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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANA  

1. Adaptarea Programului de lucru al Comisiei Europene pentru 2020 - COM(2020) 

440 final din 27.05.2020 

La 29 ianuarie, Comisia Europeană și-a prezentat programul de lucru pentru 2020. Acest 

document a prezentat cele mai importante inițiative pe care actuala Comisie intenționează 

să le adopte în primul său an de activitate și a prezentat modul în care vor fi puse în practică 

cele șase ambiții emblematice schițate în Orientările politice ale președintei von der Leyen, 

precum și principalele priorități ale Parlamentului European și cele din Agenda strategică a 

Consiliului European pentru perioada 2019-2024.  

Programul de lucru al Comisiei a fost adoptat înainte ca în Europa să izbucnească criza 

provocată de pandemia de COVID-19. Ceea ce a început cu doar câteva cazuri izolate a evoluat 

rapid într-o criză a sănătății publice, un șoc economic de o amploare fără precedent și o 

pandemie mondială care este o adevărată tragedie. În câteva săptămâni, Europa a trebuit să 

facă față unei încercări unice și imediate, care a afectat, în grade diferite, fiecare țară, fiecare 

regiune și pe fiecare dintre noi. 

 

În cadrul noului pachet de măsuri, Comisia își adaptează și programul său de lucru pentru 

2020. Această adaptare se bazează pe două principii :  

 Comisia este hotărâtă să își îndeplinească angajamentele asumate în programul său 

de lucru. 

 Având în vedere natura și amploarea acestei crize și necesitatea de a pune accentul 

pe gestionarea sa, calendarul unora dintre acțiunile propuse trebuie să fie revizuit. 

Anexa I la Programul de lucru pentru 2020 a fost actualizată în consecință.  

În același timp, redresarea va necesita imprimarea unei direcții strategice puternice și 

investiții. Comunicarea privind Planul european de redresare economică oferă informații 

mai detaliate în acest sens. Tot acestei necesități îi vor răspunde și noile propuneri 

menționate în Scrisoarea de intenție a Comisiei adresată Parlamentului European și 

Consiliului cu ocazia discursului privind starea Uniunii al președintei von de Leyen, în luna 

septembrie. Acestea vor fi apoi incluse în programul de lucru pentru 2021 al Comisiei, care 

este de sine stătător și urmează să fie adoptat în luna octombrie a acestui an. 

Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul cu 

privire la inițiativele lansate deja anul acesta. De asemenea, Comisia va continua dialogul său cu 

regiunile, orașele, partenerii sociali, societatea civilă și cetățenii cu privire la inițiativele propuse 

sau viitoare. 

 

2. O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, 

sănătos și ecologic - COM(2020) 381 final din 20.05.2020 

Pactul verde european stabilește modalitatea prin care Europa poate deveni primul 

continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Acesta trasează o nouă strategie 

de creștere durabilă și favorabilă incluziunii, menită să stimuleze economia, să 
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îmbunătățească sănătatea și calitatea vieții oamenilor, să asigure protecția naturii și să nu 

lase pe nimeni în urmă. Strategia „De la fermă la consumator” este un element central al 

Pactului verde. Ea abordează, într-un mod cuprinzător, provocările sistemelor alimentare 

durabile și recunoaște legăturile inextricabile dintre persoanele sănătoase, societățile 

sănătoase și o planetă sănătoasă. Strategia este un element central al Agendei Comisiei 

pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) ale Națiunilor Unite. 

Strategia „De la fermă la consumator” reprezintă o nouă abordare cuprinzătoare a modului 

în care europenii apreciază durabilitatea sistemelor alimentare. Este vorba de o 

oportunitate de îmbunătățire a stilurilor de viață, a sănătății și a mediului. Crearea unui 

mediu alimentar favorabil care să faciliteze alegerea unei alimentații sănătoase și durabile 

va fi benefică pentru sănătatea și calitatea vieții consumatorilor și va reduce costurile legate 

de sănătate pentru societate. 

Comisia va revizui această strategie până la mijlocul anului 2023, pentru a evalua dacă 

măsurile luate sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor sau dacă sunt necesare măsuri 

suplimentare. 

 

3. Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030. Readucerea naturii în viaţa 

noastră. COM(2020) 380 final din 20.05.2020 

Comisia Europeană a adoptat noua strategie în domeniul biodiversității în cadrul căreia sunt 

prevăzute obiective ambițioase pentru protejarea și redresarea biodiversității la nivel 

european până în 2030.  

Strategia în domeniul biodiversității pentru 2030 reprezintă o componentă esențială a 

Pactului Ecologic European și unul dintre elementele centrale ale planului de recuperare 

economică a Uniunii Europene în contextul generat de pandemia COVID-19. Principalele 

prevederi ale strategiei vizează:  

 protecția naturii prin îmbunătățirea și extinderea rețelei de arii naturale protejate 

până la acoperirea a 30% din suprafețele terestre (26% în prezent) și maritime 

(11% în prezent) ale Europei, din care cel puțin 10% să se afle sub protecție strictă 

(față de 3% pentru suprafețe terestre și doar 1% maritime în prezent), incluzând 

pădurile primare și cele seculare;  

 creșterea suprafețelor forestiere și îmbunătățirea sănătății și rezistenței acestora;  

 creșterea gradului de restaurare a ecosistemelor degradate prin stabilirea unor 

obiective de restaurare care devin obligatorii în 2021;  

 consolidarea agriculturii ecologice și a altor practici agricole favorabile 

biodiversității; restaurarea cursurilor de apă și a funcțiilor naturale ale râurilor 

pentru a atinge obiectivele Directivei cadru privind apa. 

 

4. Evaluarea Regulamentului (EC) No 1107/2009 privind introducerea pe piață a 

produselor fitosanitare și a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 privind 

conținuturile maxime aplicabile reziduurilor - COM (2020) 208 final din 

20.05.2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_884
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Produsele de protecție a plantelor (PPP), denumite adesea și pesticide, sunt utilizate pentru 

protecția culturilor împotriva dăunătorilor, bolilor sau plantelor aflate în competiție, cu 

scopul de a optimiza producția de alimente a culturilor convenționale și ecologice. De 

asemenea, pesticidele sunt utilizate pentru menținerea calității alimentelor (în timpul 

depozitării) sau pentru a păstra anumite zone în condiția necesară utilizării normale (de 

exemplu, căi ferate). Pesticidele pot fi de origine chimică sau nechimică (de exemplu, 

microorganisme), iar reziduurile acestora în alimente și furaje pot avea efecte negative 

asupra consumatorilor. Din cauza efectelor negative potențiale asupra sănătății umane sau 

asupra mediului, în UE pesticidele fac obiectul unor norme stricte, și anume Regulamentul 

(CE) nr. 1107/20091 , denumit în continuare „Regulamentul PPP”, și Regulamentul (CE) nr. 

396/20052 , denumit în continuare „Regulamentul LMR”. Obiectivele acestor regulamente 

sunt asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății umane și animale și a mediului, 

îmbunătățirea funcționării pieței interne a UE, îmbunătățirea producției agricole în UE și 

facilitarea comerțului internațional. Punerea în aplicare a regulamentelor este de 

competența comună a statelor membre și a Comisiei, deoarece statele membre dețin roluri-

cheie în ceea ce privește evaluarea științifică a substanțelor active și a limitelor maxime de 

reziduuri, în strânsă colaborare cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA). Pe baza acestor evaluări, Comisia propune decizii privind aprobarea, reînnoirea 

aprobării și limitele maxime de reziduuri ale substanțelor active, care fac obiectul unui vot 

în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru 

animale înainte de adoptarea de către Comisie. Competența pentru evaluarea PPP și 

autorizarea acestora revine în întregime statelor membre. Regulamentele PPP și LMR fac 

parte dintr-un context mai larg de reglementare și de politică, în special în conformitate cu 

Directiva privind utilizarea durabilă3 și politica agricolă comună4 , care creează obligații 

pentru utilizarea pesticidelor autorizate și oferă stimulente pentru o agricultură mai 

durabilă și practici agricole durabile. Legislația de mediu care reglementează calitatea apei 

de suprafață și a apei subterane include limite pentru o serie de pesticide, iar utilizarea 

pesticidelor este, în general, interzisă în zone considerate a fi de o importanță deosebită 

pentru conservarea biodiversității. 

