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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind barierele din 

calea comerțului și a investițiilor 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019 - COM 

(2020) 236 final din 15.06.2020 

Fondul Prezentul raport oferă o imagine generală a barierelor în calea comerțului și a 
investițiilor care afectează în mod direct întreprinderile din UE, astfel cum au fost raportate 
și abordate în cadrul Parteneriatului consolidat al UE privind accesul pe piață, încheiat între 
Comisie, statele membre și întreprinderile din UE.  

În 2019, numărul total de bariere a continuat să crească, semn că protecționismul a devenit 
în prezent înrădăcinat în relațiile comerciale cu mulți parteneri. Cu 438 de bariere active 
înregistrate la sfârșitul anului 2019 în baza de date privind accesul pe piața UE, acesta 
constituie un context comercial diferit din punct de vedere calitativ, care necesită o 
schimbare de paradigmă în modul în care UE urmărește și își apără interesele legitime. 

Se estimează că fluxurile comerciale UE-27 afectate de cele 43 de bariere noi în 2019 vor 
atinge valoarea de 35,1 miliarde EUR, creând piedici în principal în sectorul TIC, al 
autovehiculelor și al produselor electronice. Acestea sunt domenii extrem de strategice 
legate de suveranitatea tehnologică a UE.  

Acțiunea UE de înlăturare a barierelor a avut succes, în 2019 fiind înlăturate 40 de bariere. 
Analiza econometrică detaliată arată că acțiunile pentru înlăturarea barierelor au generat 
exporturi suplimentare în valoare de cel puțin 8 miliarde EUR pentru întreprinderile din UE, 
o cifră comparabilă cu beneficiile unora dintre ALS-urile noastre. 

În același timp, cele mai multe progrese majore s-au înregistrat în sectorul agroalimentar, în 
timp ce înlăturarea barierelor-cheie în domeniul industrial și al serviciilor s-a dovedit mai 
dificilă. Acest lucru necesită, de asemenea, o reformulare a abordării UE pentru a garanta 
înlăturarea barierelor, asigurarea respectării legii și punerea în aplicare a acesteia.  

Dintr-o perspectivă geografică, s-au evidențiat și unele puncte esențiale. În 2019, China sa 
clasat din nou pe primul loc, cu cel mai mare număr total de bariere (38). Deși au fost 
înlăturate două bariere agroalimentare, au fost adăugate patru bariere noi cu impact 
economic major în sectoare strategice (date, securitate cibernetică, telecomunicații). 
Regiunea mediteraneeană și a Orientului Mijlociu prezintă aproape jumătate din toate 
barierele noi înregistrate în 2019, motivând, din păcate, temerile legate de protecționismul 
din ce în ce mai virulent în această zonă a lumii. Situația din Rusia a rămas dificilă, deși au 
fost înlăturate trei bariere. Barierele noi și cele înlăturate în Australia și Coreea de Sud au 
contribuit la calculele pentru 2019 și au reprezentat o pondere importantă din fluxurile 
comerciale UE potențial afectate.  

În cele din urmă, după creșterea semnificativă a barierelor în calea accesului pe piață în 
2018, situația cu Statele Unite nu s-a îmbunătățit în 2019. Deși în 2019 nu au fost înlăturate 
bariere, eforturile noastre substanțiale continuă.  

După cum ilustrează prezentul raport, pare să aibă loc o schimbare de paradigmă, având în 

vedere protecționismul care devine înrădăcinat în relațiile comerciale, barierele care 

afectează sectoarele aflate în centrul suveranității tehnologice a UE, provocările crescânde 

legate de înlăturarea barierelor din domeniul industrial și al serviciilor și barierele care se 

răspândesc în regiuni specifice ca urmare a unui fel de efect de contagiune. Această situație 

impune o nouă abordare a UE pentru apărarea intereselor noastre, în timp ce ne susținem 

drepturile într-un mediu comercial din ce în ce mai polarizat și mai incert. 
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2. Proiect de buget rectificativ nr. 6 la Bugetul General pentru Exercițiul 2020 - 

Reflectarea lansării planului de redresare pentru Europa în bugetul pentru 

exercițiul 2020 - COM (2020) 423 final din 03.06.2020 

Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 6 pentru anul 2020 are scopul de a furniza 11 540,0 
milioane EUR în credite de angajament și 6 540,0 milioane EUR în credite de plată pentru a 
reflecta impactul propunerilor legislative adoptate de Comisie la 27, 28 și 29 mai în cadrul 
pachetului de redresare economică al Uniunii Europene și completează propunerea de 
revizuire a Regulamentului privind cadrul financiar multianual pentru 2020. 

Propunerea de modificare a Regulamentului privind FEIS (FONDULUI EUROPEAN PENTRU 
INVESTIȚII STRATEGICE ) include crearea unui Instrument specific de sprijin pentru 
solvabilitate, care va mobiliza capital privat pentru a sprijini solvabilitatea întreprinderilor 
afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, în vederea restabilirii funcționării 
normale și a consolidării unei activități economice sustenabile și profitabile, menținând 
locurile de muncă și susținând competitivitatea întreprinderilor europene. Prin aceste 
credite, Fondul de garantare al FEIS va fi consolidat pentru a sprijini garanțiile acordate în 
cadrul noii componente dedicate sprijinului pentru solvabilitate, pentru a majora pachetul 
financiar destinat Platformei europene de consiliere în materie de investiții și Portalului 
european pentru proiecte de investiții în vederea unor măsuri de sprijinire a solvabilității și 
pentru a permite lansarea încă în 2020 a Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate.  

În cadrul răspunsului la pandemia de COVID-19 și la consecințele acesteia, s-a propus o 
modificare a Regulamentului FEDD (FONDULUI EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE 
DURABILĂ). Furnizarea de fonduri suplimentare pentru FEDD în temeiul actualului cadru 
financiar multianual va crește capacitatea FEDD de a acorda garanții în țările partenere, 
facilitând astfel un răspuns rapid la pandemia de COVID-19 în aceste regiuni. Modificarea 
extinde domeniul de aplicare geografic la Balcanii de Vest și, de asemenea, extinde cu un an, 
până la 31 decembrie 2021, perioada de investiții în care pot fi încheiate acordurile de 
garantare FEDD cu scopul de a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții. 

Se propune o sumă limitată de cheltuieli aferente sprijinului tehnic și administrativ pentru 
extinderea domeniului de aplicare a regulamentului, în special în ceea ce privește 
modificarea contractelor de sprijin FEDD pentru a extinde domeniul de aplicare a acestora la 
Balcanii de Vest. 

În conformitate cu inițiativa React-UE13 , statele membre vor putea utiliza sume 
suplimentare în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri 
de muncă al Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) sau al Fondului social 
european (FSE) pentru a sprijini operațiunile de promovare a reparării daunelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de COVID-19 în regiunile ale căror economii și locuri de 
muncă au fost mai grav afectate și care pregătesc relansarea economiilor lor sau pentru a 
mări în mod voluntar alocările pentru programele sprijinite de Fondul de ajutor european 
destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). 

Prezentul proiect de buget rectificativ, care nu poate fi adoptat decât după adoptarea 
revizuirii CFM, va fi apoi finanțat în cadrul plafoanelor mărite, fără a se recurge la niciun 
instrument special. Revizuirea propusă a Regulamentului privind CFM crește plafoanele 
angajamentelor și, prin urmare, nu se aplică Regatului Unit, întrucât articolul 135 alineatul 
(2) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din 
Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice prevede că 
modificările aduse Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului, care sunt 
adoptate la data intrării în vigoare a acordului respectiv sau după această dată, nu se aplică 
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Regatului Unit, în măsura în care modificările în cauză au un impact asupra obligațiilor 
financiare ale Regatului Unit. 

Prin urmare, prezentul proiect de buget rectificativ nr. 6 nu creează noi drepturi sau 

obligații pentru Regatul Unit: Regatul Unit nu va contribui la finanțarea acestui PBR și nu va 

beneficia de niciunul dintre programele consolidate prin intermediul acestuia și nici nu va 

primi rambursări din investițiile efectuate în temeiul acestuia. Pentru a se asigura 

transparența deplină, se propune crearea unor linii bugetare specifice pentru toate creditele 

suplimentare propuse în prezentul PBR. 

 

II. ŞTIRI - REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE ÎN 

ROMÂNIA 

1. Coronavirus: UE finanţează transporturile de materiale medicale şi deplasarea 

echipelor medicale şi a pacienţilor 

Prin intermediul Instrumentului dedicat sprijinului de urgenţă, ţările din Uniunea 

Europeană pot solicita în prezent fonduri suplimentare pentru transporturile de bunuri 

esenţiale şi pentru deplasarea echipelor medicale şi a pacienţilor afectaţi de coronavirus. 

Acest tip de sprijin se adaugă asistenţei deja disponibile prin intermediul mecanismului de 

protecţie civilă al UE şi echipamentelor de protecţie livrate anterior, prin intermediul 

rescEU. 

În cadrul operaţiunii-pilot din 18 iunie, s-au livrat cu succes peste 7t de echipamente 

individuale de protecţie, în Bulgaria. Printre mărfurile transportate s-au aflat peste 500 000 

de măşti de protecţie achiziţionate de Bulgaria, pentru care UE a acoperit costurile de 

livrare. 

„Prin intermediul Instrumentului dedicat sprijinului de urgenţă, echipamente medicale 

vitale ajung acolo unde este nevoie de ele, iar statele membre beneficiază de sprijin pentru 

transportarea personalului medical sau primirea pacienţilor din alte state membre, în semn de 

solidaritate europeană. După trimiterea cu succes a echipamentelor de protecţie în Bulgaria, 

vor urma, în următoarele săptămâni, mai multe operaţiuni”, a declarat comisarul pentru 

gestionarea crizelor Janez Lenarčič. 

Suma de 220 mil EUR a fost pusă la dispoziţie pentru a sprijini: 

- transportul de articole medicale, acolo unde este cel mai mult nevoie de ele, prin finanţarea 

transporturilor de ajutoare şi de articole de primă necesitate în statele membre ale UE; 

- transferul pacienţilor între statele membre ale UE sau din statele membre în ţările 

învecinate, în care serviciile de sănătate riscă să nu mai facă faţă situaţiei, asigurându-se 

astfel tratament pentru un număr cât mai mare de persoane; 

- transportul personalului medical şi al echipelor medicale mobile, care se deplasează dintr-

un stat membru în altul şi din ţările învecinate în UE, pentru ajutarea pacienţilor acolo unde 

este nevoie cel mai mult de asistenţă medicală. 
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2. Finanţarea durabilă: Comisia salută adoptarea de către Parlamentul European a 

Regulamentului privind taxonomia 

 

Comisia Europeană a salutat adoptarea de către Parlamentul European a 

Regulamentului privind taxonomia – un act legislativ esenţial, ce va contribui la Pactul verde 

european, prin stimularea investiţiilor sectorului privat, în proiecte ecologice şi durabile. 

