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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

1. Decizia Parlamntului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 
nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea 
evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 

Acțiunea „Capitale europene ale culturii” (CEC) este reglementată prin 
Decizia nr. 445/2014/UE pentru titlurile aferente anilor 2020-2033.În anexă, decizia include 
o listă cronologică indicând data la care fiecare stat membru (două state membre pe an) sau 
țară candidată ori potențial candidată, care participă la programul „Europa creativă” sau la 
programele ulterioare ale Uniunii de sprijinire a culturii, va avea dreptul de a găzdui 
acțiunea. Competițiile pentru titlul de CEC sunt lansate cu șase ani înainte de începerea 
anului pentru care este acordat titlul, odată cu publicarea cererilor de depunere a 
candidaturilor de către autoritatea competentă. 

Obiectivele generale și specifice ale acțiunii CEC sunt descrise în articolul 2 al Deciziei 
nr. 445/2014/UE. Acestea sunt: protejarea și promovarea diversității culturilor din Europa, 
stimularea contribuției culturii la dezvoltarea pe termen lung a orașelor, îmbunătățirea 
gamei, a diversității și a dimensiunii europene ale ofertei culturale în orașe, inclusiv prin 
intermediul cooperării transnaționale, extinderea accesului și a participării la cultură, 
consolidarea capacității sectorului cultural și a legăturilor sale cu alte sectoare, conturarea 
mai fermă a profilului internațional al orașelor prin intermediul culturii.Atingerea acestor 
obiective, care este legată de mobilitate, deplasare, organizarea de evenimente și 
participarea publicului, este grav compromisă de pandemia de COVID-19, care a avut 
consecințe negative asupra punerii în aplicare și pregătirii CEC în prezent și în viitor. 

Pandemia de COVID-19  a dus la un nivel mare de nesiguranță în aproape toate 
domeniile asociate cu anul de CEC 2021 în ceea ce privește perspectivele de finanțare 
incerte din partea partenerilor publici și privați, regulile necunoscute privind siguranța care 
afectează atât activitățile participative cu cetățenii, cât și tipurile de evenimente care se vor 
autoriza, precum și restricțiile de călătorie care reduc fluxurile turistice și posibilitățile de 
încheiere a parteneriatelor europene/internaționale. Măsurile preventive au încetinit ritmul 
activităților pregătitoare ale celor trei CEC 2021 până la un punct critic în care, în condiții 
normale, ar trebui să-și intensifice eforturile. Echipele responsabile cu punerea în aplicare 
au fost în izolare timp de câteva luni, iar supraviețuirea pe plan economic a potențialilor 
parteneri contractuali este incertă. Prin urmare, se recomandă amânarea celor trei 
CEC 2021 pentru 2022 sau 2023.  

În urma retragerii Regatului Unit din Uniune, un singur oraș este programat să dețină 
titlul de CEC în 2023. Amânarea a două din cele trei CEC 2021 pentru 2023 ar fi o decizie mai 
echilibrată: ar exista trei CEC în 2022 și trei în 2023. O astfel de abordare echilibrată ar 
maximiza vizibilitatea acțiunii CEC. 

Pentru a ține seama de împrejurările descrise mai sus, mai precis pentru a da 
posibilitatea celor două CEC 2020 să își prelungească programele culturale în 2021 și pentru 
a amâna anii în care țările cu CEC 2021 vor putea să găzduiască acțiunea, este necesară 
modificarea Deciziei nr. 445/2014/UE.  
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În ceea ce privește cele trei CEC din 2021, pandemia a generat un nivel foarte ridicat 
de nesiguranță în aproape toate domeniile asociate pregătirii acestora: perspectivele de 
finanțare incerte din partea partenerilor publici și privați, regulile viitoare necunoscute 
privind siguranța care afectează atât activitățile participative, cât și tipurile de evenimente 
care se vor autoriza, precum și restricțiile de călătorie care reduc fluxurile turistice și 
posibilitățile de încheiere a parteneriatelor europene/internaționale. Măsurile preventive au 
încetinit ritmul activităților pregătitoare ale celor trei CEC 2021 până la un punct critic în 
care, în condiții normale, ar trebui să-și intensifice eforturile, situație generată de faptul că 
echipele însărcinate cu punerea în aplicare au fost în izolare, iar supraviețuirea pe plan 
economic a potențialilor parteneri contractuali este incertă. 