Comisia răspunde îngrijorărilor societății legate de durabilitate în Pactul verde european, 

mai exact prin strategia „De la fermă la consumator” și prin Strategia UE în domeniul 

biodiversității. Aceste inițiative vor promova ecosisteme și biodiversități sănătoase, sisteme 

de producție de alimente mai durabile și diete mai sănătoase, asigurând totodată mijloace de 

subzistență durabile pentru fermieri și accesul la alimente de înaltă calitate și nutritive 

pentru consumatori. În special, Comunicarea privind Pactul verde include angajamente 

privind reducerea utilizării pesticidelor chimice și a riscurilor prezentate de acestea. 

Prin urmare, obiectivul legislației UE privind pesticidele nu este de a elimina pesticidele, ci, mai 

degrabă, de a reduce la minimum impactul acestora asupra sănătății umane și asupra 

mediului prin reducerea dependenței de pesticide, prin metode alternative și prin creșterea 

utilizării de pesticide cu risc scăzut și nechimice. 

Părțile interesate din întregul spectru consideră că cerințele de reglementare pentru 

pesticide în UE sunt printre cele mai stricte din lume. Evaluarea arată că Regulamentele PPP 

și LMR prevăd protejarea sănătății umane și a mediului și sunt eficiente în general, deși 

punerea în aplicare poate fi îmbunătățită în continuare. Pornind de la reducerea numărului 

de substanțe active în temeiul Directivei 91/414/CEE, Regulamentul PPP a fost eficient, în 
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special, în continuarea eliminării treptate a substanțelor cu risc ridicat, iar dispozițiile care 

promovează substanțele cu risc scăzut au început să producă rezultate. Regulamentele au o 

valoare adăugată recunoscută la nivelul UE și sunt relevante pentru nevoile aflate în 

continuă schimbare ale societății. Pe lângă inconsecvențele observate în ceea ce privește 

criteriile de limitare, coerența este asigurată în mare parte, atât la nivel intern în cadrul 

regulamentelor și între acestea, cât și la nivel extern, cu alte legislații ale UE și norme 

internaționale. Eficiența iese în evidență ca domeniul critic care necesită atenție. Din cauza 

lipsei resurselor și a capacității statelor membre, majoritatea procedurilor stabilite în 

regulamente prezintă întârzieri mari, care afectează în mod negativ, la rândul lor, 

eficacitatea acestora. Accentul imediat pentru monitorizarea acestei evaluări va fi pus pe 

îmbunătățirea punerii în aplicare a cadrului legislativ existent.  

Au fost identificate 16 domenii în care punerea în aplicare pe termen scurt și mediu ar putea 

fi îmbunătățită. Se estimează că aceste acțiuni vor conduce la realizarea unor îmbunătățiri 

semnificative în punerea în aplicare efectivă a celor două regulamente într-o perioadă scurtă 

de timp, ceea ce va contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor Pactului verde 

european, ale strategiei „De la fermă la consumator” și ale strategiei UE în domeniul 

biodiversității. O eliminare treptată rapidă a substanțelor active care nu îndeplinesc criteriile 

de aprobare va promova ecosistemele și biodiversitatea sănătoase, promovând totodată 

pesticidele cu risc scăzut și nechimice, combinate cu punerea în aplicare consolidată a 

dispozițiilor din Directiva privind utilizarea durabilă – în special în ceea ce privește 

combaterea integrată a dăunătorilor, va reduce dependența de pesticidele chimice și va 

contribui la sistemele de producție alimentară mai durabile. În plus, Comisia va reflecta 

asupra modalităților de a lua în considerare aspectele de mediu în evaluarea solicitărilor de 

toleranțe la import pentru substanțele care nu mai sunt aprobate în UE, respectând totodată 

standardele și obligațiile impuse de OMC. Dacă este necesar, Comisia va lua în considerare o 

revizuire a Regulamentului LMR pentru a-i consolida dimensiunea de mediu și pentru a 

efectua alinierile necesare cu procesul de aprobare a pesticidelor. 

 

5. Raport al Comisiei privind utilizarea formelor de exprimare și de prezentare 

suplimentare ale declarației nutriționale – COM(2020) 207 final  din 20.05.2020 

Etichetarea nutrițională pe partea frontală a ambalajului are drept scop să ajute 

consumatorii în alegerea produselor alimentare prin furnizarea rapidă a informațiilor 

nutriționale și este considerată, din ce în ce mai mult, ca un instrument care sprijină 

strategiile de prevenire a bolilor netransmisibile legate de regimul alimentar. Potrivit 

normelor actuale ale UE, indicarea informațiilor nutriționale pe partea frontală a ambalajului 

este posibilă în mod voluntar, în conformitate cu prevederile legislației europene.  

O gamă largă de sisteme de etichetare pe partea frontală a ambalajului au fost elaborate de 

instituții publice, de ONG-uri din domeniul sănătății și/sau de sectorul privat. Cele mai multe 

dintre sistemele existente sunt evaluative (interpretative), ceea ce înseamnă că, indiferent 

dacă sunt specifice nutrienților sau dacă sunt bazate pe indicatori rezumativi, acestea se 

bazează pe modele de stabilire a profilului nutrițional. Studiile analizate în vederea elaborării 

prezentului raport confirmă potențialul sistemelor de etichetare pe partea frontală a 

ambalajului de a-i ajuta pe consumatori să facă alegeri alimentare conștiente cu privire la 

sănătate. Potrivit majorității consumatorilor, etichetarea pe partea frontală a ambalajului 
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este utilă, aceștia analizând etichetele cu ocazia cumpărăturilor, chiar dacă procentul de 

consumatori care face acest lucru în mod efectiv este mai scăzut. Studiile arată că 

majoritatea etichetelor de pe partea frontală a ambalajului au un efect pozitiv asupra 

capacității consumatorilor de a identifica opțiunea cea mai sănătoasă comparativ cu situația 

în care nu se utilizează etichete și că înțelegerea de către consumatori a etichetelor de pe 

partea frontală a ambalajului crește atunci când eticheta prezintă coduri de culori și mai ales 

atunci când culorile sunt combinate cu un indicator rezumativ. În ceea ce privește impactul 

asupra comportamentului de cumpărare, studiile experimentale care analizează intențiile 

consumatorilor de a cumpăra arată că etichetele de pe partea frontală a ambalajului, în 

special etichetele codate prin culori, pot îmbunătăți caracterul sănătos al coșurilor de 

cumpărături ale consumatorilor. Dovezile din studiile disponibile desfășurate în condiții 

reale (în magazin) despre efectul asupra comportamentului real de cumpărare sunt dificil de 

obținut deoarece deciziile de cumpărare în timp real sunt influențate de o multitudine de 

factori. Unele studii confirmă într-adevăr faptul că sistemele evaluative de etichetare pe 

partea frontală a ambalajului care utilizează codificarea prin culori și/sau codificarea prin 

culori în combinație cu un indicator gradat pot îmbunătăți calitatea nutrițională a alegerilor 

alimentare în condiții reale. Alte studii arată, de asemenea, că efectul unui sistem de 

etichetare pe partea frontală a ambalajului poate fi substanțial dacă introducerea sa este 

combinată cu campanii de conștientizare și/sau de comunicare În ceea ce privește impactul 

potențial al etichetelor de pe partea frontală a ambalajului asupra regimului alimentar și 

asupra sănătății consumatorilor, nu există suficiente dovezi empirice pentru a trage 

concluzii, însă studiile bazate pe modele sugerează un efect pozitiv, în special în cazul 

etichetelor evaluative.  