Documentul va contribui la întocmirea primei „liste verzi” din lume – un sistem de clasificare 

pentru activităţile economice durabile – ce va crea un limbaj comun pe care investitorii îl pot 

folosi pretutindeni, atunci când investesc în proiecte şi activităţi economice cu un impact 

pozitiv semnificativ asupra climei şi a mediului înconjurător. Prin faptul că le va permite 

investitorilor să reorienteze investiţiile către tehnologii şi întreprinderi mai durabile, acest 

act legislativ va avea un rol crucial în atingerea obiectivului UE de a deveni neutră din 

punctul de vedere al impactului asupra climei, până în 2050. 

Astfel cum se prevede în regulament, Comisia a lansat şi o cerere de candidaturi 

pentru membrii Platformei privind finanţarea durabilă. Această platformă va fi un organism 

consultativ, alcătuit din experţi din sectorul public şi din cel privat. Platforma va ajuta 

Comisia să elaboreze criteriile tehnice de examinare (aşa-numitele „acte delegate”), ce vor 

detalia şi mai mult taxonomia. De asemenea, platforma va oferi consultanţă Comisiei cu 

privire la extinderea taxonomiei UE, pentru acoperirea altor obiective în materie de 

durabilitate, precum şi cu privire la finanţarea durabilă în sens mai larg. 

Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv responsabil cu stabilitatea financiară, 

serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital, a declarat: „Adoptarea, astăzi, a 

Regulamentului privind taxonomia marchează o piatră de hotar în agenda noastră verde, 

creând primul sistem din lume de clasificare a activităţilor economice durabile din punctul de 

vedere al mediului, ceea ce va da un impuls real investiţiilor durabile. Regulamentul sus-

menţionat instituie, de asemenea, în mod oficial, Platforma privind finanţarea durabilă. 

Această platformă va juca un rol crucial în dezvoltarea taxonomiei UE şi a strategiei noastre 

privind finanţarea durabilă, în următorii ani.” 

Aprobarea acordată astăzi de către Parlamentul European marchează ultima etapă a 

procesului de adoptare a acordului politic la care au ajuns colegiuitorii, la 17 decembrie 

2019. Comisia va adopta acte delegate, ce vor conţine criterii tehnice specifice de examinare, 

menite să completeze principiile stabilite în regulament şi să stabilească activităţile 

economice care pot fi eligibile pentru fiecare obiectiv de mediu. Criteriile pentru atenuarea 

schimbărilor climatice şi pentru adaptarea la acestea vor fi adoptate până la sfârşitul acestui 

an, iar criteriile pentru celelalte patru obiective de mediu – folosirea durabilă şi protecţia 

resurselor de apă şi a celor marine, tranziţia către o economie circulară, prevenirea şi 

controlul poluării, protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor – până la sfârşitul 

anului viitor. 

 

Platforma privind finanţarea durabilă: 

Această platformă va fi un organism consultativ, alcătuit din experţi din sectorul 

public şi din cel privat şi va cuprinde maximum 57 de membri, dintre care 50 vor fi selectaţi 

prin intermediul cererii de candidaturi. În cadrul platformei va exista un echilibru între 

părţile interesate, printre care se vor număra persoane desemnate cu titlu personal, care 

deţin cunoştinţele şi experienţa relevante dovedite, persoane care reprezintă un interes 

comun al părţilor interesate, organizaţii care reprezintă părţile interesate relevante din 
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sectorul privat, organizaţii care reprezintă societatea civilă, organizaţii care reprezintă 

mediul academic şi institute de cercetare. Ceilalţi şapte membri vor fi numiţi direct de DG 

FISMA. Aceştia vor fi reprezentanţi ai unor entităţi publice, cum ar fi Agenţia Europeană de 

Mediu (AEM) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI). 

 

 

3.  Pescuit sustenabil: Comisia face bilanţul politicii comune a UE în domeniul 

pescuitului şi lansează o consultare privind posibilităţile de pescuit, pentru 2021 

 

Comisia a publicat comunicarea sa anuală privind evoluţia gestionării stocurilor de 

peşte în UE, care se bazează pe date din 2018. Ediţia din acest an, „Către un pescuit mai 

sustenabil în UE: stadiul actual şi orientările pentru 2021”, reafirmă angajamentul ferm al 

Comisiei de a promova pescuitul sustenabil din punct de vedere ecologic şi viabil din punct 

de vedere economic şi, arată progresele înregistrate de UE, în atingerea acestui obiectiv. 

Statele membre, consiliile consultative, industria pescuitului, organizaţiile 

neguvernamentale şi cetăţenii interesaţi sunt invitaţi să participe la o consultare publică şi 

să îşi exprime opiniile cu privire la posibilităţile de pescuit, pentru 2021. Comisia se va 

implica şi îi va asculta în mod activ în următoarele săptămâni. 

Comisarul Virginijus Sinkevičius, responsabil pentru mediu, oceane şi pescuit, a 

declarat: „Primele luni ale acestui an au fost extrem de dificile pentru sectorul pescuitului, dar 

l-am sprijinit în întreaga UE. Pescuitul sustenabil, pus în practică prin intermediul politicii 

comune în domeniul pescuitului, este necesar pentru sporirea rezilienţei şi punerea în aplicare 

a Pactului verde european şi în special a recentelor strategii „De la fermă la consumator” şi 

„UE pentru biodiversitate”. Gestionarea pescuitului în UE ne-a adus veşti bune – avem acum cu 

50% mai mulţi peşti în Oceanul Atlantic de Nord-Est decât în 2003. Cifrele arată, de asemenea, 

că segmentele de flotă de mari dimensiuni au devenit foarte profitabile în ultimii ani, ceea ce 

duce la majorări de salarii. Ne mai rămân încă o serie de provocări, de exemplu, intensificarea 

eforturilor de eliminare a aruncării capturilor înapoi în mare. Contez pe toată lumea pentru a 

face un efort: statele membre, industria şi părţile interesate. Trebuie să îndeplinim obiectivele 

pe care ni le-am stabilit.” 

Comunicarea din 2020 arată că pescuitul în Atlanticul de Nord-Est a devenit din ce în 

ce mai sustenabil, având ca rezultat un stoc mai abundent. Performanţa economică a flotei 

UE a continuat să fie foarte bună, cu un profit net de aproximativ 1,4 mld EUR şi o marjă de 

profit netă medie de 18% în 2018. De asemenea, salariile pescarilor au continuat să crească. 

În ciuda îmbunătăţirilor semnificative, există în continuare provocări. Deşi se 

preconizează că o performanţă economică similară va fi confirmată pentru 2019, 

previziunile pentru 2020 rămân extrem de incerte, din cauza impactului crizei provocate de 

coronavirus. În ceea ce priveşte Marea Mediterană şi Marea Neagră, trebuie să se continue 

eforturile de conservare ferme, iar în bazinele maritime atlantice, unele stocuri continuă să 

fie supraexploatate sau rămân în afara limitelor biologice de siguranţă. În cel de al doilea an 

al implementării sale depline, punerea în aplicare a obligaţiei de debarcare rămâne un motiv 

de îngrijorare. Statele membre trebuie să intensifice punerea în aplicare şi controlul 

respectării obligaţiei de debarcare, în special prin utilizarea unor instrumente de control, 

cum ar fi sistemele de monitorizare electronică la distanţă. Comisia va continua să 

colaboreze cu Parlamentul European şi cu Consiliul, pentru adoptarea unui acord cu privire 

la sistemul revizuit de control al pescuitului, ce va facilita utilizarea acestor instrumente. 
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4. Criza de coronavirus: Comisia lansează „Cultura Europei – aproape de tine” 

pentru sprijinirea redresării 

 

Comisia Europeană a lansat „Cultura Europei – aproape de tine”, o campanie pe 

platformele de comunicare socială, axată pe turismul cultural durabil. Pe lângă siturile şi 

iniţiativele culturale din întreaga Europă, această campanie va promova redescoperirea 

numeroaselor comori ale Europei, atât cele naturale, cât şi cele culturale. 

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

declarat: „Probabil că vara aceasta vom rămâne mai aproape de casă în vacanţă, dar asta nu 

înseamnă că nu ne putem petrece timpul într-un mod plăcut. În Europa, avem o multitudine de 

situri naturale şi culturale de văzut. Totul e la o aruncătură de băţ, aşteptând să fie descoperit. 

De aceea, astăzi, îmi face plăcere să lansez „Cultura Europei – aproape de tine”, pentru a-i 

ajuta pe europeni să descopere frumuseţea şi bogăţia locurilor din apropierea locuinţelor lor, 

într-un mod sigur şi durabil.” 

Pandemia de coronavirus a avut un impact major, nu numai asupra sănătăţii şi 

bunăstării europenilor, ci şi asupra sectorului turismului din UE. În acest context, cultura şi 

patrimoniul bogat şi variat din Europa joacă un rol semnificativ, întrucât turismul cultural 

reprezintă aproximativ 40% din turismul din UE. Planul de redresare pentru sectorul 

turismului, prezentat de Comisia Europeană la 13 mai, va da un nou impuls acestei ramuri 

importante a economiei europene. 

Comisia a lansat recent Re-open EU, o platformă web dedicată, cu o hartă interactivă 

dezvoltată de Centrul Comun de Cercetare (JRC), pentru a-i ajuta pe oameni să îşi planifice 

călătoriile şi vacanţele în timpul verii şi ulterior. 

 

5. Noul coronavirus: Utilizând infrastructura europeană de supercalcul, un proiect 

de cercetare finanţat de UE demonstrează rezultate promiţătoare în găsirea unui 

tratament potenţial 

Un consorţiu finanţat de UE Exscalate4CoV a anunţat că un medicament generic, 

înregistrat deja, ce este utilizat pentru tratarea osteoporozei, denumit raloxifen, ar putea fi 

un tratament eficace pentru pacienţii COVID-19 cu simptome uşoare sau asimptomatici. 

Consorţiul utilizează o platformă de supercalcul susţinută de UE, una dintre cele mai 

performante din lume, pentru verificarea impactului potenţial al moleculelor cunoscute 

asupra structurii genomice a noului coronavirus. Acesta este unul dintre numeroasele 

exemple ale modului în care programul de cercetare şi inovare al UE intitulat Orizont 2020 

reuneşte cei mai buni cercetători europeni, cele mai bune companii farmaceutice, tehnologii 

şi infrastructuri de cercetare, pentru învingerea virusului.  

Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi 

tineret, a declarat: „Astăzi, avem nevoie de ştiinţă mai mult ca oricând. Începând cu luna 

ianuarie, am mobilizat toate eforturile noastre, pentru sprijinirea actorilor din cercetare şi 

inovare din domeniile lor respective, pentru identificarea de soluţii şi oprirea virusului. Acesta 

este motivul pentru care am finanţat Exscalate4CoV cu 3 mil EUR, pentru a le susţine 

cercetările şi îmi exprim satisfacţia cu privire la rezultatele promiţătoare pe care le-au obţinut, 

pentru a ajuta societatea să-şi revină.” 
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Thierry Breton, comisarul european pentru piaţa internă, a afirmat: „Platforma 

Exscalate4Cov are un rol inovator în descoperirea de medicamente în Europa şi pe plan 

mondial. Primele rezultate demonstrează valoarea veritabilei cooperări paneuropene, prin 

reunirea celor mai bune capacităţi pe care le oferă Europa, în domeniul ştiinţelor biomedicale 

şi al calculului de înaltă performanţă. Vom continua să mobilizăm toate tehnologiile 

disponibile, inclusiv inteligenţa artificială, pentru combaterea noului coronavirus.” 

Utilizând o combinaţie unică de putere de calcul de înaltă performanţă şi IA cu 

prelucrare biologică, Exscalate4CoV reuneşte 18 parteneri şi alţi 15 membri asociaţi. Ea 

include centre de supercalculatoare din Italia, Spania şi Germania, centre de cercetare de 

mari dimensiuni, companii farmaceutice şi institute biologice din întreaga Europă. Platforma 

are o putere de calcul de aproximativ 100 Petaflops, permiţând efectuarea de cercetări 

asupra comportamentelor moleculelor, cu scopul identificării unui tratament eficace, 

împotriva noului coronavirus. Biblioteca chimică a proiectului este în continuă creştere, 

datorită acordurilor cu societăţile farmaceutice care s-au alăturat de curând. 

Consorţiul a testat deja, în mod virtual, 400 000 de molecule, utilizând 

supercalculatoarele sale. Au fost preselectate 7 000 de molecule, care au fost testate 

suplimentar „in vitro”, pentru faza următoare fiind selectate 100, iar dintre acestea, 40 sunt 

considerate active împotriva virusului. Dintre acestea, substanţa raloxifen s-a dovedit a fi 

cea mai promiţătoare. Conform proiectului, substanţa raloxifen ar putea fi eficace în 

blocarea replicării virusului în celule şi, astfel, ar putea stopa evoluţia bolii, în special în 

cazurile depistate timpuriu sau al celor asimptomatice. Cercetătorii au indicat faptul că 

avantajele includ tolerabilitatea foarte bună a pacienţilor la această substanţă, siguranţa ei şi 

profilul ei toxicologic ferm consacrat. 

Înainte de efectuarea trialurilor clinice, următorul pas ar fi ca Agenţia Europeană 

pentru Medicamente să evalueze noua potenţială utilizare a substanţei raloxifen. Odată 

aprobat, medicamentul ar putea fi pus rapid la dispoziţie, în cantităţi mari şi la costuri mici, 

contribuind astfel la atenuarea efectelor noilor valuri de infecţie. 

 

6. Fondul european de apărare: 205 mil EUR pentru stimularea autonomiei 

strategice şi a competitivităţii industriale în UE 

Comisia a anunţat recent 16 proiecte industriale paneuropene în domeniul apărării şi 

trei proiecte vizând tehnologiile disruptive, ce vor beneficia de finanţare în valoare de 205 

mil EUR, prin intermediul celor două programe precursoare ale unui Fond european de 

apărare complet: Acţiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare (PADR) şi 

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP). 

Margrethe Vestager, vicepreşedintele executiv pentru O Europă pregătită pentru era 

digitală, a declarat: „Prin cheltuieli conjugate, Fondul european de apărare va fi mai bine 

utilizat, iar fragmentarea şi ineficienţa vor fi reduse. Rezultatele pozitive ale programelor 

precursoare, anunţate astăzi, arată potenţialul mare, ce există în cooperarea dintre industriile 

de apărare mari şi mici, din toată Europa.” 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a declarat: „Aceste proiecte 

promiţătoare demonstrează capacitatea UE în promovarea şi sprijinirea cooperării dintre 

industriile de apărare din Europa şi dintre statele membre. Prin dezvoltarea de tehnologii şi 

capacităţi de vârf în domeniul apărării, consolidăm rezilienţa şi autonomia strategică ale UE. 

Toate părţile implicate în lanţul valoric din sectorul apărării pot beneficia de acest lucru, 
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indiferent de dimensiunea şi originea lor în interiorul UE. Cu un nivel de finanţare adecvat, 

Fondul european de apărare va putea amplifica semnificativ aceste prime reuşite”. 

Rezultatele anunţate sunt foarte pozitive şi confirmă caracterul adecvat pentru 

scopul urmărit al modelului Fondului european de apărare. Principalele elemente demne de 

menţionat sunt: 

- un program foarte atractiv: în total, 441 de entităţi au dat curs cererii de propuneri EDIDP, 

contribuind la 40 de propuneri. 223 de entităţi, care au contribuit la 16 propuneri, vor fi 

sprijinite prin EDIDP; 

- o acoperire geografică vastă: în proiectele EDIDP sunt implicaţi participanţi din 24 de state 

membre; 

- participare pe scară largă a IMM-urilor: IMM-urile reprezintă 37% din numărul total de 

entităţi care primesc finanţare din partea EDIDP (83 de IMM-uri), confirmând importanţa 

propunerilor IMM-urilor şi a bonusurilor dedicate IMM-urilor; 

- efecte pozitive asupra cooperării: propunerile EDIDP selectate implică în medie 14 entităţi 

din 7 state membre; 

- coerenţă deplină cu alte iniţiative ale UE din domeniul apărării, în special Cooperarea 

structurată permanentă (PESCO): nouă propuneri finanţate prin EDIDP sunt proiecte 

PESCO; 

- contribuţia la autonomia strategică a UE: propunerile EDIDP sunt coerente cu principalele 

priorităţi în materie de capacităţi, stabilite de comun acord de statele membre, la nivel 

european, prin planul de dezvoltare a capacităţilor; 

- deschidere către filiale controlate de ţări terţe: rezultatele EDIDP demonstrează 

posibilitatea implicării de filiale din UE controlate de ţări terţe sau entităţi din ţări terţe, cu 

condiţia ca acestea să îndeplinească garanţiile adecvate de securitate, aprobate de statele 

membre. Este vorba, în special, de patru participanţi controlaţi de entităţi din Canada, 

Japonia şi Statele Unite; 

- sprijin pentru tehnologiile disruptive: În premieră, PADR sprijină trei proiecte dedicate 

tehnologiilor disruptive, prin apeluri de propuneri dedicate, în pregătirea viitorului Fond 

european de apărare, ce alocă până la 8% din bugetul său acţiunilor disruptive. Acestea sunt 

importante, pentru a ne asigura că Europa rămâne în prima linie a dezvoltării tehnologice. 

Proiectele anunţate vor sprijini dezvoltarea capacităţilor europene de apărare, cum 

ar fi dronele şi tehnologiile conexe (drone tactice şi drone dificil de detectat, sisteme de 

detecţie şi evazive pentru drone militare, platforme informatice periferice pentru drone), 

tehnologii spaţiale (receptoare criptate Galileo de calitate militară, sarcină utilă optică de 

calitate militară pentru sateliţi mici, sisteme big data pentru supraveghere prin satelit), 

vehicule terestre fără pilot, sisteme de rachete de înaltă precizie, (BLOS - rachete antitanc), 

viitoare platforme navale, capacităţi de atac electronic aeropurtate, reţele tactice şi 

suprasecurizate, platforme de avertizare pentru situaţii de urgenţă cibernetică sau 

tehnologii de camuflaj activ de generaţie următoare. 

Aceste proiecte se adaugă celorlalte 15 proiecte de cercetare, deja finanţate începând 

din anul 2017, prin PADR şi sprijinului direct care va fi acordat pentru două proiecte de 

anvergură (MALE - drone de medie altitudine şi mare anduranţă şi ESSOR - tehnologii radio 

europene securizate definite prin software). 

 

7. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va primi o finanţare în valoare de 

aproape 1 mil EUR 
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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va primi finanţare din FEDR, pentru 

dezvoltarea unei infrastructuri de calcul de înaltă performanţă, care să poată fi integrată în 

sisteme de calcul de tip cloud şi în sisteme de date masive. Cercetătorii universităţii 

contribuie deja la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale. Universitatea a semnat 

acorduri de colaborare cu Universitatea din Geneva, cu European Open Science Cloud 

(EOSC) şi cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Bucureşti (ICI), 

pentru standardizarea, interconectarea şi utilizarea resurselor de calcul cu sisteme de tip 

cloud. 

Prin configuraţia sa flexibilă şi varietatea amplă de servicii, infrastructura CLOUDUT 

a universităţii va ajuta echipele de cercetare să optimizeze valorificarea resurselor ştiinţifice 

şi a puterii de calcul, în domenii precum volumele mari de date, inteligenţa artificială, 

industria 4.0 şi internetul obiectelor (IoT). 

Costul total al proiectului este de 1,09 mil EUR. Din această sumă, 930 000 EUR 

reprezintă finanţarea prin intermediul Programului operaţional „Competitivitate” (POC) 

2014-2020. 

 

8. Parteneriatul estic: Liderii aprobă un nou cadru adaptat realităţii actuale, ce ţine 

cont de cetăţeni şi se concentrează asupra priorităţilor comune 

La 18 iunie, preşedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a participat la 

videoconferinţa liderilor din cadrul Parteneriatului estic. Împreună cu preşedintele 

Consiliului European, Charles Michel, Înaltul Reprezentant/vicepreşedintele Josep Borrell, 

cu cei 33 de şefi de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE şi ai partenerilor estici 

(Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,  Republica Moldova, şi Ucraina), liderii au discutat 

despre răspunsul la pandemia de coronavirus şi despre obiectivele pe termen lung ale 

Parteneriatului estic. 

„Este în interesul strategic al Uniunii Europene să avem o vecinătate estică prosperă”, a 

afirmat preşedintele von der Leyen la conferinţa de presă. De asemenea, a adăugat: „Către 

acest deziderat s-a îndreptat Parteneriatul estic, timp de mai bine de un deceniu şi cu rezultate 

concrete”.  

Preşedintele a subliniat răspunsul ferm şi rapid al Uniunii Europene la problema 

pandemiei de coronavirus din regiune, peste 2,4 mld EUR fiind puse la dispoziţie, în toate 

cele şase ţări partenere, într-o combinaţie de granturi, împrumuturi şi asistenţă 

macrofinanciară. 

Liderii au convenit asupra a cinci priorităţi pentru Parteneriatul estic după 2020, 

variind de la creştere economică la tranziţie verde, de la digitalizare la buna guvernanţă şi 

sporirea conectivităţii. Pe baza realizărilor de până acum, vor fi stabilite obiective noi, 

cuantificabile. „Videoconferinţa de astăzi a consolidat cu siguranţă angajamentul nostru 

colectiv, faţă de Parteneriatul estic, precum şi convingerea că Uniunea Europeană şi partenerii 

săi estici sunt mai puternici împreună”, a declarat preşedintele von der Leyen. 