Cele două CEC din 2022 și CEC din 2023 sunt mai puțin afectate deoarece încă mai au 
timp suficient să se gândească temeinic la modul în care să își modifice programele pentru a 
lua în calcul diversele scenarii restrictive din viitor. 

Propunerea Comisiei nu are nicio implicație bugetară directă. Premiul Melina 
Mercouri acordat sub forma unei sume de bani fiecărui oraș desemnat până la sfârșitul lunii 
martie din anul pentru care este acordat titlul, în conformitate cu condițiile specificate în 
articolul 14 al deciziei și costurile legate de activitățile membrilor grupului de experți 
desemnați de instituțiile și organele Uniunii sunt acoperite din resursele existente ale 
programului „Europa creativă” pentru cadrul financiar 2014-2020 sau vor fi acoperite de 
programele ulterioare ale Uniunii de sprijinire a culturii pentru perioada de după 2020. În 
plus, propunerea nu va conduce la un număr mai mare de Capitale europene ale culturii 
pentru perioada 2020-2033. 
 

2. Decizia Consiliului privind poziția ce urmeaza să fie adoptată de Uniunea 
Europeană în cadrul Comitetului ambasadorilor ACP-UE referitor la 
modificarea Deciziei nr. 3/2019 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 
17 decembrie 2019 privind adoptara de măsuri tranzitorii în temeiul 
articolului 95 al. 4 din Acordul de pateneriat ACP-U [2020/2] 

 
Din anul 2000, Acordul de parteneriat de la Cotonou reprezintă cadrul pentru 

relațiile UE cu 79 de țări ACP. Acordul a fost încheiat pentru o perioadă de 20 de ani, de la 
1 martie 2000 până la 29 februarie 2020. Acesta a fost revizuit ulterior în 2005 și în 2010.  

La 17 decembrie 2019, aplicarea dispozițiilor Acordului de parteneriat de la Cotonou 
a fost prelungită prin decizia privind măsurile tranzitorii până la 31 decembrie 2020 sau 
până la intrarea în vigoare ori aplicarea provizorie a noului acord între Uniune și statele 
ACP, oricare dintre acestea survine mai întâi.  

Negocierile în vederea unui nou acord de parteneriat ACP-UE au fost lansate în 
septembrie 2018 și sunt în prezent în desfășurare. Cu toate acestea, din cauza întârzierilor 
cauzate de pandemia de COVID-19, a devenit clar faptul că negocierile nu vor conduce la un 
nou acord care să poată fi aplicat la data de expirare menționată mai sus, 31 decembrie 
2020. Situația ar conduce la un vid în relațiile dintre UE și ACP cu privire la care trebuie 
găsită o soluție. 

Consiliul de miniștri ACP-UE este un organism la nivel ministerial creat prin acord 
(articolul 15 din APC). Acesta cuprinde, pe de o parte, membri ai Consiliului Uniunii 
Europene și membri ai Comisiei Europene și, pe de altă parte, câte un membru al guvernului 
fiecărui stat ACP. Printre altele, Consiliul de miniștri are atribuția de a lua deciziile necesare 
pentru punerea în aplicare și executarea APC. Consiliul de miniștri ia decizii prin acordul 
comun al părților. 

Comitetul ambasadorilor ACP-UE trebuie să adopte modificarea deciziei privind 
măsurile tranzitorii („actul avut în vedere”). Scopul actului avut în vedere este de a prelungi 
suplimentar aplicarea Acordului de parteneriat de la Cotonou în ansamblul său, până la 30 
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iunie 2021 sau până la intrarea în vigoare ori aplicarea provizorie a noului acord de 
parteneriat dintre Uniune și statele ACP, oricare dintre acestea survine mai întâi.  

Comisia propune ca decizia actuală privind măsurile tranzitorii ale APC să fie 
modificată pentru a prelungi aplicarea Acordului de parteneriat de la Cotonou până la 30 
iunie 2021, cu excepția cazului în care noul acord va intra în vigoare sau va fi aplicat 
provizoriu înainte de data respectivă.  