În ceea ce privește impactul potențial al sistemelor de etichetare pe partea frontală a 

ambalajului asupra reformulării produselor alimentare, câteva studii bazate, în mare parte, 

pe date raportate de subiecți, prezintă reformularea produselor alimentare ca fiind 

presupus legată de etichetele evaluative de pe partea frontală a ambalajului, deși trebuie 

remarcat faptul că unele produse agricole alimentare nu pot fi reformulate cu ușurință din 

cauza caracteristicilor compoziției sau a caracteristicilor lor tradiționale. În ceea ce privește 

impactul potențial asupra pieței interne, dovezile obținute în urma experienței de până în 

prezent, potrivit cărora sistemele specifice de etichetare pe partea frontală a ambalajului 

recomandate de statele membre sau puse în aplicare în mod voluntar de către operatorii din 

sectorul alimentar pot sau nu să împiedice libera circulație a produselor pe piața din UE, 

sunt limitate și neconcludente în acest stadiu. Faptul că un sistem de etichetare de pe partea 

frontală a ambalajului este recomandat de un stat membru ar putea implica faptul că un 

consumator mediu va acorda preferință produselor etichetate în baza sistemului oficial și 

creează o presiune asupra operatorilor din sectorul alimentar din UE în ceea ce privește 

etichetarea tuturor produselor prezente pe piața națională în baza sistemului promovat 

oficial. Utilizarea unor sisteme de etichetare diferite pe partea frontală a ambalajului pe 

piața internă ar putea genera costuri pentru întreprinderi, precum și confuzie în rândul 

consumatorilor și lipsă de încredere. Perspectivele asupra sistemelor de etichetare de pe 

partea frontală a ambalajului - și modul în care acestea ar trebui (sau nu) să fie reglementate 

- variază de la un stat membru la altul și de la un grup de părți interesate la altul, experți din 

mai multe state membre, organizații ale consumatorilor, ONG-uri în domeniul sănătății și 

anumite sectoare ale industriei exprimându-se în favoarea sistemelor care evaluează 

calitatea nutrițională a produsului, iar experții din alte state membre și o parte a industriei 
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exprimându-se în favoarea sistemelor reductive (ne-interpretative). Experți din numeroase 

state membre ale UE și părți interesate s-au exprimat în favoarea unei abordări comune 

armonizate, argumentând că coexistența unei serii de sisteme de etichetare pe partea 

frontală a ambalajului pe piața UE poate duce la fragmentarea pieței și la confuzie în rândul 

consumatorilor. Prezentul raport prezintă principalele aspecte care trebuie luate în 

considerare în ceea ce privește etichetarea nutrițională pe partea frontală a ambalajului. Unul 

dintre aspecte se referă la modelele de stabilire a profilului nutrițional, pe care se bazează 

majoritatea sistemelor de etichetare pe partea frontală a ambalajului. Conceptul de profil 

nutrițional este utilizat și de legislația UE aplicabilă utilizării mențiunilor nutriționale și de 

sănătate înscrise pe produsele alimentare. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind 

evaluarea Regulamentului privind cererile de despăgubire concluzionează că obiectivul 

specific urmărit prin stabilirea profilurilor nutriționale este încă pertinent și necesar pentru 

protejarea consumatorului, prin limitarea utilizării mențiunilor privind produsele 

alimentare cu conținut ridicat de grăsimi, zaharuri și sare, astfel cum se prevede în textele 

legislative. Având în vedere legătura puternică dintre stabilirea profilurilor nutriționale și 

etichetarea nutrițională pe partea frontală a ambalajului, analizarea concomitentă a celor 

două subiecte ar putea crea sinergii.  

Pactul verde european, adoptat de Comisie la 11 decembrie 2019, anunță că strategia „De la 

fermă la consumator” va prezenta acțiuni menite să îi ajute pe consumatori să aleagă o 

alimentație sănătoasă și durabilă. În special, Comisia va explora noi modalități de a oferi 

consumatorilor informații mai bune cu privire la valoarea nutrițională a produselor 

alimentare. Având în vedere această prioritate politică, elementele de mai sus și potențialul 

sistemelor de etichetare pe partea frontală a ambalajului menite să îi ajute pe consumatori 

să facă alegeri alimentare conștiente cu privire la sănătate, este oportun să se introducă o 

etichetare pe partea frontală a ambalajului armonizată și obligatorie la nivelul UE. Comisia va 

elabora, în timp util, o propunere legislativă în conformitate cu obiectivele strategiei „De la 

fermă la consumator” și cu principiile unei mai bune legiferări. 

 

II. S TIRI - REPREZENTANT A COMISIEI EUROPENE I N 

ROMA NIA 

1. Răspunsul mondial la criza provocată de pandemia de COVID-19: lansarea unei 

noi campanii cu sprijinul Global Citizen 

Comisia a anunţat următoarele etape ale iniţiativei sale „Răspunsul mondial la criza 

provocată de pandemia de COVID-19” – o serie de acţiuni internaţionale, menite să asigure 

accesul universal la vaccinuri, tratamente şi teste de diagnostic pentru COVID-19 la preţuri 

abordabile pentru toţi. În cadrul maratonului donaţiilor, care a început la 4 mai, va fi acum 

lansată, împreună cu Global Citizen, o organizaţie internaţională de promovare şi apărare a 

drepturilor civile, o nouă campanie intitulată „Obiectivul nostru mondial: uniţi pentru 

viitor”, al cărei moment culminant îl va constitui organizarea unui summit internaţional, 

pentru strângerea de donaţii, pe 27 iunie. 
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Împreună cu Global Citizen, Comisia va intensifica mobilizarea de fonduri, pentru 

sprijinirea eforturilor internaţionale de depăşire a crizei declanşate de această pandemie şi 

evitarea apariţiei alteia. 

Este încă o etapă esenţială în încercarea de mobilizare a sprijinului pentru 

Acceleratorul ACT, iniţiat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii împreună cu guverne şi 

parteneri, printr-un apel internaţional la acţiune, lansat la 24 aprilie 2020. Campania va 

încerca să mobilizeze resursele substanţiale, necesare pentru accelerarea dezvoltării de noi 

soluţii şi asigurarea accesului universal şi incluziv la acestea, adică un acces deschis tuturor 

celor care au nevoie de el, oriunde s-ar afla. 

Suma colectată în cadrul evenimentului de strângere de donaţii, din 4 mai, a 

demonstrat voinţa şi capacitatea cetăţenilor din întreaga lume de a-şi uni forţele şi de a-şi 

pune în comun resursele, pentru depăşirea crizei provocată de pandemie. Acest rezultat este 

de bun augur pentru colaborarea internaţională fără precedent şi pentru resursele ce vor fi 

necesare producerii, achiziţionării şi distribuirii vaccinurilor, tratamentelor şi testelor 

împotriva COVID-19. 

Dată fiind anvergura acestei sarcini, este necesară mobilizarea cetăţenilor din 

întreaga lume. În următoarele patru săptămâni, organizaţia Global Citizen va coordona 

campania „Obiectivul nostru mondial: uniţi pentru viitor”, sub patronajul Comisiei Europene 

şi în parteneriat cu Bloomberg Philanthropies, Fundaţia Bill & Melinda Gates şi Wellcome 

Trust. 

Această campanie este susţinută de ţările partenere ale iniţiativei „Răspunsul 

mondial la criza provocată de pandemia de COVID-19” – Austria, Belgia, Canada, Franţa, 

Germania, Italia, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Norvegia, Arabia Saudită, Africa de Sud, 

Spania, Emiratele Arabe Unite şi Regatul Unit – şi de Banca Europeană de Investiţii. Se 

aşteaptă ca, în viitor, acestor ţări să li se alăture şi altele. Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

este, de asemenea, un partener-cheie şi o susţinătoare a eforturilor depuse în acest sens. 