 

9. Răspunsul mondial la coronavirus: Reuniunea la nivel înalt a liderilor mondiali 

şi concertul vor avea loc pe 27 iunie 
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Campania „Obiectivul nostru mondial: Uniţi pentru viitor”, lansată la 28 mai de 

Comisie şi de Global Citizen, o organizaţie internaţională de promovare şi de apărare a 

drepturilor civile, va culmina cu o reuniune mondială, la nivel înalt, a donatorilor şi cu un 

concert, ce vor avea loc sâmbătă, 27 iunie. Scopul este de mobilizare a fondurilor 

suplimentare, destinate dezvoltării şi distribuirii de vaccinuri, teste şi tratamente pentru 

coronavirus. Accesul la vaccinuri oriunde în lume, pentru toţi cei care au nevoie, ne va 

permite să depăşim această pandemie şi să evităm declanşarea alteia. Va sprijini, de 

asemenea, eforturile de reconstruire, într-un mod echitabil şi just, a comunităţilor devastate 

de pandemie. 

Concertul va fi transmis sâmbătă seara şi va fi prezentat de actorul Dwayne Johnson. 

Vor interpreta Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber şi 

Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade şi Christine and the Queens. 

La concertul coprezentat de preşedintele Ursula von der Leyen vor participa, de 

asemenea, Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, 

David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken 

Jeong, Nikolaj Coster-Waldau şi Olivia Colman. 

Reuniunea la nivel înalt va începe la ora 15, ora Europei Centrale şi va fi găzduită de 

preşedintele von der Leyen. Aceasta va include intervenţii din partea liderilor mondiali, 

precum şi a unor susţinători internaţionali ai proiectului, artişti şi activişti. Vor participa la 

discuţiile din cadrul comisiilor şi vor acorda interviuri: Nikolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, 

Angelique Kidjo, Ken Jeong şi experţi şi lideri de opinie precum Melinda Gates, Dr. Vin Gupta, 

preşedintele NAACP - Derrick Johnson, Eddie Ndopu, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Kate Upton şi 

Justin Verlander. 

Concertul va fi transmis de posturi din întreaga lume: ARD, Canal+ Group, RTVE în 

Europa, Bell Media, CBC, Citytv şi Global TV în Canada, NBC şi iHeartMedia în SUA, Grupo 

Globo în Brazilia, MultiChoice Group şi SABC în Africa şi Fuji TV şi Star India în Asia. Îl puteţi 

urmări, de asemenea, pe site-ul web dedicat răspunsului mondial la criza provocată de 

coronavirus şi pe conturile de pe platformele de comunicare socială ale Comisiei Europene: 

Facebook, Twitter şi YouTube. Reuniunea la nivel înalt va fi transmisă în direct pe site-ul 

web al Global Goal Unite’s şi pe aceleaşi conturi de pe platformele de comunicare socială. 

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Artiştii au puterea 

de a inspira schimbarea, punându-şi talentul în slujba unor cauze importante. La 27 iunie, cu 

ocazia reuniunii la nivel înalt şi a concertului «Obiectivul nostru mondial: Uniţi pentru viitor», 

artişti, oameni de ştiinţă şi lideri mondiali vor transmite un mesaj unitar, într-un veritabil 

moment de unitate mondială, rar întâlnit până acum. Se vor angaja să ajute la eradicarea 

coronavirusului, fără a uita pe nimeni. Uniunea Europeană este pe deplin angajată să asigure, 

cât mai curând posibil, un acces echitabil la un vaccin cu un preţ accesibil pentru toţi cei care 

au nevoie de aceasta. Uniţi, sunt convinsă că putem transforma lumea într-un loc mai sigur.” 

Hugh Evans, cofondator şi director executiv al Global Citizen, a declarat: „Cetăţenii din 

întreaga lume solicită schimbări sistemice, schimbări care să aducă echitate tuturor şi 

pretutindeni, indiferent de locul în care s-au născut sau de culoarea pielii. Dacă vrem să 

eradicăm COVID-19 peste tot în lume, trebuie ca liderii mondiali să se angajeze să pună la 

dispoziţie sumele necesare, la nivelul miliardelor de dolari, pentru ca toţi să aibă acces, în mod 

echitabil, la teste, tratamente şi vaccinuri. Concertul «Obiectivul nostru mondial: Uniţi pentru 

viitor» va folosi muzica, acest concept secular, ca factor motivator pentru schimbare şi unitate, 

împreună cu ştiinţa şi cu datele, pentru a-i onora pe cei care se implică în rezolvarea acestei 
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probleme, inclusiv pe medici, oameni de ştiinţă, lucrători de laborator, lucrători care asigură 

servicii esenţiale şi apărători ai drepturilor omului, care se luptă nu numai pentru a găsi un 

tratament pentru COVID-19, dar şi pentru a se asigura că acesta va fi disponibil pentru toate 

persoanele care au nevoie.” 

Artista şi activista Shakira a declarat: „Cetăţenii din întreaga lume fac apel la liderii 

mondiali să eradicheze COVID-19, îndemnându-i să pună la dispoziţie miliardele de dolari 

necesare pentru ca toţi oamenii, indiferent în ce ţară trăiesc, să aibă acces la teste, tratamente 

şi vaccinuri. Avem nevoie de echitate în domeniul sănătăţii şi de justiţie mondială şi ştim că, 

numai dacă luptăm împreună pentru lumea pe care ne-o dorim, putem construi din nou un 

viitor mai sănătos pentru toţi.” 

10. Politica de coeziune: servicii de urgenţă de o calitate mai bună în zonele rurale 

din România 

Comisia Europeană a aprobat o investiţie în valoare de 47 mil EUR din Fondul 

european de dezvoltare regională Căutaţi, pentru construirea şi echiparea unui spital de 

urgenţă în Cluj, ce va deservi regiunea de nord-vest a României, predominant rurală. 

Acest proiect constă într-un spital cu aproape 850 de paturi, dotat cu tehnologie 

avansată, care să asigure servicii medicale de urgenţă de o calitate mai bună şi accesul la 

servicii medicale salvatoare de vieţi. Spitalul va oferi îngrijiri medicale secundare şi terţiare, 

dar şi asistenţă medicală primară şi servicii de bază, precum chirurgia generală şi medicina 

internă. 

Comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „O mai bună calitate 

a vieţii cetăţenilor, indiferent de locul în care trăiesc, reprezintă principala prioritate a politicii 

de coeziune a UE. Prin faptul că le asigură tuturor pacienţilor servicii medicale adecvate, 

inclusiv celor care locuiesc în zone rurale îndepărtate, acest proiect contribuie la menţinerea 

sănătăţii tuturor, fără excepţii, ceea ce este deosebit de important în vremuri de pandemie 

globală.” 

Spitalul va aparţine unei reţele de spitale regionale de urgenţă, menită să 

îmbunătăţească sistemul de sănătate din România şi să asigure o abordare multidisciplinară 

a tratării cazurilor complexe. În plus, acest proiect va spori accesul la asistenţă medicală, 

pentru persoanele care trăiesc în zone rurale sau sărace. Acest lucru va contribui la 

asigurarea diagnosticării şi a tratamentului timpurii şi, astfel, la reducerea ratei mortalităţii 

şi a dizabilităţilor pe termen lung. Nu în ultimul rând, spitalul va fi un mediu de lucru 

atractiv pentru medici şi asistenţi medicali, ceea ce va contribui, de asemenea, la combaterea 

fenomenului exodului de creiere din rândul personalului medical din regiune. 

 

11. Codul de conduită al UE privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la 

ură din mediul online continuă să dea rezultate 

 

Comisia Europeană a publicat rezultatele celei de a cincea evaluări a Codului de 

conduită din 2016, privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul 

online. Rezultatele sunt, în general, pozitive: 90% din conţinutul semnalat este evaluat de 

companiile informatice în decurs de 24 de ore, iar 71% din conţinuturile considerate a fi 

discursuri ilegale de incitare la ură sunt eliminate. Cu toate acestea, platformele trebuie să 

îmbunătăţească şi mai mult transparenţa şi feedbackul către utilizatori. Ele trebuie, de 
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asemenea, să asigure o evaluare consecventă de-a lungul timpului a conţinutului semnalat; 

evaluări distincte şi comparabile efectuate în momente diferite au revelat divergenţe în 

materie de performanţă. 

Věra Jourová, vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, a declarat: „Codul de 

conduită rămâne un exemplu de reuşită în ceea ce priveşte combaterea discursurilor ilegale de 

incitare la ură din mediul online. Acesta a adus îmbunătăţiri urgente, respectând totodată pe 

deplin drepturile fundamentale. Codul a creat parteneriate valoroase între organizaţiile 

societăţii civile, autorităţile naţionale şi platformele IT. Acum este momentul să se garanteze 

faptul că toate platformele au aceleaşi obligaţii în cadrul pieţei unice în ansamblu şi să se 

clarifice în legislaţie responsabilităţile platformelor de a spori siguranţa online a utilizatorilor. 

Ceea ce este ilegal offline rămâne ilegal şi online.” 

Didier Reynders, comisarul pentru justiţie, a declarat: „Salut aceste rezultate bune. Cu 

toate acestea, nu ar trebui să ne mulţumim cu aceste îmbunătăţiri şi ar trebui să continuăm pe 

această cale. Invit platformele să elimine lacunele observate în cele mai recente evaluări, în 

special în ceea ce priveşte furnizarea de feedback către utilizatori şi transparenţa. În acest 

context, viitorul act legislativ privind serviciile digitale va aduce o schimbare binevenită. 

Acesta va crea un cadru european pentru serviciile digitale şi va completa acţiunile de 

combatere a discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, pe care UE le desfăşoară 

deja. Comisia va avea în vedere, de asemenea, adoptarea de măsuri obligatorii de asigurare a 

transparenţei pentru platforme, pentru clarificarea modului în care acestea abordează 

discursurile ilegale de incitare la ură, pe platformele lor.” 

 

A cincea evaluare arată că, în medie: 

- 90% din conţinutul semnalat a fost evaluat de către platforme în termen de 24 de ore, în 

timp ce acest procent era de numai 40% în 2016; 

- 71% din conţinuturile considerate a fi discursuri ilegale de incitare la ură au fost eliminate 

în 2020, în timp ce acest procent era de numai 28 % în 2016; 

- rata medie de eliminare, similară celei înregistrate în evaluările anterioare, arată că 

platformele respectă în continuare libertatea de exprimare şi evită eliminarea conţinuturilor 

ce nu pot fi considerate drept discursuri ilegale de incitare la ură; 

- platformele au răspuns şi au oferit feedback la 67,1% din notificările primite, procent care 

este mai mare decât în exerciţiul de monitorizare precedent (65,4%). Cu toate acestea, doar 

Facebook informează utilizatorii în mod sistematic; toate celelalte platforme trebuie să 

aducă îmbunătăţiri. 