Temeiurile juridice ale deciziei propuse ar trebui să fie articolul 217 din TFUE coroborat cu 
articolul 218 alineatul (9) din TFUE, care reprezintă temeiul juridic al Deciziei (UE) 2019/1932 a 
Consiliului din 18 noiembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii 
Europene, în cadrul Comitetului ambasadorilor ACP-UE referitor la adoptarea unei decizii de 
adoptare a unor măsuri tranzitorii în temeiul articolului 95 alineatul (4) din Acordul de parteneriat 
ACP-UE. 

3. Raportul cu privire la revizuirile necesare în temeiul articolului 19 
alineatul (1) din Regulamentul 2017/852 privind utilizarea mercurului 
în amalgamul dentar și în produsele stomatologice 

 
Mercurul este un element toxic și reprezintă un risc major pentru mediu și sănătatea 

umană. Expunerea umană la mercur se produce în principal prin consumul de fructe de 
mare. Acesta este o neurotoxină puternică, care provoacă leziuni cerebrale și renale 
permanente la adulți și afectează dezvoltarea fătului și dezvoltarea în copilăria timpurie. 
Este bioacumulativ și, prin intermediul lanțurilor alimentare și al poluării atmosferice 
transfrontaliere, este transportat în întreaga lume. Mercurul din aer se depune pe sol și 
corpurile de apă. 
 

Prin urmare, comunitatea internațională a recunoscut că mercurul este o substanță 
de interes global. 

 
Prezentul raport se referă la două evaluări efectuate de Comisie în conformitate cu 

articolul 19 alineatul (1) din regulament, prin care se solicită Comisiei să evalueze și să 
prezinte Parlamentului European și Consiliului, până la 30 iunie 2020, un raport cu privire 
la: 
 

a) „necesitatea reglementării de către Uniune a emisiilor de mercur și de compuși de 
mercur provenite de la crematorii”; 

b) „fezabilitatea eliminării progresive a utilizării amalgamului dentar pe termen lung și, 
de preferință, până în 2030, luând în considerare planurile naționale menționate la 
articolul 10 alineatul (3) și respectând totodată pe deplin competența statelor membre 
în ceea ce privește organizarea și prestarea serviciilor de sănătate și de îngrijire 
medicală;” 

c) „beneficiile ecologice și fezabilitatea unei alinieri suplimentare a anexei II la legislația 
relevantă a Uniunii care reglementează introducerea pe piață a produselor cu adaos de 
mercur”. 

 
Amalgamul dentar a fost folosit ca material de restaurare timp de secole, pentru a 

umple cavitățile cauzate de cariile dentare și pentru repararea suprafețelor dinților. Acesta 
este un aliaj de mercur și alte metale (de exemplu argint, staniu, cupru). 
 

Comisia a contractat un consultant pentru a efectua un studiu privind utilizarea 
amalgamului dentar în UE. Raportul final al studiului oferă baza pentru evaluarea 
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fezabilității tehnice și economice a eliminării treptate a amalgamului dentar și 
documentează efectele sale asupra mediului. 
 

Studiul a colectat informații privind utilizarea amalgamului dentar și a alternativelor 
fără mercur, implicațiile pentru organizarea serviciilor medicale în statele membre și 
planurile de reducere treptată a utilizării amalgamului dentar stabilite de statele membre în 
temeiul articolului 10 alineatul (3) din regulament. Colectarea extinsă a datelor a inclus 
revizuirea articolelor și a rapoartelor științifice, colectarea de date la nivelul UE prin 
intermediul unui sondaj online și al interviurilor. Un atelier care reunește experți din statele 
membre și părțile interesate (organizații din domeniul medicinei dentare, ONG-uri), 
organizat în ianuarie 2020, a validat constatările preliminare ale studiului, oferind totodată 
informații suplimentare pentru îmbunătățirea modelării și a concluziilor. 

 
O trecere accelerată la obturații fără mercur nu ar reprezenta un impact negativ 

semnificativ asupra pacienților, stomatologilor sau producătorilor de materiale de obturație. 
Cu toate acestea, ar putea necesita ajustări ale sistemelor naționale de compensare în statele 
membre în care variația în funcție de materialul utilizat este ridicată. 
  