Preşedintele von der Leyen va prezida Summitul „Obiectivul nostru mondial: uniţi pentru 

viitor”, ce va avea loc la 27 iunie. 

Artişti de talie internaţională, precum Adam Lambert, Chloe x Halle, Chris Rock, 

Coldplay, Dionne Warwick, Femi Kuti, Fher of Má, Hugh Jackman, Idris şi Sabrina Elba, J 

Balvin, Justin Bieber, Lady Gaga, Lang Lang, Miley Cyrus, Padma Lakshmi, Rachel Brosnahan 

şi Shakira, au anunţat că se vor alătura şi ei eforturilor de mobilizare a cetăţenilor în jurul 

acestei cauze, oferind astfel, în mod concret, o mână de ajutor şi transmiţând un mesaj 

puternic liderilor mondiali. 

Campania va impulsiona activitatea unor organizaţii precum CEPI, Gavi – alianţa 

pentru vaccinuri, Acceleratorul de tratamente, UNITAID, FIND şi Fondul Global – grupuri 

aflate în avangarda eforturilor de dezvoltare a unor teste, tratamente şi vaccinuri împotriva 

COVID-19 şi de punere a acestora la dispoziţia cadrelor medicale din prima linie şi a 

persoanelor celor mai vulnerabile din întreaga lume. 

Summitul mondial privind vaccinarea, organizat în data de 4 iunie de Gavi, alianţa 

pentru vaccinuri, va reprezenta o nouă etapă importantă în consolidarea sistemelor de 

sănătate şi a capacităţilor de imunizare ale celor mai sărace ţări ale lumii, aspecte esenţiale 

pentru atingerea obiectivelor urmărite în cadrul „Răspunsului mondial la criza provocată de 

pandemia de COVID-19”. În plus, Comisia îi încurajează pe cetăţeni să facă donaţii pentru 

Fondul de răspuns solidar la pandemia de COVID-19 gestionat de OMS. 
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2. Răspunsul la coronavirus: lansarea unui dialog cu reprezentanţii sectorului 

financiar pentru a sprijini cetăţenii şi întreprinderile 

 

Comisia Europeană a lansat prima sa masă rotundă cu sectorul financiar european, 

inclusiv cu reprezentanţii consumatorilor şi ai întreprinderilor, pentru analizarea modului 

în care poate dezvolta cele mai bune practici, în sprijinul cetăţenilor şi întreprinderilor din 

UE. 

După cum s-a anunţat în pachetul de măsuri bancare din 28 aprilie 2020, reuniunea 

marchează începutul unui dialog cu sectorul financiar european, pentru a se stabili ce 

măsuri practice de sprijin pot fi puse în aplicare, în vederea atenuării impactului crizei 

cauzate de coronavirus. La reuniunea prezidată de Comisia Europeană au fost invitaţi o 

gamă largă de reprezentanţi, inclusiv asociaţii de consumatori şi de întreprinderi, asociaţii 

bancare, de asigurări şi de creditare nebancare, precum şi autorităţile europene de 

supraveghere.  

Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul 

cetăţenilor, a declarat: „Consumatorii casnici şi întreprinderile au nevoie de toate ajutoarele 

pe care le pot obţine, pentru a face faţă perturbărilor cauzate de criza provocată de 

coronavirus. De aceea, lansăm astăzi un dialog între sectorul financiar şi grupuri care 

reprezintă consumatorii şi întreprinderile. Prin aceste dialoguri, dorim să găsim soluţii 

practice la problemele concrete cu care se confruntă întreprinderile şi consumatorii casnici din 

întreaga UE. Trebuie să ne asigurăm că robinetele de lichidităţi sunt deschise şi că 

întreprinderile şi consumatorii, în special întreprinderile mici, pot beneficia de sprijinul de care 

au nevoie. Aştept cu interes aceste discuţii.” 

Discuţiile au ca scop  principal analiza modului în care industria (asociaţiile din 

sectorul bancar, al asigurărilor şi al împrumuturilor nebancare) poate sprijini cetăţenii şi 

întreprinderile, pe parcursul pandemiei. Acest răspuns trebuie să fie coordonat, pentru 

evitarea fragmentării la nivel naţional şi pentru asigurarea condiţiilor de concurenţă 

echitabile. Participanţii vor evalua şi măsurile de sprijin pe care industria le-a implementat 

deja sau pe care le planifică. Asociaţiile de consumatori şi de întreprinderi vor oferi feedback 

cu privire la eficacitatea măsurilor existente, precum şi cu privire la acţiunile suplimentare şi 

la coerenţa acestora în întreaga UE. 

 

3.  Bugetul UE pentru redresare: relansarea economiei UE prin stimularea 

investiţiilor private 

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

2020, Comisia intenţionează să relanseze rapid economia UE, prin stimularea investiţiilor 

private. Se propune astfel un nou Instrument de sprijin pentru solvabilitate, ce se bazează pe 

actualul Fond european pentru investiţii strategice, pentru mobilizarea resurselor private, în 

scopul sprijinirii urgente a întreprinderilor europene viabile din sectoarele, regiunile şi 

ţările pe care pandemia le-a afectat cel mai mult din punct de vedere economic. 

Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate poate fi operaţional începând din 2020 şi 

va avea un buget de 31 mld EUR, cu scopul deblocării a 300 mld EUR, sub formă de sprijin 

pentru solvabilitate, destinat companiilor din toate sectoarele economice care, în condiţii 

normale, sunt sănătoase, precum şi de a le pregăti pentru un viitor mai curat, digital şi 

rezilient. Comisia consolidează InvestEU, programul de investiţii emblematic al Europei, 
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până la un nivel de 15,3 mld EUR, pentru mobilizarea investiţiilor private în proiecte din 

întreaga Uniune. 

În cele din urmă, Comisia propune un nou Mecanism de investiţii strategice, gândit în 

cadrul InvestEU, pentru generarea investiţiilor de până la 150 mld EUR, mulţumită unei 

contribuţii de 15 mld EUR din cadrul instrumentului „UE – noua generaţie”, pentru sporirea 

rezilienţei sectoarelor strategice, în special a celor legate de tranziţia verde şi digitală şi de 

lanţurile valorice-cheie de pe piaţa internă. 

 

4. Bugetul UE pentru redresare rescEU: Uniunii Europene i se acordă instrumente 

de răspuns direct, în situaţii de criză 

 

Comisia a propus să ofere Uniunii Europene instrumentele necesare pentru a 

reacţiona mai rapid, atunci când o urgenţă transfrontalieră gravă, precum pandemia de 

coronavirus, afectează ţările UE în acelaşi timp. În acest scop, rescEU, care face parte din 

mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene, va fi consolidat, în mod semnificativ, cu 

2 mld EUR, în perioada 2021-2027, pentru crearea de rezerve de echipamente strategice, 

care să acopere urgenţele sanitare, incendiile de păduri, incidentele chimice, biologice, 

radiologice sau nucleare ori alte urgenţe majore. Ca atare, bugetul total alocat mecanismului 

de protecţie civilă al Uniunii se va ridica la 3,1 mld EUR.  

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a declarat: „Când coronavirusul 

a lovit Europa, ne-am confruntat cu o lipsă de numeroase tipuri de echipamente medicale, în 

toate statele membre. Iar UE nu avea competenţa sau mijloacele necesare pentru a oferi 

echipamente; nu am putut decât să încurajăm cooperarea. Cetăţenii se aşteaptă ca UE să 

acţioneze într-o situaţie de criză. Trebuie să fim cu toţii mai bine pregătiţi şi să tragem 

învăţăminte din ceea ce  

s-a întâmplat. Vom consolida substanţial rescEU, pentru ca nicio ţară din UE să nu rămână în 

urmă, în timpul unei crize.” 