Rezultatele obţinute în contextul punerii în aplicare a Codului de conduită în ultimii 

patru ani vor contribui la procesul de reflecţie în curs, cu privire la modul de consolidare a 

măsurilor menite să abordeze conţinutul ilegal online în viitorul pachet legislativ privind 

serviciile digitale, cu privire la care Comisia a lansat recent o consultare publică. 

Comisia va examina modalităţile de a stimula toate platformele care au de a face cu 

discursuri ilegale de incitare la ură să instituie sisteme eficace de notificare şi de acţiune. În 

plus, Comisia va continua, în 2020 şi 2021, să faciliteze dialogul dintre companiile 

informatice şi organizaţiile societăţii civile care îşi desfăşoară activitatea pe teren, pentru 

combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură, în special pentru favorizarea cooperării 

cu echipele de moderare a conţinutului, precum şi înţelegerea reciprocă privind 

specificităţile juridice locale ale discursurilor de incitare la ură. 
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12. Eurostat publică un raport pe anul 2020 privind progresele înregistrate de UE, în 

direcţia îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă 

 

Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, a publicat raportul intitulat 

„Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană – Raport de monitorizare privind progresele 

înregistrate în direcţia îndeplinirii ODD în contextul UE – ediţia 2020”, care oferă o 

prezentare statistică a progreselor înregistrate în direcţia îndeplinirii celor 17 obiective de 

dezvoltare durabilă (ODD) în UE. 

Durabilitatea este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene şi o prioritate clară a 

Comisiei von der Leyen. Toate politicile Comisiei, cum ar fi tranziţia către o economie neutră 

din punct de vedere climatic şi eficientă în ceea ce priveşte utilizarea resurselor, contribuie 

la realizarea ODD. Începând din acest an, progresele înregistrate de statele membre, în 

direcţia ODD sunt integrate în semestrul european, cu o evaluare sintetică şi o anexă 

specifică în fiecare raport de ţară, ce stabilesc performanţa în materie de ODD a fiecărui stat 

membru în parte şi tendinţa din ultimii cinci ani. În ansamblu, raportul de ieri confirmă 

faptul că, în ultimii cinci ani, UE a înregistrat progrese în ceea ce priveşte aproape toate 

obiectivele de dezvoltare durabilă. În special, s-au înregistrat progrese semnificative în ceea 

ce priveşte îndeplinirea obiectivului „Pace, justiţie şi instituţii puternice”. 

Raportul prezintă, de asemenea, progrese semnificative în ceea ce priveşte 

obiectivele „Fără sărăcie”, „Sănătate şi bunăstare”, „Fără foamete” şi „Condiţii de muncă 

decente şi creştere economică”. S-au înregistrat unele progrese în ceea ce priveşte realizarea 

de „Oraşe şi comunităţi durabile”, „Educaţie de calitate”, „Parteneriate pentru obiective”, 

„Consum şi producţie responsabile”, „Energie accesibilă ca preţ şi curată”, „Reducerea 

inegalităţilor”, „Viaţa terestră” şi „Industrie, inovare şi infrastructură”. Sunt necesare mai 

multe eforturi pentru a atinge ODD în materie de „Politici climatice” şi „Egalitate de gen”. 

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni , a declarat: „Acest raport evidenţiază 

progresele înregistrate în direcţia îndeplinirii ODD în UE, reprezentând cea mai recentă 

contribuţie a noastră la dezbaterea cu privire la forma pe care o va lua Europa şi lumea 

noastră, în 2030 şi în anii următori, precum şi cu privire la acţiunile necesare pentru a ajunge 

acolo. În confruntarea cu repercusiunile dramatice ale pandemiei, nu trebuie să pierdem din 

vedere provocările globale, precum schimbările climatice, pierderea biodiversităţii şi 

inegalităţile sociale şi economice din ce în ce mai mari. Punerea în aplicare a unor politici care 

să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) reprezintă foaia noastră de parcurs către o 

lume mai bună, iar Europa trebuie să se fie vectorul acestui parcurs.” 

 

13. Drepturile victimelor: O nouă strategie de consolidare a capacităţii de acţiune a 

victimelor 

 

Comisia Europeană a prezentat prima strategie privind drepturile victimelor, 

elaborată vreodată la nivelul UE, menită să asigure că toate victimele criminalităţii îşi pot 

exercita pe deplin drepturile, indiferent de locul din UE în care a avut loc infracţiunea. 

Strategia stabileşte o serie de acţiuni pentru următorii cinci ani, concentrându-se pe 

două obiective: în primul rând, consolidarea capacităţii de acţiune a victimelor, astfel încât 

acestea să raporteze infracţiunile, să solicite despăgubiri şi, în ultimă instanţă, să îşi revină 

în urma infracţiunii, depăşind consecinţele acesteia; în al doilea rând, colaborarea cu toţi 

actorii relevanţi pentru drepturile victimelor. Izbucnirea recentă a pandemiei de COVID-19 
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şi măsurile ulterioare de limitare a mişcării persoanelor, ce au dus la creşterea violenţei 

domestice, a abuzurilor sexuale asupra copiilor, a criminalităţii informatice şi a 

infracţiunilor rasiste şi xenofobe motivate de ură, au scos la iveală importanţa deosebită a 

asigurării rezilienţei cadrului pentru sprijinirea şi protecţia victimelor, inclusiv în situaţii de 

criză. 

Vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, Věra Jourová, a declarat: „Prea multe 

victime ale criminalităţii nu reuşesc să îşi facă auzită vocea, neavând acces la justiţie şi la un 

sprijin adecvat. Uniunea Europeană este de partea victimelor, iar strategia de astăzi vizează 

consolidarea capacităţii de acţiune a victimelor, în special a celor mai vulnerabile, cum ar fi 

victimele violenţei bazate pe gen sau ale infracţiunilor motivate de ură. Trebuie să mobilizăm 

statele membre să pună în aplicare pe deplin normele UE cu privire la drepturile victimelor – 

fără scuze sau tergiversări.” 

Comisarul pentru justiţie, Didier Reynders, a declarat la rândul său: „O Uniune a 

egalităţii care îşi protejează cetăţenii trebuie să asigure sprijinul, protecţia şi accesul 

nediscriminatoriu la justiţie, pentru toate victimele criminalităţii. Acesta este obiectivul pe 

care intenţionăm să îl realizăm prin noua strategie, în colaborare cu statele membre şi cu 

societatea civilă.” 

UE dispune deja de un set solid de norme pentru garantarea drepturilor victimelor. 

Cu toate acestea, victimele criminalităţii nu îşi pot exercita pe deplin drepturile oferite de 

UE. Pentru ca această situaţie să se schimbe, trebuie mai întâi să aplicăm mai bine normele 

UE în practică. Daca va fi necesar, Comisia va prezenta, până în 2022, propuneri care să 

consolideze în continuare normele respective. Noua strategie prezentată astăzi stabileşte o 

serie de acţiuni axate pe cinci priorităţi-cheie: 

 

Comunicarea eficace cu victimele şi asigurarea unui mediu sigur care să le permită acestora 

să raporteze infracţiunile: 

De prea multe ori, victimele nu îşi cunosc drepturile sau se tem să raporteze 

infracţiunea, pentru că le este frică de agresor sau de consecinţe negative. Comisia va lansa, 

printre altele, o campanie a UE de sensibilizare a opiniei publice, cu privire la drepturile 

victimelor şi va promova acordarea de asistenţă de specialitate şi de protecţie victimelor cu 

nevoi specifice. De asemenea, Comisia va continua să monitorizeze punerea în aplicare a 

normelor relevante ale UE, inclusiv a dispoziţiilor din Directiva privind drepturile 

victimelor. 

 

Îmbunătăţirea sprijinului şi a protecţiei acordate victimelor celor mai vulnerabile: 

Toate victimele sunt vulnerabile, în special: copiii, persoanele în vârstă, victimele 

violenţei bazate pe gen, ale violenţei domestice, ale infracţiunilor rasiste sau homofobe, 

victimele terorismului, precum şi victimele cu handicap. Comisia va avea în vedere 

consolidarea în continuare a protecţiei victimelor, prin introducerea unor standarde minime 

privind protecţia fizică a victimelor. Statele membre ar trebui să înfiinţeze servicii 

specializate de sprijinire a victimelor celor mai vulnerabile, cum ar fi adăposturi pentru copii 

şi pentru familii sau locuinţe sigure pentru persoanele LGBTI+. 

 

Facilitarea accesului victimelor la despăgubiri: 

În multe state membre, accesul victimelor la despăgubiri este dificil. În cadrul 

strategiei, Comisia va monitoriza şi va evalua legislaţia UE în materie de despăgubiri, 
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inclusiv în ceea ce priveşte despăgubirile acordate de stat, precum şi Decizia-cadru privind 

recunoaşterea reciprocă a sancţiunilor financiare. Dacă va fi necesar, Comisia va propune, 

până în 2022, măsuri care să completeze acest cadru. 

 

Consolidarea cooperării şi a coordonării între actorii din domeniul drepturilor victimelor: 

Pentru asigurarea unei abordări mai orizontale a drepturilor victimelor la nivelul UE, 

Comisia va institui o platformă privind drepturile victimelor, ce va reuni toţi actorii 

relevanţi. La nivel naţional, statele membre ar trebui să instituie strategii naţionale privind 

drepturile victimelor. Un coordonator pentru drepturile victimelor desemnat de Comisie va 

asigura coerenţa şi eficacitatea diferitelor acţiuni legate de politica privind drepturile 

victimelor. 

 

Consolidarea dimensiunii internaţionale a drepturilor victimelor: 

Planul de acţiune privind drepturile omului şi democraţia, ce a fost adoptat recent, 

reafirmă angajamentul UE de a promova, proteja şi asigura respectarea drepturilor omului, 

la nivel mondial. UE şi statele sale membre vor continua să colaboreze cu Organizaţia 

Naţiunilor Unite şi cu Consiliul Europei, precum şi în cadrul acestor instituţii, pentru 

promovarea drepturilor victimelor din UE în ţările partenere şi pentru schimbul de bune 

practici. UE va continua să colaboreze îndeaproape cu ţările candidate şi potenţial candidate, 

în vederea consolidării drepturilor victimelor şi va sprijini acţiunile de consolidare a 

capacităţilor ţărilor partenere, prioritare în ceea ce priveşte sprijinirea victimelor 

terorismului. 