Organizațiile de reprezentare a medicilor stomatologi și-au exprimat îngrijorarea cu 
privire la lipsa informațiilor disponibile despre materialele fără mercur, precum și cu privire 
la profilul de siguranță și biocompatibilitatea anumitor materiale, dintre care unele conțin 
bisfenol A (BPA)și nanoparticule. Analizele științifice disponibile au concluzionat că 
eliberarea de bisfenol A din anumite materiale dentare a fost asociată doar cu riscuri de 
sănătate neglijabile și expunerea la bisfenol A se încadrează în limita dozei zilnice tolerabile. 
Cu toate acestea, concluziile menționate se bazează pe evaluarea riscului pentru bisfenol A 
din 2015 efectuată de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care este în 
prezent în curs de revizuire. 
 

Emisiile în aer au fost estimate la 19 t pe durata ciclului de viață al amalgamului 
dentar (2012, UE27). Emisiile în apă prin clinici stomatologice au fost estimate la 3 t (2010, 
UE27), cantitate care va scădea, întrucât regulamentul impune cabinetelor stomatologice să 
fie echipate cu separatoare de amalgam dentar cu nivel ridicat de retenție. 
 

Prezența mercurului în apele reziduale este problematică pentru reziduurile 
(nămolurile) de la stațiile de tratare a apelor reziduale urbane. În funcție de tipul de tratare 
a apelor reziduale, mercurul poate ajunge în nămolul provenit de la stațiile de tratare a 
apelor reziduale. Emisiile de mercur provenit din amalgamul dentar în sol, estimate la 8 t 
(2010, UE27), sunt generate în principal de întinderea pe sol a acestor nămoluri. 
Directiva 86/278/CEE privind utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură stabilește 
valori-limită pentru concentrațiile de metale grele, inclusiv pentru mercur. 

  
Înlocuirea progresivă a amalgamului dentar cu materiale fără mercur se produce fără 

intervenția la nivel de politici, deoarece pacienții, în general, și din ce în ce mai des 
stomatologii, preferă obturațiile fără mercur. Cu toate acestea, în absența unor măsuri 
legislative, se preconizează încă utilizarea unor cantități semnificative de amalgam dentar în 
următorii ani. Aceasta ar prelungi problemele de mediu și de sănătate asociate cu utilizarea 
în prezent a amalgamului dentar, inclusiv emisiile semnificative de mercur în aer. 
 

Atât reducerea treptată, cât și eliminarea treptată a amalgamului dentar, necesită 
abordarea unei serii de probleme, inclusiv îmbunătățirea înțelegerii afecțiunilor medicale 
specifice în care amalgamul dentar ar trebui să fie permis în continuare, crescând gradul de 
informare cu privire la materialele fără mercur disponibile și colectând date suplimentare 
privind emisiile de mercur, asociate utilizării amalgamului dentar 
 



6 
 

4. Raport privind progresele înregistrate în implementarea reţelei TEN-T în 
2016-2017  

 
În cursul anilor 2016 şi 2017, s-au înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea 

reţelei TEN-T, atât în ceea ce priveşte conformitatea tehnică, cât şi la nivelul investiţiilor 
financiare realizate în reţea. 

În ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele Regulamentului TEN-T, reţeaua 
coridoarelor reţelei centrale atinge între 81% şi 100%, pentru cea mai mare parte din 
indicatorii disponibili (10 din 13). Cu toate acestea, trebuie să se ţină cont de faptul că 
definiţia actuală a parametrilor de conformitate nu este uneori suficient de dezvoltată şi de 
detaliată, pentru a ţine seama, în mod corespunzător, de posibilităţile operaţionale reale ale 
reţelei. În aceste condiţii, datele mai degrabă pozitive în ceea ce priveşte conformitatea sunt 
coerente cu faptul că cea mai mare parte a investiţiilor totale (80 de mld EUR) raportate de 
statele membre (ce includ partea de cofinanţare a UE, acolo unde este cazul) a fost 
consacrată reţelei centrale (71%). În mod similar, majoritatea fondurilor au fost atribuite 
reţelei feroviare TEN-T, inclusiv ERTMS (45%), pentru acoperirea lacunelor în materie de 
conformitate. 