În conformitate cu propunerea Comisiei, UE va crea o rezervă de capacităţi de 

răspuns la situaţii de criză, va putea face achiziţii directe de echipamente şi va putea finanţa, 

în totalitate, costurile de dezvoltare şi de funcţionare ale capacităţilor rescEU. Comisia a 

propus şi o creştere substanţială, cu 5 mld EUR, a bugetului său umanitar global, alocând în 

total 14,8 mld EUR în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-

2027, pentru a răspunde mai bine nevoilor în creştere la nivel mondial. 

 

5. Comisia a lansat o nouă rundă de înscrieri pentru WIFI4EU, în urma căreia 

municipalităţile pot instala reţele Wi-Fi gratuite, în spaţiile publice 

Comisia a lansat, la 3 iunie, a patra rundă de înscrieri pentru cupoanele valorice 

WiFi4EU, destinate instalării de reţele Wi-Fi gratuite, în spaţiile publice, care pot include 

primării, biblioteci publice, muzee, parcuri sau pieţe publice. Aceasta a fost deschisă 

municipalităţilor sau asociaţiilor de municipalităţi din toate cele 27 de state membre ale UE 

şi din Regatul Unit, Islanda şi Norvegia. Astfel, municipalităţile au avut posibilitatea de a 

solicita 947 de cupoane valorice, fiecare în valoare de 15 000 EUR. 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a declarat: „Am plăcerea de a anunţa 

lansarea apelului pentru a patra şi ultima rundă de înscrieri pentru cupoanele valorice 
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WiFi4EU. Conectivitatea gratuită în spaţiile publice din întreaga Europă este benefică atât 

pentru cetăţeni, cât şi pentru turişti, amplificând în acelaşi timp efectele pozitive ale 

comunităţilor locale conectate.” 

Odată ce se vor fi înregistrat pe portalul WIFI4EU,  municipalităţile vor putea solicita 

un cupon valoric printr-un singur clic. Cupoanele valorice vor fi distribuite pe baza 

principiului „primul venit, primul servit”, dar, pentru a se asigura cel mai bun echilibru 

geografic posibil, fiecare ţară participantă are dreptul la minimum 15 cupoane valorice. 

Prezenta rundă de înscrieri marchează cel de al patrulea şi ultimul program WiFi4EU. 

De la lansarea sa în 2018, au fost acordate în total 7 980 de cupoane valorice şi 

finanţare în valoare de 120 mil EUR. 

 

6. Înţelegerea şi combaterea dezinformării: dăm startul Observatorului European 

al mass-mediei digitale 

Proiectul intitulat Observatorul European al mass-mediei digitale (EDMO), finanţat 

de UE, şi-a început activitatea luni, 1 iunie 2020. Aflat sub conducerea Institutului 

Universitar European din Florenţa (Italia), EDMO va sprijini crearea şi activitatea unei 

comunităţi multidisciplinare, compusă din verificatorii de fapte, cercetători academici şi alte 

părţi interesate, cu expertiză în domeniul dezinformării online. Proiectul va contribui la o 

mai bună înţelegere a actorilor relevanţi, vectorilor, instrumentelor, metodelor, dinamicilor 

de diseminare, obiectivelor prioritare şi impactului dezinformării asupra societăţii. 

Vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, Věra Jourová, a declarat: 

„Dezinformarea devine din ce în ce mai mult o ameninţare pentru societăţile noastre 

democratice şi trebuie să luptăm împotriva acesteia. În acest sens, vom susţine valorile şi 

drepturile fundamentale europene, inclusiv libertatea de exprimare şi a informaţiei. 

Observatorul European independent al mass-mediei digitale este un element important al 

abordării noastre – promovează verificarea datelor şi îmbunătăţeşte capacitatea noastră de a 

înţelege mai bine răspândirea dezinformării online.” 

Comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a adăugat: „Ultimele luni ne-au arătat, 

din nou, impactul grav şi dăunător pe care îl poate avea dezinformarea asupra sănătăţii, 

societăţilor şi economiilor noastre. Sunt încântat de lansarea Observatorului European al 

mass-mediei digitale. Observatorul va constitui un punct de referinţă important pentru 

eforturile noastre de a lupta, demasca, expune, înţelege şi analiza activităţile de dezinformare 

din Europa.” 

Acest hub independent de colaborare va spori nivelul de cunoştinţe ştiinţifice, 

disponibile în materie de dezinformare online, dar va promova şi dezvoltarea unei pieţe UE 

a serviciilor de verificare a veridicităţii informaţiilor şi va sprijini autorităţile publice 

responsabile de monitorizarea mass-mediei digitale şi de elaborarea de noi politici. Va primi 

finanţare de 2,5 mil EUR, prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, 

programul european de finanţare a infrastructurii. Consorţiul include Centrul Tehnologic din 

Atena (Grecia), Universitatea Aarhus (Danemarca) şi organizaţia de verificare a veridicităţii 

informaţiilor Pagella Politica (Italia). 

 

7. Bugetul UE pentru redresare creşte fondurile pentru o Europă mai puternică pe 

plan internaţional 
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Ca parte a pachetului revizuit privind bugetul UE pe termen lung, pentru perioada 

2021-2027, Comisia Europeană a propus un buget de 118,2 mld EUR pentru acţiuni externe, 

suplimentat cu o sumă de 15,5 mld EUR pentru a-şi sprijini partenerii în eforturile de 

redresare de pe urma pandemiei de COVID-19, conform rolului Uniunii Europene de actor 

global mai puternic. 

Din actualul buget al UE este prevăzută o altă sumă de 1 mld EUR pentru Fondul 

european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), pentru un răspuns imediat la criză, totalul 

fondurilor suplimentare fiind de 16,5 mld EUR. Din cele 118,2 mld EUR (în preţurile din 

2018, echivalentul a 132,6 mld EUR în preţuri curente), principalul instrument – 

Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională 

(NDICI) – va beneficia de 86 mld EUR (96,4 mld EUR în preţuri curente), inclusiv 10,5 mld 

EUR din noul Instrument european de redresare, Next Generation EU. 

 

Bugetul pentru ajutor umanitar va creşte cu 5 mld EUR, datorită acestui nou 

instrument, ajungând  la 14,8 mld EUR (16,5 mld EUR în preţuri curente). În ceea ce priveşte 

asistenţa pentru preaderare, Comisia menţine suma de 12,9 mld EUR (14,5 mld EUR în 

preţuri curente), pentru următorul cadru financiar multianual. 

 

8. Comisia lansează o consultare menită să colecteze opinii referitoare la pachetul 

legislativ privind serviciile digitale 

La 2 iunie, Comisia a lansat o consultare publică referitoare la actul legislativ privind 

serviciile digitale, un pachet legislativ esenţial anunţat de Ppreşedintele von der Leyen, în 

orientările sale politice şi în Comunicarea Comisiei intitulată „Conturarea viitorului digital al 

Europei”, prezentată la 19 februarie. Obiectivul consultării este de colectare de opinii, 

elemente concrete şi date de la cetăţeni, întreprinderi, platforme online, mediul academic, 

societatea civilă şi toate părţile interesate, care să contribuie la conturarea viitorului cadru 

de reglementare pentru serviciile digitale. Consultarea, deschisă până la 8 septembrie, 

vizează aspecte cum ar fi siguranţa online, libertatea de exprimare, corectitudinea şi 

condiţiile de concurenţă echitabile în economia digitală. 

Vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager a declarat: „Internetul oferă cetăţenilor 

şi întreprinderilor oportunităţi importante, pe care le pun în balanţă cu riscurile asociate 

activităţilor şi interacţiunilor online. În acest moment, solicităm opiniile cetăţenilor şi ale 

părţilor interesate cu privire la instituirea unui cadru de reglementare modern pentru 

serviciile digitale şi platformele online în UE. Multe dintre întrebări au un impact asupra vieţii 

de zi cu zi a cetăţenilor şi suntem hotărâţi să construim un viitor digital sigur şi inovator, 

adaptat nevoilor acestora.” 

Comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: „În prezent, platformele 

online joacă un rol central în viaţa, economia şi democraţia noastră, iar acest rol implică o 

responsabilitate sporită, ce poate fi asumată doar în contextul unui cadru de reglementare 

modern pentru serviciile digitale. Astăzi lansăm consultarea noastră publică: vom ţine cont de 

toate opiniile şi vom reflecta împreună, pentru găsirea echilibrului unui internet sigur pentru 

toţi, care să protejeze libertatea de exprimare şi să asigure spaţiu pentru inovare pe piaţa 

unică a UE.” 
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Actualul cadru de reglementare pentru serviciile digitale, instituit acum 20 de ani, a 

contribuit la dezvoltarea acestor servicii, dar nu oferă răspunsuri la multe dintre întrebările 

presante de astăzi privind rolul şi responsabilitatea platformelor online, în special ale celor 

mai mari. Europa are nevoie de un cadru de reglementare modernizat, pentru reducerea 

fragmentării tot mai mari, în materie de reglementare din statele membre, pentru 

asigurarea faptului că toţi cetăţenii din întreaga Europă sunt protejaţi online, aşa cum sunt 

offline şi, pentru asigurarea tuturor întreprinderilor europene de condiţii de concurenţă 

echitabile, pentru a inova, a se dezvolta şi a concura la nivel mondial. Trebuie să se 

garanteze în mod sistematic siguranţa utilizatorilor, precum şi respectarea drepturilor 

fundamentale ale acestora, în special libertatea de exprimare. 

Consultarea vizează cele două domenii de activitate anunţate de Comisie în cadrul 

pachetului legislativ privind serviciile digitale. Primul set de norme ar avea ca obiect 

elementele fundamentale ale Directivei privind comerţul electronic, în special libertatea de a 

presta servicii digitale pe piaţa unică a UE, în conformitate cu normele privind locul de 

stabilire şi, o limitare generală a răspunderii pentru conţinutul creat de utilizatori. Pornind 

de la aceste principii, intenţionăm să instituim norme mai clare şi moderne privind rolul şi 

obligaţiile intermediarilor online, inclusiv ale celor din afara UE care îşi desfăşoară 

activitatea în UE, precum şi un sistem de guvernanţă mai eficace, pentru a ne asigura că 

aceste de norme sunt puse în aplicare în mod corect, în întreaga piaţă unică a UE, garantând 

totodată respectarea drepturilor fundamentale. 

Cea de a doua măsură ar viza chestiunea condiţiilor de concurenţă echitabile pe 

pieţele digitale europene, unde, în prezent, câteva platforme online mari acţionează în 

calitate de controlori ai fluxului de informaţie. Vom examina norme menite să remedieze 

aceste dezechilibre ale pieţei, pentru a ne asigura că oferim consumatorilor cea mai mare 

posibilitate de alegere şi că piaţa unică a UE pentru serviciile digitale rămâne competitivă şi 

deschisă inovării. Acest lucru ar putea fi realizat prin intermediul unor norme generale 

suplimentare pentru toate platformele de o anumită dimensiune, cum ar fi normele privind 

autofavorizarea şi/sau prin intermediul unor obligaţii de reglementare adaptate pentru 

controlori specifici ai fluxului de informaţie, cum ar fi obligaţiile privind accesul la date fără 

caracter personal, cerinţele specifice privind portabilitatea datelor cu caracter personal sau 

cerinţele de interoperabilitate.  

În plus, cu această ocazie, Comisia consultă părţile interesate cu privire la alte aspecte 

nou-apărute, referitoare la mediul platformelor online, cum ar fi oportunităţile şi 

provocările cu care se confruntă lucrătorii independenţi, în furnizarea de servicii, prin 

intermediul platformelor online. 

 

9. Politica antitrust: Comisia consultă părţile interesate cu privire la un posibil nou 

instrument în domeniul concurenţei 

Comisia Europeană a publicat o evaluare iniţială a impactului, precum şi un anunţ 

referitor la lansarea unei consultări publice deschise, prin care invită părţile interesate să îşi 

exprime opinia cu privire la necesitatea instituirii unui eventual nou instrument în domeniul 

concurenţei, ce ar permite soluţionarea problemelor structurale în materie de concurenţă, în 

timp util şi cu eficacitate. Părţile interesate îşi pot prezenta opiniile cu privire la evaluarea 

iniţială a impactului, până la 30 iunie 2020 şi pot răspunde la consultarea publică, deschisă 

până la 8 septembrie 2020. 
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Vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul 

concurenţei, a declarat: „Lumea se schimbă rapid şi este important ca normele în materie de 

concurenţă să fie adecvate pentru această schimbare. Normele noastre au o flexibilitate 

intrinsecă, ce ne permite să abordăm o gamă largă de comportamente anticoncurenţiale, pe 

toate pieţele. Cu toate acestea, observăm că există anumite riscuri structurale pentru 

concurenţă, cum ar fi pieţele dezechilibrate, ce nu sunt abordate de normele actuale. Solicităm 

opiniile părţilor interesate, pentru a analiza dacă ar fi necesar să se instituie un eventual nou 

instrument în domeniul concurenţei, care să permită abordarea unor astfel de probleme 

structurale în materie de concurenţă în timp util şi cu eficacitate, asigurând pieţe echitabile şi 

competitive în toate sectoarele economice.” 

În ultimii ani, Comisia a reflectat asupra rolului politicii în domeniul concurenţei şi a 

măsurii în care aceasta îşi păstrează caracterul adecvat, într-o lume ce se schimbă rapid, 

care este din ce în ce mai digitală şi mai globalizată şi care trebuie să devină mai verde. Acest 

proces de reflecţie face parte dintr-o dezbatere mai amplă în materie de politici, cu privire la 

necesitatea unor modificări ale actualului cadru legislativ în domeniul concurenţei, astfel 

încât agenţiile de aplicare a legii din întreaga lume să poată continua să menţină 

competitivitatea pieţelor. Diferite părţi interesate s-au implicat în această dezbatere şi au 

contribuit cu rapoarte şi studii, făcând propuneri cu privire la modul în care setul de 

instrumente aferent legislaţiei privind concurenţa ar putea fi adaptat sau extins. 

În acest context, Comisia a ajuns la concluzia că este foarte probabil ca asigurarea 

contestabilităţii şi a unei funcţionări echitabile a pieţelor în toate sectoarele economice să 

necesite o abordare holistică şi cuprinzătoare, cu accent pe următorii trei piloni: (i) aplicarea 

fermă în continuare a normelor de concurenţă existente, valorificând pe deplin articolele 

101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), inclusiv utilizarea 

măsurilor provizorii şi a celor reparatorii, după caz; (ii) posibilitatea unei reglementări ex 

ante specifice pentru platformele digitale, inclusiv cerinţe suplimentare pentru cei care au 

rolul de controlor al fluxului de informaţie, precum şi (iii) un posibil nou instrument în 

domeniul concurenţei, pentru a aborda problemele structurale de concurenţă de pe toate 

pieţele, care nu pot fi soluţionate sau abordate cu eficacitate maximă, pe baza normelor de 

concurenţă actuale (de exemplu, să prevină dezechilibrul în cadrul pieţelor). 

Evaluarea impactului referitoare la o reglementare ex ante specifică pentru 

platforme, efectuată în paralel, pentru care s-a lansat o consultare separată a părţilor 

interesate, acoperă cel de al doilea pilon, în timp ce această consultare a părţilor interesate 

se referă la cel de al treilea pilon. 

Experienţa Comisiei, în ceea ce priveşte asigurarea respectării normelor de 

concurenţă ale UE pe piaţa digitală şi pe alte pieţe, precum şi procesul de reflecţie desfăşurat 

de Comisie şi autorităţile naţionale de concurenţă privind caracterul adecvat al normelor de 

concurenţă existente, i-au permis să identifice anumite probleme structurale, în ceea ce 

priveşte concurenţa, pe care normele actuale nu le pot aborda sau nu le pot soluţiona cu 

eficacitate maximă. 