 

14. Normele UE privind protecţia datelor le oferă cetăţenilor pârghiile necesare, 

pentru a acţiona şi sunt adaptate erei digitale 

 

Comisia Europeană a publicat un raport de evaluare referitor la Regulamentul 

general privind protecţia datelor (RGPD), ce se aplică deja de doi ani. Raportul arată că 

RGPD şi-a îndeplinit majoritatea obiectivelor, în special ca urmare a faptului că le-a oferit 

cetăţenilor un set solid de drepturi opozabile şi a creat un nou sistem european de 

guvernanţă şi de asigurare a respectării legii. RGPD şi-a demonstrat flexibilitatea, pentru 

sprijinirea soluţiilor digitale, în situaţii neprevăzute, cum ar fi criza provocată de pandemia 

de COVID-19. 

Raportul concluzionează, de asemenea, că armonizarea între statele membre 

înregistrează noi progrese, cu toate că există un anumit nivel de fragmentare, ce trebuie 

monitorizat în permanenţă. De asemenea, raportul constată că întreprinderile îşi dezvoltă o 

cultură a respectării normelor şi utilizează tot mai mult ca avantaj competitiv faptul că 

asigură o protecţie solidă a datelor. Raportul conţine o listă de acţiuni, prin implementarea 

cărora se poate facilita şi mai mult aplicarea RGPD, pentru toate părţile interesate, în special 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea promovării şi dezvoltării, în continuare, a 

unei veritabile culturi europene în materie de protecţie a datelor şi a asigurării cu 

rigurozitate a respectării legii. 

Věra Jourová, vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, a declarat: „Regimul 

european de protecţie a datelor a devenit un punct de reper ce ne ghidează în cadrul tranziţiei 

digitale, centrate pe factorul uman şi constituie un pilon important, ce stă la baza altor politici, 

cum ar fi strategia privind datele sau abordarea noastră referitoare la inteligenţa artificială. 
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RGPD este exemplul perfect al modului în care Uniunea Europeană, bazată pe o abordare ce 

pune accentul pe drepturile fundamentale, pune la dispoziţia cetăţenilor săi pârghiile necesare, 

pentru a acţiona şi le oferă întreprinderilor oportunităţi de valorificare pe deplin a beneficiilor 

revoluţiei digitale. Totuşi, cu toţii trebuie să depunem eforturi, în continuare, pentru ca RGPD 

să dea întreaga măsură a potenţialului său.” 

 

Principalele constatări ale examinării RGPD: 

 

Cetăţenii au la dispoziţie mai multe pârghii şi sunt conştienţi de drepturile lor: RGPD 

consolidează transparenţa şi le conferă persoanelor fizice drepturi opozabile, cum ar fi 

dreptul de acces, de rectificare, de ştergere şi de opoziţie, precum şi dreptul la portabilitatea 

datelor. Rezultatele unei anchete efectuate de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE, 

publicate săptămâna trecută, arată că, în prezent, 69% din populaţia cu vârsta de peste 16 

ani din UE a auzit despre RGPD şi 71% din cetăţeni au auzit despre autoritatea naţională 

pentru protecţia datelor. Cu toate acestea, se pot face mai multe pentru a-i ajuta pe cetăţeni 

să îşi exercite drepturile, în special dreptul la portabilitatea datelor. 

 

Normele privind protecţia datelor sunt adaptate erei digitale: RGPD le-a oferit persoanelor 

fizice pârghiile necesare, pentru a juca un rol mai activ, cu privire la ceea ce se întâmplă cu 

datele lor, în tranziţia digitală. RGPD contribuie, de asemenea, la promovarea inovării de 

încredere, în special, printr-o abordare bazată pe riscuri şi prin intermediul unor principii, 

cum ar fi protecţia datelor, începând cu momentul conceperii şi protecţia datelor în mod 

implicit. 

 

Autorităţile pentru protecţia datelor recurg la competenţele lor corective sporite: De la 

avertizări şi mustrări la amenzi administrative, RGPD le oferă autorităţilor naţionale pentru 

protecţia datelor instrumente adecvate, pentru asigurarea respectării normelor. Cu toate 

acestea, autorităţile menţionate trebuie să aibă la dispoziţie resursele umane, tehnice şi 

financiare necesare. Multe state membre acţionează în acest sens, prin majorări 

semnificative ale alocărilor bugetare şi de personal. În ansamblu, în perioada 2016-2019, 

toate autorităţile naţionale pentru protecţia datelor din UE, luate împreună, au beneficiat de 

creşteri de personal de 42% şi de majorări bugetare de 49%. Există însă în continuare 

diferenţe mari între statele membre. 

 

Autorităţile pentru protecţia datelor colaborează în cadrul Comitetului european pentru 

protecţia datelor (CEPD), dar se mai pot aduce îmbunătăţiri: RGPD a instituit un sistem de 

guvernanţă inovator, conceput astfel încât să asigure o aplicare consecventă şi eficace a 

RGPD, prin intermediul aşa-numitului „ghişeu unic”, datorită căruia o întreprindere ce 

prelucrează date la nivel transfrontalier are ca interlocutor doar o singură autoritate pentru 

protecţia datelor şi, anume, autoritatea statului membru în care este situat sediul său 

principal. În perioada 25 mai 2018 – 31 decembrie 2019, prin intermediul ghişeului unic, au 

fost transmise 141 de proiecte de decizii, 79 dintre acestea concretizându-se în decizii 

definitive. Cu toate acestea, se pot face mai multe, pentru dezvoltarea unei culturi cu 

adevărat comune, în materie de protecţie a datelor. În special, gestionarea cazurilor 

transfrontaliere necesită o abordare mai eficientă şi mai armonizată şi o utilizare eficace a 
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tuturor instrumentelor prevăzute în RGPD, pentru a se asigura cooperarea autorităţilor 

pentru protecţia datelor. 

 

Recomandări şi orientări emise de autorităţile pentru protecţia datelor: CEPD emite 

orientări ce acoperă aspecte-cheie ale regulamentului şi teme de actualitate. Mai multe 

autorităţi pentru protecţia datelor au creat noi instrumente, inclusiv linii de asistenţă 

telefonică pentru persoane fizice şi întreprinderi, precum şi seturi de instrumente pentru 

întreprinderi mici şi microîntreprinderi. Este esenţial să se asigure faptul că orientările 

furnizate la nivel naţional respectă pe deplin orientările adoptate de CEPD. 

 

Valorificarea întregului potenţial al transferurilor internaţionale de date: În ultimii doi ani, 

angajamentul internaţional al Comisiei referitor la transferurile libere de date, efectuate în 

condiţii de siguranţă, a permis obţinerea de rezultate importante, printre care se numără şi 

decizia privind Japonia. În prezent, UE partajează cu Japonia cel mai mare spaţiu din lume de 

liberă circulaţie a datelor, în condiţii de siguranţă. Alături de partenerii săi din întreaga 

lume, Comisia îşi va continua activitatea privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie 

a datelor. În plus, şi în cooperare cu CEPD, Comisia analizează posibilitatea de modernizare a 

altor mecanisme pentru transferurile de date, printre acestea numărându-se şi clauzele 

contractuale standard, ce sunt instrumentul de transfer de date, cel mai frecvent utilizat.  

CEPD lucrează la elaborarea unor orientări specifice privind utilizarea certificării şi a 

codurilor de conduită, pentru transferul de date în afara UE, orientări care trebuie finalizate 

cât mai rapid posibil. Întrucât este posibil ca, printr-o hotărâre pe care o va pronunţa la 16 

iulie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene să ofere clarificări relevante pentru anumite 

elemente ale standardului privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie a datelor, 

Comisia va prezenta, după pronunţarea hotărârii menţionate, un raport separat referitor la 

deciziile existente privind acest subiect. 

 

Promovarea cooperării internaţionale: În ultimii doi ani, Comisia a intensificat dialogul la 

nivel bilateral, regional şi multilateral, promovând o cultură mondială a respectării vieţii 

private şi a convergenţei între diferitele sisteme de protecţie a vieţii private, în beneficiul 

atât al cetăţenilor, cât şi al întreprinderilor. Comisia este hotărâtă să continue această 

activitate, ca parte a acţiunii sale externe mai ample, de exemplu, în contextul 

Parteneriatului Africa-UE şi al sprijinului pe care îl acordă iniţiativelor internaţionale, cum 

ar fi „Data Free Flow with Trust”.  

În contextul în care încălcările normelor privind protecţia vieţii private pot afecta, 

simultan, un număr mare de persoane fizice în mai multe părţi ale lumii, este momentul să 

se intensifice cooperarea internaţională între autorităţile responsabile, cu asigurarea 

respectării normelor privind protecţia datelor. Din acest motiv, Comisia va solicita 

Consiliului să autorizeze deschiderea de negocieri, în vederea încheierii de acorduri de 

asistenţă reciprocă şi de cooperare în materie de asigurare a respectării legii, cu ţările terţe 

relevante. 

Alinierea dreptului UE cu Directiva privind protecţia datelor în materie de asigurare a 

respectării legii: Comisia a publicat totodată şi o comunicare în care se identifică zece acte 

juridice care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile 

competente, în scopul prevenirii, depistării, cercetării sau urmăririi penale a infracţiunilor, 

care ar trebui să fie aliniate cu Directiva privind protecţia datelor în materie de asigurare a 



19 

 

respectării legii. Alinierea va asigura securitatea juridică şi va clarifica anumite aspecte, cum 

ar fi scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către autorităţile competente şi 

tipurile de date ce pot face obiectul unei astfel de prelucrări. 

 

15. Bugetul UE pentru 2021: un buget anual axat pe redresarea Europei 

 

Comisia a propus un buget al UE de 166,7 mld EUR, pentru 2021, ce va fi completat 

de granturi în valoare de 211 mld EUR şi de împrumuturi în valoare de aproximativ 133 mld 

EUR, în cadrul Next Generation EU, instrumentul temporar de redresare menit să mobilizeze 

investiţii şi să relanseze economia europeană. În 2021, bugetul anual şi instrumentul Next 

Generation EU vor mobiliza, împreună, investiţii semnificative, în vederea reparării 

daunelor economice şi sociale imediate, cauzate de pandemia de coronavirus, lansării unei  

redresări durabile, protejării locurilor de muncă şi creării altelor noi. Bugetul este, de 

asemenea, în deplină concordanţă cu angajamentul de investire în viitor, pentru realizarea 

unei Europe mai verzi, mai digitale şi mai reziliente. 

Odată adoptat, acesta va fi primul buget din noul cadru financiar multianual 2021-

2027 şi primul buget anual propus de Comisia condusă de preşedintele von der Leyen. 

Comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul UE, a declarat: „În această perioadă 

extraordinară, propunerea Comisiei Europene mobilizează, la rândul său, un sprijin fără 

precedent. Bugetul anual pe 2021 va ajuta sute de mii de oameni, întreprinderi şi regiuni să 

depăşească criza şi să iasă din criză mai puternici. Pentru ca acest lucru să se concretizeze, 

avem nevoie de un acord privind bugetul pe termen lung şi instrumentul Next Generation EU – 

un acord care să transmită un semnal de încredere, în întreaga Europă.” 