În plus, a devenit evident faptul că nu se poate face faţă provocărilor majore ale 
reţelei de infrastructură TEN-T decât printr-o combinaţie solidă de fonduri şi instrumente 
financiare. Anii de raportare 2016 şi 2017 au fost un succes în această privinţă, fiind marcaţi 
de o majorare a finanţării în special din partea MIE şi de o utilizare pe scară largă a diverse 
alte mijloace (în special FEDR, FC, împrumuturi acordate de BEI). 

Fără îndoială, în anii următori vor fi înregistrate noi progrese, pe măsură ce se 
apropie termenele-limită 2030 şi 2050, iar maturitatea rezervei de proiecte va creşte. În 
acest scop, coordonatorii europeni ai TEN-T depun toate eforturile pentru asigurarea unei 
rezerve de proiecte TEN-T solide, mature şi vizibile, ce numără deja astăzi peste 2 500 de 
investiţii în proiecte. În mod similar, Comisia, împreună cu colegiuitorii, lucrează la diverse 
iniţiative, pentru raţionalizarea procedurilor de autorizare şi de achiziţii publice, în vederea 
accelerării procesului de implementare a TEN-T. 

În prezent, Comisia revizuieşte Regulamentul TEN-T, în scopul creşterii eficienţei 
reţelei, în special printr-o mai bună integrare modală şi prin digitalizare, pentru favorizarea 
transporturile curate şi consolidarea calităţii şi rezilienţei infrastructurii. Dezvoltarea şi 
precizarea mai în detaliu a cerinţelor tehnice ale reţelei se află, de asemenea, pe ordinea de 
zi a acestui proces de revizuire. O posibilă propunere de revizuire ar urma să fie prezentată 
până în 2021. 

 

II. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Comisia anunţă acţiuni menite să asigure o aprovizionare cu materii prime mai 
sigură şi mai durabilă a Europei 

Comisia a prezentat recent un plan de acţiune privind materiile prime critice, lista din 
2020 a materiilor prime critice şi un studiu prospectiv privind materiile prime critice, 
pentru tehnologii şi sectoare strategice din perspectiva anilor 2030 şi 2050. Planul de 
acţiune analizează provocările actuale şi viitoare şi propune acţiuni de reducere a 
dependenţei Europei de ţările terţe, diversificând oferta provenită atât din surse primare, 
cât şi din surse secundare şi îmbunătăţind eficienţa şi circularitatea utilizării resurselor, 
promovând, în acelaşi timp, aprovizionarea responsabilă la nivel mondial. 

Acţiunile vor favoriza tranziţia noastră către o economie verde şi digitală şi, în acelaşi 
timp, vor consolida rezilienţa Europei şi autonomia strategică deschisă, în ceea ce priveşte 
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tehnologiile esenţiale necesare pentru o astfel de tranziţie. Lista materiilor prime critice a 
fost actualizată, pentru a reflecta evoluţia importanţei economice şi a provocărilor în 
materie de aprovizionare, pe baza aplicării lor în industrie. Aceasta conţine 30 de materii 
prime critice. Litiul, care este esenţial pentru trecerea la mobilitatea electrică, a fost adăugat 
pe listă pentru prima dată. 

Maroš Šefčovič, vicepreşedintele pentru relaţii interinstituţionale şi prospectivă, a 
declarat: „O aprovizionare sigură şi durabilă cu materii prime critice este o condiţie prealabilă 
pentru o economie rezilientă. Dacă este să ne referim doar la bateriile auto electrice şi la 
stocarea de energie, Europa va avea nevoie de litiu, de exemplu, de până la 18 ori mai mult, 
până în 2030 şi de până la 60 de ori mai mult, până în 2050. Astfel cum demonstrează 
prospectiva noastră, nu putem permite înlocuirea dependenţei actuale de combustibilii fosili cu 
dependenţa de materii prime critice. Acest lucru a fost amplificat de perturbările cauzate de 
coronavirus în lanţurile noastre valorice strategice. Prin urmare, vom construi o alianţă 
puternică, pentru a trece, în mod colectiv, de la o dependenţă ridicată la o aprovizionare 
diversificată, durabilă şi responsabilă din punct de vedere social, la circularitate şi la inovare”. 
 