Noul instrument în domeniul concurenţei ar trebui să îi permită Comisiei să abordeze 

lacunele normelor de concurenţă actuale şi să intervină împotriva problemelor structurale 

în materie de concurenţă de pe toate pieţele, în timp util şi cu eficacitate. 

 

După ce a constatat o problemă structurală în materie de concurenţă, printr-o 

investigaţie riguroasă privind piaţa, în cursul căreia dreptul la apărare este pe deplin 
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respectat, noul instrument ar trebui să îi permită Comisiei să impună măsuri corective 

privind comportamentul şi, după caz, structurale. Cu toate acestea, nu ar exista nici o 

constatare a unei încălcări şi nici nu s-ar aplica amenzi participanţilor pe piaţă. 

Comisia consultă acum părţile interesate din sectorul public şi din cel privat, inclusiv 

autorităţile de concurenţă şi organismele guvernamentale, mediul academic, precum şi 

practicienii din domeniul juridic şi economic. Respondenţii sunt invitaţi să îşi prezinte 

opiniile cu privire la evaluarea iniţială a impactului, până la 30 iunie 2020 şi să răspundă la 

consultarea publică deschisă, până la 8 septembrie 2020, în oricare dintre limbile oficiale ale 

UE. În funcţie de rezultatele evaluării impactului, este prevăzută o propunere legislativă 

pentru cel de al patrulea trimestru al anului 2020. 

 

10. Salarii minime echitabile: Comisia lansează a doua etapă a consultării cu 

partenerii sociali 

La 3 iunie, Comisia a lansat a doua etapă a consultării cu sindicatele şi cu organizaţiile 

patronale europene, cu privire la modul de asigurare a unor salarii minime, echitabile 

pentru toţi lucrătorii din Uniunea Europeană. Aceasta este continuarea primei etape a 

consultării ce s-a desfăşurat în perioada 14 ianuarie - 25 februarie 2020, la care Comisia a 

primit răspunsuri din partea a 23 de parteneri sociali din întreaga UE. Pe baza răspunsurilor 

primite, Comisia a concluzionat că sunt necesare acţiuni suplimentare la nivelul UE. 

Deja o prioritate politică pentru Comisia von der Leyen, evenimentele recente au 

consolidat şi mai mult solicitarea de eforturi ale UE pentru reducerea inegalităţilor salariale 

în creştere şi a sărăciei persoanelor încadrate în muncă. UE a fost deosebit de afectată de 

pandemia de coronavirus, cu efecte negative asupra economiilor statelor membre, asupra 

întreprinderilor şi asupra veniturilor lucrătorilor şi familiilor acestora. Asigurarea faptului 

că toţi lucrătorii din UE câştigă un trai decent este esenţială pentru redresare, precum şi 

pentru construirea unor economii echitabile şi reziliente, iar salariile minime joacă un rol 

important. Salariile minime sunt relevante atât în ţările care se bazează exclusiv pe 

nivelurile salariale convenite în mod colectiv, cât şi în cele cu un salariu minim prevăzut de 

lege. 

Salariile minime ce sunt negociate în mod corespunzător cu partenerii sociali, 

respectate şi actualizate pot să pună la dispoziţia lucrătorilor vulnerabili o rezervă 

financiară pentru perioade dificile; să creeze stimulente mai puternice pentru muncă, 

îmbunătăţind astfel productivitatea; să reducă inegalităţile salariale în societate; să 

sporească cererea internă şi rezilienţa economiei; să contribuie la eliminarea diferenţelor de 

remunerare între femei şi bărbaţi. 

Atunci când sunt stabilite la niveluri adecvate şi ţinând seama de condiţiile 

economice, salariile minime reprezintă un sprijin pentru lucrătorii vulnerabili şi contribuie 

la menţinerea atât a ocupării forţei de muncă, cât şi a competitivităţii întreprinderilor. 

 

Comisia nu urmăreşte stabilirea unui salariu minim european uniform, nici 

armonizarea sistemelor minime de stabilire a salariilor. Orice eventuală măsură ar urma să 

fie aplicată diferit, în funcţie de sistemele de stabilire a salariului minim şi de tradiţiile 

statului membru, cu respectarea deplină a competenţelor naţionale şi a libertăţii 

contractuale a partenerilor sociali. 
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Documentul de consultare din a doua etapă stabileşte posibile căi de acţiune a UE, 

pentru asigurarea faptului că salariile minime sunt stabilite la niveluri adecvate şi că ele 

protejează toţi lucrătorii. Negocierile colective joacă un rol esenţial, astfel cum s-a subliniat 

în răspunsurile partenerilor sociali, cu ocazia primei etape a consultării. Prin urmare, 

iniţiativa UE ar urmări să garanteze următoarele: 

- salariile sunt stabilite ca urmare a unor negocieri colective care funcţionează bine; 

- cadrele naţionale permit stabilirea şi actualizarea regulată a salariilor minime obligatorii, 

pe baza unor criterii clare şi stabile; 

- partenerii sociali sunt implicaţi în mod efectiv în stabilirea, prin lege, a salariului minim, 

pentru sprijinirea gradului de adecvare al salariului minim; 

- variaţiile salariului minim şi exceptările sunt eliminate sau limitate; 

- cadrele naţionale privind salariul minim sunt respectate în mod efectiv şi că există 

mecanisme de monitorizare. 

Partenerii sociali sunt invitaţi să răspundă la întrebările adresate în cadrul 

consultării, până la 4 septembrie 2020. Aceasta include tipul de instrument considerat ca 

fiind cel mai potrivit. Comisia are în vedere atât instrumente legislative, cât şi instrumente 

nelegislative, şi anume o directivă în domeniul condiţiilor de muncă şi, respectiv, o 

recomandare a Consiliului. 

Având în vedere circumstanţele actuale legate de criza provocată de coronavirus şi 

pentru acordarea partenerilor sociali de timp suficient, pentru a-şi prezenta răspunsurile, 

această perioadă este mai lungă decât în cazul consultărilor anterioare. 

Următorul pas către această a doua etapă a consultării constă fie în negocierile dintre 

partenerii sociali în vederea încheierii unui acord, în temeiul articolului 155 din Tratatul 

privind funcţionarea UE (TFUE), fie în prezentarea unei propuneri de către Comisia 

Europeană. 

 

11.  Bugetul UE pentru redresare: creşte finanţarea pentru sprijinirea fermierilor şi 

pescarilor din UE, către o tranziţie/economie verde 

 

În propunerea sa privind un buget consolidat pe termen lung, Comisia va majora 

bugetele din cadrul politicii agricole comune (PAC), cu 9 mld EUR – 4 mld EUR pentru 

Fondul european de garantare agricolă şi 5 mld EUR pentru Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, – iar Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) va fi 

majorat cu 500 mil EUR. 

O sumă suplimentară de 15 mld EUR va fi pusă la dispoziţie pentru dezvoltare rurală, 

în cadrul instrumentului „UE – noua generaţie”, pentru sprijinirea mai multor zonele rurale, 

ce au un rol vital în realizarea tranziţiei verzi şi în îndeplinirea obiectivelor ambiţioase ale 

Europei, în materie de climă şi mediu. 

 

În cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc recent, comisarul Wojciechowski a 

declarat: „Propunerea Comisiei recunoaşte importanţa strategică a sectorului nostru agricol şi 

sprijinul continuu pe care UE doreşte să îl ofere fermierilor noştri şi economiei rurale. Acest 

lucru va contribui la sprijinirea mai eficientă a fermierilor în scopul realizării tranziţiei verzi şi 

digitale.”  

