbune şi cu 

emisii ridicate de dioxid de carbon. 

Facilitatea va include 1,5 mld EUR, sub formă de granturi din bugetul UE şi până la 10 

mld EUR, sub formă de împrumuturi din surse proprii ale Băncii Europene de Investiţii. Ea 

va mobiliza investiţii de până la 25-30 mld EUR, în scopul sprijinirii teritoriilor şi regiunilor 

cele mai afectate de tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic, 

acordând prioritate celor care au o capacitate mai redusă de a face faţă costurilor tranziţiei. 

Facilitatea va fi accesibilă tuturor statelor membre, iniţial pe baza unor pachete 

financiare naţionale, prin intermediul unor cereri de propuneri care îndeplinesc 

următoarele criterii: 

- proiectele aduc beneficii teritoriilor identificate într-un plan teritorial pentru o tranziţie 

justă aprobat; 

- proiectele primesc un împrumut BEI în cadrul facilităţii; 

- proiectele nu generează suficiente fluxuri de venituri pe piaţă. 
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Proiectele trebuie să se conformeze, de asemenea, politicii de creditare a BEI. Printre 

domeniile de investiţii se vor număra infrastructura energetică şi de transport, reţelele de 

termoficare, transportul public, măsurile de eficienţă energetică şi infrastructurile sociale, 

precum şi alte proiecte ce pot aduce beneficii directe comunităţilor din regiunile afectate şi 

care pot reduce costurile socioeconomice ale tranziţiei către o Europă neutră din punct de 

vedere climatic până în 2050. 

Planurile teritoriale pentru o tranziţie justă sunt în prezent în curs de elaborare de 

către statele membre şi vor fi aprobate de Comisia Europeană. Acestea vor oferi cadrul 

pentru sprijinul acordat prin cei trei piloni ai Mecanismului pentru o tranziţie justă: Fondul 

pentru o tranziţie justă, ce va oferi granturi, o schemă specială în cadrul InvestEU pentru 

atragerea de investiţii private şi facilitatea de împrumut pentru sectorul public. Comisia 

oferă sprijin tehnic pentru elaborarea planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă, tuturor 

celor 18 state membre care au solicitat acest lucru. 

Propunerea va fi negociată cu Parlamentul European şi cu Consiliul, în vederea 

adoptării sale rapide. Se preconizează lansarea primelor cereri de proiecte, după adoptarea 

şi intrarea în vigoare a facilităţii de împrumut pentru sectorul public şi după aprobarea 

planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă. Înainte de prima cerere de propuneri, va trebui 

semnat un acord administrativ cu Banca Europeană de Investiţii, pentru stabilirea 

modalităţilor de punere în aplicare a facilităţii. 

Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv pentru o economie în serviciul 

cetăţenilor, a spus: „Astăzi ne îndeplinim promisiunea de a oferi sprijin financiar regiunilor 

mai puţin avantajate, pentru a le ajuta să treacă la o economie mai neutră din punct de vedere 

climatic. Această facilitate de împrumut se va concentra pe stimularea investiţiilor publice, 

care pot contribui la tranziţia verde în anumite părţi ale Europei cu un nivel mai ridicat de 

emisii de dioxid de carbon şi cu provocări socioeconomice mai mari, investiţii care, altfel, nu ar 

avea loc. Fac apel la statele membre şi la Parlamentul European să aprobe prezenta 

propunere, precum şi Fondul pentru o tranziţie justă, ca parte a eforturilor noastre de a ne 

asigura că economia europeană devine mai verde şi mai rezilientă.” 

Comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Deşi în prezent ne 

concentrăm asupra eforturilor de trece cu bine peste pandemia provocată de coronavirus, nu 

trebuie să uităm de pagubele grave pe care le provoacă schimbările climatice asupra planetei 

noastre. Aşa cum spunea şi preşedintele von der Leyen, împotriva schimbărilor climatice nu 

există niciun vaccin. Trebuie să ne asigurăm în schimb că tranziţia către o economie neutră din 

punct de vedere climatic are loc într-un mod echitabil. Propunerea de astăzi este un instrument 

esenţial pentru asigurarea acestui tratament echitabil, completând eforturile politicii de 

coeziune de a sprijini regiunile şi cetăţenii cei mai vulnerabili la ajustările necesare pentru 

tranziţia către o Uniune neutră din punct de vedere climatic.” 

Vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii, Lilyana Pavlova, a adăugat: „În 

confruntarea cu provocarea socioeconomică majoră reprezentată de Covid-19, nu trebuie să 

uităm totuşi de ameninţarea gravă pe termen lung a schimbărilor climatice. În calitate de 

bancă europeană pentru climă, Banca Europeană de Investiţii s-a angajat să dedice cel puţin 

50% din împrumuturile sale acţiunii climatice şi sustenabilităţii mediului până în 2025 şi să-

şi alinieze toate activităţile de finanţare la obiectivele Acordului de la Paris, până la sfârşitul 

anului. Mecanismul pentru o tranziţie justă propus, pe care BEI intenţionează să îl sprijine 

prin finanţările sale, va fi esenţial pentru garantarea faptului că transformarea economiilor 

noastre în direcţia neutralităţii în materie de emisii de dioxid de carbon va implica beneficii 
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comune, fără costuri disproporţionate între regiuni. El reflectă solidaritatea europeană şi 

este în concordanţă cu obiectivele politicii de coeziune – de a ajuta fiecare regiune să îşi 

atingă pe deplin potenţialul şi de a crea convergenţă în ceea priveşte nivelul de trai şi 

prosperitate în întreaga Uniune Europeană.” 
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