Planul de acţiune privind materiile prime critice urmăreşte: 
- stabilirea lanţurilor valorice reziliente pentru ecosistemele industriale ale UE; 
- reducerea dependenţei de materiile prime critice principale, prin utilizarea circulară a 
resurselor, prin folosirea produselor durabile şi prin inovare; 
- consolidarea aprovizionării interne cu materii prime în UE; 
- diversificarea aprovizionării de provenienţă din ţări terţe şi eliminarea denaturărilor, în 
ceea ce priveşte comerţul internaţional, respectând totodată pe deplin obligaţiile 
internaţionale ale UE. 

Pentru atingerea acestor obiective, Comisia va stabili, în următoarele săptămâni, o 
Alianţă europeană în domeniul materiilor prime, care se va concentra, în primul rând, pe 
nevoile cele mai presante, şi anume pe creşterea rezilienţei UE în ceea ce priveşte lanţul 
valoric al pământurilor rare şi al magneţilor, întrucât aceasta este vitală pentru majoritatea 
ecosistemelor industriale ale UE, cum ar fi energia din surse regenerabile, apărarea şi 
spaţiul. Mai târziu, alianţa se va putea extinde, pentru abordarea, în timp, şi a altor nevoi 
privind materiile prime critice şi metalele de bază. 

Pentru o mai bună utilizare a resurselor interne, Comisia va colabora cu statele 
membre şi cu regiunile, pentru identificarea proiectelor de minerit şi de prelucrare din UE, 
care pot fi operaţionale până în 2025. Se va pune un accent deosebit pe regiunile miniere 
carbonifere şi pe alte regiuni aflate în tranziţie, acordându-se o atenţie deosebită experienţei 
şi competenţelor relevante pentru mineritul, extracţia şi prelucrarea materiilor prime. 

Comisia va promova utilizarea programului său Copernicus de observare a 
Pământului, pentru îmbunătăţirea explorării resurselor, operaţiunilor şi gestionării 
mediului ulterior închiderii. În acelaşi timp, programul Orizont Europa va sprijini cercetarea 
şi inovarea, în special în ceea ce priveşte noile tehnologii de minerit şi de prelucrare, 
substituirea şi reciclarea. 

În conformitate cu Pactul verde european, alte acţiuni vor aborda circularitatea şi 
durabilitatea lanţului valoric al materiilor prime. Prin urmare, Comisia va elabora, până la 
sfârşitul anului 2021, criterii de finanţare durabilă pentru sectorul minier şi pentru industria 
extractivă. Ea va analiza, de asemenea, potenţialul materiilor prime critice secundare, 
provenind din stocurile şi deşeurile UE, pentru a identifica proiecte viabile de recuperare 
până în 2022. 

Comisia va dezvolta parteneriate strategice internaţionale, pentru asigurarea 
aprovizionării cu materii prime critice, care nu se găsesc în Europa. Parteneriatele-pilot cu 
Canada, cu ţările interesate din Africa şi cu ţările din vecinătatea UE vor demara în 2021. În 
cadrul acestor parteneriate şi al altor foruri de cooperare internaţională, Comisia va 
promova practici miniere durabile şi responsabile şi transparenţa. 
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2. Investiţii de aproape 1,5 mld EUR, în cadrul politicii de coeziune a UE, pentru 
o mai bună gestionare a reţelelor de transport şi a dezastrelor în România 

 
Comisia Europeană a aprobat o investiţie în valoare de 875,5 mil EUR din Fondul de 

coeziune, pentru prima etapă de construcţie a autostrăzii Sibiu-Piteşti, prima autostradă ce 
traversează Munţii Carpaţi, asigurând conectivitate nestingherită în România, pe coridorul 
Rin-Dunăre al reţelei transeuropene de transport (TEN-T). 