Comisarul Sinkevičius a declarat: „Această finanţare suplimentară are ca scop 

consolidarea rezilienţei sectorului pescuitului şi asigurarea sferei de aplicare, necesare pentru 
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gestionarea crizelor în viitor. Realizarea unui pescuit durabil reprezintă o investiţie în 

rezilienţa sectorului şi în viitorul pescarilor şi lucrătoarelor din domeniu, precum şi al 

generaţiilor care le vor urma.” 

 

12. Directiva privind agenţii biologici, actualizată pentru a proteja mai bine 

sănătatea şi siguranţa lucrătorilor 

 

Comisia Europeană a actualizat Directiva privind agenţii biologici, pentru a include 

noul coronavirus SARS-CoV-2 pe lista agenţilor biologici care îi fac obiectul. Actualizarea ţine 

seama de noile riscuri existente la locul de muncă şi le oferă protecţie suplimentară tuturor 

lucrătorilor, în special celor care lucrează în mod direct cu virusul în spitale, în desfăşurarea 

de procese industriale şi în laboratoare. 

Comisia a lucrat rapid pentru a actualiza directiva, iar Agenţia Europeană pentru 

Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a publicat deja îndrumările UE pentru 

întoarcerea în condiţii de siguranţă la locul de muncă, pentru a-i ajuta pe angajatori să 

pregătească locurile de muncă, pentru o întoarcere în siguranţă a angajaţilor, în contextul 

crizei de COVID-19. 

Pentru actualizarea directivei, Comisia s-a bazat pe avizele ştiinţifice ale experţilor 

din toate statele membre ale UE şi pe un amplu proces de consultare cu Centrul European de 

Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), părţile 

interesate şi grupurile de interese. 

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, a declarat: „În contextul 

pandemiei de coronavirus, suntem cu toţii preocupaţi de sănătate şi siguranţă, inclusiv la locul 

de muncă. Această actualizare completează măsurile deja stricte în vigoare, îmbunătăţind 

protecţia tuturor lucrătorilor, în special a celor care lucrează în mod direct cu virusul în 

spitale, în derularea de procese industriale şi în laboratoare, precum şi a celor care desfăşoară 

activităţi esenţiale privind testarea şi dezvoltarea de vaccinuri. Contez pe sprijinul 

Parlamentului European şi al Consiliului, pentru obţinerea unui rezultat rapid şi pozitiv, în 

urma acestui demers, astfel încât lucrătorii să beneficieze de o protecţie mai eficientă cât de 

curând posibil.” 

 

13. Strategia „De la fermă la consumator”: Comisia publică o foaie de parcurs pentru 

revizuirea normelor privind utilizarea durabilă a pesticidelor 

 

Comisia Europeană a publicat marţi, 2 iunie 2020, o foaie de parcurs pentru evaluarea 

legislaţiei UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor şi o evaluare iniţială a impactului, în 

vederea posibilei revizuiri a acestei legislaţii. 

Această iniţiativă este una dintre acţiunile ambiţioase privind pesticidele, anunţate de 

Strategia „De la fermă la consumator” şi răspunde angajamentului asumat prin Pactul verde 

european, de reducere a riscului utilizării pesticidelor chimice. Cetăţenii, experţii şi părţile 

interesate sunt invitaţi să-şi împărtăşească ideile şi sugestiile, până pe 7 august 2020, pentru 

a contribui la revizuirea legislativă. 

 

14. Comisia adoptă o nouă Listă a UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc 

standardele de siguranţă 
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Comisia Europeană a actualizat Lista UE a transportatorilor aerieni care nu 

îndeplinesc standardele de siguranţă, altfel spus lista companiilor aeriene ce fac obiectul 

unei interdicţii de exploatare sau al unor restricţii operaţionale, pe teritoriul Uniunii 

Europene, deoarece nu respectă standardele internaţionale de siguranţă. Comisia are ca 

obiectiv garantarea celui mai ridicat nivel de siguranţă aeriană, pentru toţi pasagerii care 

călătoresc în Uniunea Europeană. 

După actualizare, toate companiile aeriene certificate în Armenia au fost adăugate pe 

listă, în urma unei evaluări suplimentare a capacităţilor de supraveghere a siguranţei ale 

acestei ţări. Decizia a fost luată după audierea Comitetului Aeronautic Civil (CAC) din 

Armenia şi a şase transportatori aerieni armeni. 

În plus, lista transportatorilor aerieni certificaţi în Congo (Brazzaville), Republica 

Democratică Congo, Kârgâzstan, Libia, Nepal şi Sierra Leone a fost revizuită şi modificată, 

fiind adăugaţi noi transportatori din aceste ţări şi eliminaţi cei care nu mai există. 

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat în legătură cu acest subiect: 

„Scopul Listei UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc standardele de siguranţă este 

de a servi drept instrument ce ajută companiile aeriene şi ţările incluse în listă să îşi reevalueze 

şi să îşi îmbunătăţească standardele de zbor. Decizia de a include transportatorii armeni pe 

această listă a fost luată pe baza avizului unanim al Comitetului pentru siguranţa aeriană. 

Comisia, cu sprijinul Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, este pregătită să 

coopereze şi să investească în Armenia, pentru îmbunătăţirea siguranţei aviaţiei în această 

ţară.” 

Lista UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc standardele de siguranţă nu 

doar contribuie la menţinerea unor niveluri ridicate de siguranţă în UE, ci şi ajută 

companiile aeriene şi ţările vizate să îşi îmbunătăţească nivelurile de siguranţă, pentru ca în 

cele din urmă să fie eliminate de pe listă. În plus, ea a devenit un instrument preventiv 

major, deoarece motivează ţările cu probleme în domeniul siguranţei să le remedieze, 

înainte să devină necesară o interdicţie prin includere în listă. 

După actualizare, 96 de companii aeriene sunt interzise în spaţiul aerian al UE: 

 

- 90 de companii aeriene certificate în 16 state, din cauza unei supravegheri inadecvate a 

siguranţei din partea autorităţilor aeronautice din aceste state; 

- şase companii aeriene individuale, din cauza deficienţelor grave în materie de siguranţă 

identificate: Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines 

(Iran), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigeria) şi Air Zimbabwe (Zimbabwe). 

- alte trei companii aeriene fac obiectul unor restricţii operaţionale şi pot efectua zboruri 

către UE doar cu anumite tipuri de aeronave: Air Service Comores (Comore), Iran Air (Iran) 

şi Air Koryo (Coreea de Nord). 

 

15. Comisia face un prim pas către adoptarea unei Strategii farmaceutice pentru 

Europa 

Ca un prim pas către adoptarea unei Strategii farmaceutice pentru Europa, Comisia a 

publicat o foaie de parcurs, invitând cetăţenii şi părţile interesate să îşi exprime opinia cu 

privire la strategie. Planificată să fie adoptată înainte de sfârşitul anului, obiectivul general 

este de a contribui la asigurarea aprovizionării Europei cu medicamente sigure şi la preţuri 
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accesibile şi de a sprijini industria farmaceutică europeană să îşi consolideze statutul de 

lider mondial şi să rămână inovatoare. 

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

la sfârşitul anului, voi prezenta o Strategie farmaceutică ambiţioasă pentru Europa, cu scopul 

asigurării de preţuri accesibile, sustenabilitate şi securitate în aprovizionare. Pandemia de 

coronavirus ne-a demonstrat, mai mult ca oricând, faptul că trebuie să avem un sistem 

rezistent la crize şi mijloacele de a produce medicamente în UE, pentru a le asigura cetăţenilor 

şi spitalelor noastre accesul, în timp util, la cele esenţiale , în orice circumstanţe.” 

Cetăţenii, experţii şi părţile interesate sunt invitaţi să îşi prezinte opiniile cu privire la foaia 

de parcurs, până la 7 iulie 2020, prin intermediul portalului pentru o mai bună legiferare şi, 

să consulte website-ul dedicat, pentru informaţii suplimentare şi actualizate. Foaia de 

parcurs va fi urmată de o consultare publică. 
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