Proiectul de buget pe 2021, consolidat de instrumentul Next Generation EU, 

direcţionează fonduri către domeniile în care acestea pot avea cel mai mare impact, în 

funcţie de nevoile cele mai importante, în materie de redresare ale statelor membre ale UE şi 

ale partenerilor noştri din întreaga lume. Fondurile vor contribui la reconstrucţia şi 

modernizarea Uniunii noastre, prin încurajarea tranziţiei verzi şi a tranziţiei digitale, prin 

crearea de locuri de muncă şi prin consolidarea rolului Europei la nivel mondial. 

 

Bugetul reflectă priorităţile Europei, care sunt relevante pentru asigurarea unei redresări 

durabile. În acest scop, Comisia propune să se aloce: 

 

– 1,34 mld EUR programului Europa digitală, pentru apărarea cibernetică a Uniunii şi 

sprijinirea tranziţiei digitale; 

– 3 mld EUR Mecanismului pentru interconectarea Europei, sumă destinată investiţiilor într-

o infrastructură de transport modernă, de înaltă performanţă, pentru a facilita conexiunile 

transfrontaliere; 

– 575 mil EUR Programului privind piaţa unică, 36,2 mil EUR şi, respectiv, 127 mil EUR 

programelor de sprijinire a cooperării în domeniul fiscal şi vamal; 

– 2,89 mld EUR programului Erasmus+, pentru a investi în tineri şi 306 mil EUR, pentru 

sectorul cultural şi cel creativ, prin intermediul programului Europa creativă; 

– 1,1 mld EUR Fondului pentru azil şi migraţie şi 1 mld EUR Fondului de gestionare integrată 

a frontierelor, pentru consolidarea cooperării în materie de gestionare a frontierelor 

externe, precum şi politica privind migraţia şi azilul; 
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– 55,2 mld EUR politicii agricole comune şi 813 mil EUR Fondului european pentru pescuit şi 

afaceri maritime, pentru fermierii şi pescarii din Europa, dar şi pentru consolidarea 

rezilienţei sectorului agroalimentar şi a sectorului pescuitului şi asigurarea anvergurii 

necesare a acţiunilor de gestionare a crizelor; 

– 228 mil EUR Fondului pentru securitate internă şi 1,05 mil EUR Fondului european de 

apărare, pentru sprijinirea autonomiei strategice şi securităţii europene; 

– 1,9 mld EUR asistenţei de preaderare, pentru sprijinirea vecinii noştri, inclusiv a celor din 

Balcanii de Vest. 

 

În plus, o mare parte a fondurilor va fi alocată acţiunilor prioritare, identificate în 

legătură cu instrumentul Next Generation EU şi, anume: 

– statelor membre li se vor putea acorda împrumuturi în valoare de 131,5 mld EUR şi 

granturi în valoare de aproximativ 133 mld EUR, în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă, ca parte a instrumentului Next Generation EU; 

– 17,3 mld EUR sunt alocate programului Orizont Europa, pentru consolidarea sprijinului 

european, destinat activităţilor de cercetare şi inovare în domeniul sănătăţii şi al climei, din 

care 5 mld EUR în cadrul instrumentului Next Generation EU; 

– 10,13 mld EUR sunt alocate programului InvestEU, pentru investiţii în infrastructură 

durabilă, inovare şi digitalizare. O parte din fonduri vor fi alocate Mecanismului de investiţii 

strategice, pentru construirea autonomiei strategice, în cadrul lanţurilor de aprovizionare 

vitale, de la nivel european; 

– 8,28 mld EUR sunt alocate Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, astfel cum a fost 

propus în cadrul Next Generation EU, pentru a răspunde problemelor în materie de 

solvabilitate ale întreprinderilor viabile, din toate sectoarele economice; 

– 47,15 mld EUR sunt alocate politicii de coeziune, la care se adaugă 42,45 mld EUR prin 

mecanismul REACT-UE, astfel cum a fost propus în cadrul instrumentului Next Generation 

EU. Fondurile vor fi destinate subvenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sistemelor de 

şomaj tehnic, măsurilor de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor, precum şi 

lichidităţii şi solvabilităţii pentru IMM-uri; 

– 9,47 mld EUR sunt alocate Fondului pentru o tranziţie justă, pentru a se asigura faptul că 

tranziţia către neutralitatea climatică nu lasă pe nimeni în urmă, din care 7,96 mld EUR în 

cadrul instrumentului Next Generation EU; 

– 619 mil EUR sunt alocate rescEU, mecanismul de protecţie civilă al Uniunii, pentru 

asigurarea faptului că Uniunea are capacitatea de a răspunde la situaţii de urgenţă, la scară 

largă; 

– 1,19 mld EUR sunt alocate EU4Health, noul program în domeniul sănătăţii, destinat să 

echipeze Uniunea împotriva viitoarelor ameninţări la adresa sănătăţii, din care 1,17 mld 

EUR în cadrul instrumentului Next Generation EU; 

– 15,36 mld EUR sunt alocate partenerilor noştri externi, prin Instrumentul de vecinătate, 

cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională (IVCDCI), din care 3,29 mld EUR în 

cadrul instrumentului Next Generation EU; 

– 2,8 mld EUR sunt alocate ajutoarelor umanitare, din care 1,3 mld EUR în cadrul 

instrumentului Next Generation EU, pentru nevoile umanitare din ce în ce mai mari, 

înregistrate în părţile cele mai vulnerabile ale lumii. 
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Proiectul de buget pentru 2021 se bazează pe propunerea Comisiei privind 

următorul buget pe termen lung al UE, prezentată la 27 mai 2020. După ce Parlamentul 

European şi Consiliul vor ajunge la un acord cu privire la CFM 2021-2027, inclusiv cu privire 

la instrumentul Next Generation EU, Comisia îşi va adapta în consecinţă propunerea privind 

bugetul 2021, printr-o scrisoare rectificativă. 

Este esenţial ca proiectul de buget să fie adoptat rapid, astfel încât sute de mii de 

antreprenori, cercetători, fermieri şi municipalităţi din întreaga Europă să poată începe să 

beneficieze de fonduri şi să le investească într-un viitor mai bun, pentru generaţiile 

următoare. 

 

16. Coronavirus: Comisia sprijină ţările din vecinătatea UE, prin flexibilizarea 

normelor privind programele şi proiectele transfrontaliere 

 

În urma lansării pachetelor din cadrul Iniţiativei pentru investiţii ca reacţie la 

coronavirus, Comisia Europeană a adaptat şi normele pentru programele de cooperare 

transfrontalieră (CTF) între statele membre ale UE şi ţările din vecinătatea UE, finanţate prin 

Fondul european de dezvoltare regională şi Instrumentul european de vecinătate (IEV). 

Astfel, regiunile aflate de ambele părţi ale frontierelor externe ale UE pot să beneficieze de 

măsurile financiare şi juridice simplificate, stabilite pentru combaterea crizei 

coronavirusului, cu privire la aceste pachete. 

Comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Sunt necesare norme 

modificate, pentru sprijinirea ţărilor vecine, în lupta împotriva coronavirusului, deoarece 

această criză nu are graniţe. În plus, aceste modificări arată dorinţa UE de a se asocia pe picior 

de egalitate cu vecinii săi, astfel încât aceştia să poată beneficia de aceleaşi oportunităţi ca 

statele membre ale UE.” 

Printre numeroasele avantaje pe care le oferă, reglementările dau posibilitatea ca 

programele şi proiectele CTF din cadrul IEV să beneficieze de finanţare de 100% din partea 

UE, de mai multă flexibilitate pentru punerea în aplicare a proiectelor şi de reducerea 

sarcinii administrative, pentru o selecţie mai rapidă a proiectelor ca răspuns la pandemia de 

coronavirus. Acest lucru constituie, de asemenea, un pas către o mai bună armonizare a 

normelor între programele Interreg şi cele de cooperare la frontierele externe ale UE cu 

ţările partenere din vecinătate şi cu Rusia. 

 

17. Piaţa Filmului de la Cannes: forumul filmului european va avea loc online în 

acest an şi va dezbate provocările cu care se confruntă industria audiovizualului 

 

Ediţia din 2020 a Pieţei filmului de la Cannes şi-a mutat activităţile online şi se 

desfăşoară în perioada 22-26 iunie. În plus, la 22 iunie, Comisia a organizat un Forum al 

filmului european (FFE), în cadrul acestei ediţii online a Pieţei filmului, pentru a dezbate 

situaţia actuală a industriei audiovizuale şi modul de abordare a provocărilor generate de 

pandemia de coronavirus. 

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, care a deschis forumul cu un discurs 

inaugural, a declarat: „Desfăşurarea online a Pieţei filmului şi a Forumului filmului european 

era necesară anul acesta, pentru demonstrarea rezilienţa puternică a industriei europene a 

audiovizualului. Fiind o industrie de prim rang, ce contribuie la îmbogăţirea valorilor şi a 
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culturii europene, avem datoria să sprijinim sectorul în aceste vremuri dificile şi să îi permitem 

să prospere într-o lume din ce în ce mai competitivă. Depunem toate eforturile în acest scop, 

utilizând instrumentele UE, cum ar fi SURE, programul MEDIA, Mecanismul de garantare 

pentru sectoarele culturale şi creative şi, în viitorul apropiat, noul instrument de redresare 

Next Generation EU.”   

Activităţile finanţate de UE, în cadrul ediţiei digitale din 2020 a Pieţei filmului, includ 

un stand virtual MEDIA, găzduit pe platforma online a Pieţei filmului, precum şi conferinţa 

„MEDIA în contact cu tehnologia”, ce a reunit întreprinderi nou-înfiinţate şi investitori 

europeni inovatori. Deşi nu se vor decerna premii în acest an, Festivalul de la Cannes a 

anunţat, la începutul lunii iunie, selecţia oficială a filmelor pentru anul 2020, dintre care 

cinci au beneficiat de sprijin prin programul MEDIA. Unul dintre aceste filme – „Druk”, de 

Thomas Vinterberg, Danemarca – a fost candidat pentru Palme d’Or. 

 

18. Uniunea Europeană semnează un acord în domeniul aviaţiei cu Republica Coreea 

 

La 25 iunie, Uniunea Europeană şi Republica Coreea au semnat un acord orizontal în 

domeniul aviaţiei. Acesta permite oricărei companii aeriene din UE să zboare către 

Republica Coreea, din fiecare stat membru al UE, care are un acord bilateral privind 

serviciile aeriene cu Republica Coreea. Douăzeci şi două de state membre au încheiat astfel 

de acorduri bilaterale privind serviciile aeriene cu Republica Coreea. 

În mod tradiţional, în cadrul acestor acorduri bilaterale privind serviciile aeriene, 

numai companiile aeriene deţinute şi controlate de un anumit stat membru sau de 

resortisanţii săi pot opera zboruri între statul membru respectiv şi o ţară terţă. Încheierea 

acordului orizontal oferă oportunităţi importante altor companii aeriene din UE şi, prin 

urmare, este benefică pentru companiile aeriene ale ambelor părţi. 

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Într-un moment în care 

transportul aerian internaţional, grav afectat de criza COVID-19, se relansează încet, 

semnarea unui astfel de acord orizontal oferă speranţe pentru viitor, cu mai multe oportunităţi 

de dezvoltare a unor servicii, pe distanţe lungi, către piaţa coreeană. De asemenea, semnarea 

acordului arată că unul dintre factorii esenţiali pentru redresarea pieţei aviaţiei este 

cooperarea internaţională.” 

Este important faptul că semnarea acordului are loc cu doar câteva zile înainte de 

videoconferinţa liderilor UE şi ai Republicii Coreea din 30 iunie, ceea ce oferă o ocazie 

excelentă de recunoaştere a importanţei acestui acord, la cel mai înalt nivel. De asemenea, se 

aşteaptă ca liderii UE şi ai Republicii Coreea să îşi reitereze angajamentul comun de 

instituire a unui dialog la nivel înalt, privind transporturile între UE şi Republica Coreea, 

pentru toate modurile de transport. 

 

19. Consultări publice deschise la nivelul UE 

 

Iniţiativa „Valul de renovări” pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic 

 

Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie din UE şi pentru 

36% din emisiile de gaze cu efect de seră, de la nivelul UE. Prin urmare, un parc imobiliar 
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mai eficient din punct de vedere energetic este benefic pentru planetă şi poate aduce o 

contribuţie semnificativă la Pactul verde european.  

Iniţiativa „Valul de renovări ale clădirilor” (Renovation Wave) este, de asemenea, una 

dintre priorităţile identificate în recentul „Pachet de redresare” al Comisiei, datorită 

potenţialului ridicat de creare de locuri de muncă şi de investiţii. Prin această consultare, 

Comisia doreşte să obţină feedback cu privire la modalităţile de sporire a ratei şi a calităţii 

lucrărilor de renovare a clădirilor, prin intermediul unor instrumente de reglementare, de 

politică şi financiare. 

Consultarea se va desfăşura până la data de 9 iulie, iar feedbackul primit va contribui 

în mod direct la propunerile care urmează să fie prezentate de Comisie după sfârşitul verii. 

 

Finanţare durabilă: Standardul UE privind obligaţiunile verzi 

 

Obligaţiunile verzi au devenit din ce în ce mai populare, deoarece investitorii caută 

modalităţi prin care să contribuie la finanţarea tranziţiei către o economie durabilă din 

punct de vedere ecologic. Ca atare, ele vor avea un rol esenţial în realizarea obiectivelor 

Pactului verde european (Green Deal). 

Obligaţiunile verzi vor juca un rol şi mai important în deblocarea potenţialului 

sectorului privat de abordare a schimbărilor climatice şi de încurajare a unei o redresări 

economice durabile, după pandemie. Având în vedere că moneda euro este deja principala 

monedă utilizată pentru emiterea de obligaţiuni verzi la nivel mondial, un standard oficial al 

UE privind obligaţiunile verzi ar putea, de asemenea, să definitiveze rolul internaţional al 

monedei euro şi să contribuie la consolidarea rolului UE, ca centru mondial pentru 

finanţarea verde. 

Până în prezent, nu există un standard uniform în UE. Grupul de experţi tehnici 

pentru finanţele durabile al Comisiei (TEG) a fost însărcinat cu pregătirea unui raport 

referitor la un standard al UE privind obligaţiunile verzi. TEG a publicat primul său raport în 

iunie 2019, ce cuprinde 10 recomandări pentru stabilirea unui astfel de standard, ce ar urma 

să se bazeze pe „taxonomia” UE – un sistem de clasificare pentru investiţii durabile folosit la 

nivelul UE. TEG a furnizat orientări suplimentare, în martie 2020, propunând şi un standard 

actualizat. 

Consultarea porneşte de la activitatea TEG şi se concentrează pe valoarea adăugată a 

unui standard oficial al UE privind obligaţiunile verzi. Decizia în acest sens se va lua în 

contextul Strategiei reînnoite privind finanţarea durabilă, care se preconizează că va fi 

propusă în T4 al 2020. 

Consultare specifică privind instituirea unui standard al UE privind obligaţiunile 

verzi (EU-GBS) va fi deschisă până vineri, 2 octombrie 2020. 

 

Strategia farmaceutică 

 

Împreună cu recent propusul program UE pentru sănătate (EU4Health), strategia va 

urmări asigurarea aprovizionării Europei cu medicamente sigure şi la preţuri accesibile, ca 

răspuns la nevoile pacienţilor şi pentru sprijinirea industriei farmaceutice europene în 

păstrarea poziţiei de inovator şi lider mondial. 
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Consultarea va dura trei luni şi constă în întrebări ce se vor concentra pe teme-cheie: 

autonomia strategică şi fabricarea de medicamente, accesul la medicamente la preţuri 

accesibile, inovarea şi durabilitatea mediului şi provocările în materie de sănătate. 

Strategia vizează crearea unui sistem capabil să facă faţă provocărilor viitoare, care 

valorifică beneficiile digitalizării şi promovează inovarea, în special în domeniile în care 

nevoile nu sunt satisfăcute, cum ar fi substanţele antimicrobiene, medicamentele pentru 

copii şi medicamentele pentru bolile rare. Aceasta intenţionează, de asemenea, să reducă 

dependenţa UE de importurile din ţări terţe. O parte din substanţele farmaceutice active 

necesare pentru fabricarea unor medicamente generice (inclusiv antibiotice „vechi”, 

medicamente oncologice şi medicamentele cele mai de bază, cum ar fi paracetamolul) provin 

din China şi India. De asemenea, strategia va reduce impactul medicamentelor asupra 

mediului şi va combate rezistenţa la antimicrobiene. 

Strategia, care este în conformitate cu Strategia industrială pentru Europa, precum şi 

cu priorităţile definite în Pactul verde european, în Planul de combatere a cancerului şi în 

Strategia digitală, va aborda provocări de lungă durată, dintre care unele au fost exacerbate 

de criza COVID-19. 

Consultarea se va desfăşura timp de 13 săptămâni, până 15 septembrie 2020, iar 

întrebările pot fi consultate pe site-ul EUSurvey. În plus faţă de consultarea publică, Comisia 

a lansat la 2 iunie şi o consultare privind foaia de parcurs pentru strategie, care va dura până 

la 7 iulie 2020. 

 

Noul plan de acţiune pentru educaţia digitală 

 

Viitorul său Plan de acţiune pentru educaţia digitală va reflecta experienţa dobândită 

în sectorul educaţiei şi formării din UE, pe durata crizei provocate de coronavirus. Din cauza 

pandemiei, numeroase şcoli şi universităţi au fost închise, având loc trecerea la învăţarea on-

line şi la distanţă şi la utilizarea tehnologiilor digitale, la o scară masivă, fără precedent. 

Consultarea va permite Comisiei să tragă învăţăminte din experienţa dobândită şi va sta la 

baza propunerilor pentru planul de acţiune, ce va avea o importanţă deosebită în perioada 

de redresare de după COVID-19. 

Consultarea publică urmăreşte să colecteze opiniile tuturor cetăţenilor, instituţiilor şi 

organizaţiilor din sectoarele public şi privat care doresc să îşi facă cunoscute punctele de 

vedere şi experienţele dobândite în urma acestei crize fără precedent, precum şi viziunea 

despre educaţia digitală în Europa. Consultarea va fi disponibilă în toate limbile oficiale ale 

UE şi se va desfăşura până la 4 septembrie. Procesul va fi completat cu o serie de evenimente 

de informare on-line, desfăşurate în cursul verii, prin care să se colecteze şi alte opinii 

despre educaţia digitală şi experienţa dobândită în urma crizei de COVID-19. 

 

Revizuirea şi prelungirea Regulamentului privind serviciile de roaming 

 

Regulamentul a eliminat tarifele de roaming pentru călătorii din UE şi din Islanda, 

Liechtenstein şi Norvegia, începând din iunie 2017. De atunci, de serviciile de roaming la 

preţurile de pe piaţa naţională (Roam like at home), una dintre cele mai emblematice 

realizări ale pieţei unice a UE, au beneficiat milioane de călători din UE. 

Întrucât prevederile actuale expiră în iunie 2022, Comisia preconizează că va trebui 

să propună un nou regulament, pentru ca europenii să continue să beneficieze de aceste 
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avantaje şi, prin urmare, va revizui şi va prelungi Regulamentul privind serviciile de 

roaming. Odată cu lansarea consultării publice, acest proces s-a pus în mişcare. 

Deşi obiectivul pe termen lung ar fi acela de a garanta serviciile de roaming la 

preţurile de pe piaţa naţională, fără reglementarea pieţei, pe termen mediu, anumite măsuri 

legislative continuă să fie necesare. Consultarea se va desfăşura timp de 12 săptămâni. 

 

Accesul digital la patrimoniul cultural european 

 

Părţile implicate şi toate persoanele interesate sunt invitate să ofere feedback cu 

privire la Recomandarea din 2011 privind digitizarea materialului cultural şi conservarea 

digitală. Scopul este acela de a propune un instrument de politică mai adecvat, pentru 

sprijinirea transformării digitale a patrimoniului cultural. 

Evoluţiile tehnologice deschid noi posibilităţi de digitalizare a patrimoniului cultural, 

în scopul păstrării, conservării, restaurării, cercetării, dar şi al extinderii accesului online şi 

al reutilizării de către cetăţeni şi în diferite sectoare, cum ar fi turismul. 

De pildă, incendiul tragic de la catedrala Notre-Dame din Paris, de la 15 aprilie 2019, 

demonstrează importanţa digitalizării şi a conservării culturii, prin modelarea în 3D a 

clădirilor, a monumentelor şi a altor situri de patrimoniu. Mai recent, pandemia de 

coronavirus şi măsurile de distanţare fizică, adoptate în toate statele membre, au evidenţiat 

necesitatea unui patrimoniu cultural oarecum accesibil, precum şi avantajele unor astfel de 

instrumente digitale. 

Consultarea solicită opiniile cetăţenilor, ale administraţiilor publice, ale instituţiilor 

de gestionare a patrimoniului cultural, ale organizaţiilor şi reţelelor internaţionale, ale 

ecosistemului europen, ale întreprinderilor, ale organizaţiilor de cercetare şi ale mediului 

academic. Aceasta se va desfăşura între 22 iunie 2020 şi 14 septembrie 2020, iar 

contribuţiile vor fi integrate în posibila revizuire a recomandării din 2011. 
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