Coridorul va asigura o legătură neîntreruptă pe teritoriul României, de la portul 
Constanţa de la Marea Neagră până la Nădlac, la frontiera maghiară, conectând România 
centrală şi de vest cu reţeaua de autostrăzi europene. Potrivit comisarului pentru coeziune şi 
reforme, Elisa Ferreira, „Acest proiect va elimina un blocaj major în reţeaua de transport din 
România, ceea ce va spori siguranţa rutieră, va scurta durata călătoriilor şi va reduce costurile 
pentru pasageri şi mărfuri. Proiectul va avea un impact extrem de pozitiv asupra economiei şi 
a calităţii vieţii populaţiei locale”. Se preconizează că proiectul va fi operaţional începând din 
2026. 

Comisia Europeană a aprobat, de asemenea, o finanţare din Fondul de coeziune 
pentru un proiect în valoare de 578,4 mil EUR, pentru îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a 
României în caz de dezastre. Investiţia va îmbunătăţi capacitatea de reacţie terestră, aeriană 
şi maritimă a României prin achiziţionarea de echipamente noi şi prin formarea 
personalului. Astfel, populaţia va fi mai bine protejată în situaţii de urgenţă, investiţia 
contribuind la respectarea de către România a obligaţiilor internaţionale şi a strategiei 
naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică cu emisii scăzute. 

Comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Datorită acestei 
investiţii din fonduri UE, serviciile de urgenţă ale României vor fi în măsură să răspundă, în 
mod eficient, la evenimente cu frecvenţă redusă şi de mare impact, cum ar fi inundaţiile, 
cutremurele sau accidentele nucleare. Acest lucru este deosebit de relevant pentru o ţară 
precum România, care se confruntă cu un risc ridicat de catastrofe naturale, din cauza 
topografiei şi a reţelei sale dense de râuri şi pâraie. O mai bună pregătire a României va aduce, 
de asemenea, beneficii altor ţări, în cazul unor dezastre în străinătate, în conformitate cu 
spiritul european de solidaritate şi cu acordurile internaţionale.” 

Proiectul va contribui la salvarea de vieţi şi la reducerea la minimum a daunelor 
materiale şi a riscurilor de perturbare a activităţilor economice. 
 

3. Comisia aprobă scheme destinate României în valoare de 47,4 mil EUR, pentru 
sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
creşterii porcinelor şi păsărilor de curte 

 
Comisia Europeană a aprobat două scheme destinate României, cu un buget total de 

47,4 mil EUR (aproximativ 229,4 mil RON), pentru sprijinirea întreprinderile afectate de 
pandemia de coronavirus, care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele creşterii porcinelor şi 
păsărilor de curte. 

În cadrul schemelor aprobate în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat 
(câte una pentru fiecare sector), bugetul va fi alocat după cum urmează: 24,7 mil EUR 
(aproximativ 119,6 mil RON) pentru sectorul cărnii de porc; 22,7 mil EUR (aproximativ 
109,8 mil RON) pentru sectorul avicol. În cadrul celor două scheme, sprijinul public se va 
acorda sub formă de subvenţii directe. Scopul acestor scheme este acela de a ajuta 
întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele creşterii porcinelor şi a păsărilor 
de curte să îşi soluţioneze nevoile de lichidităţi şi să îşi continue activităţile pentru 
asigurarea, în cele din urmă, a produselor alimentare şi a hranei pentru animale, în industria 
alimentară şi, pentru menţinerea locurilor de muncă. Se preconizează că fiecare schemă va 
aduce beneficii unui număr de peste 1 000 de societăţi active în sectoarele respective. 
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Comisia a constatat că schemele destinate României respectă cerinţele stabilite în 
cadrul temporar. În special: (i) granturile nu depăşesc 100 000 de euro per beneficiar, astfel 
cum se prevede în Cadrul temporar pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul producţiei agricole primare şi (ii) sprijinul poate fi acordat până la 31 decembrie 
2020. 

Comisia a concluzionat că măsurile sunt necesare, adecvate şi proporţionale pentru 
remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, în conformitate cu 
articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar. 
Pe această bază, Comisia a aprobat măsurile în temeiul normelor UE privind ajutoarele de 
stat. 
 

4. Comisia pregăteşte noi iniţiative pentru stimularea sectorului agriculturii 
ecologice 

Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la viitorul plan de acţiune 
privind agricultura ecologică. Acest sector va contribui mult la realizarea ambiţiei Pactului 
verde european şi la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul strategiei „de la fermă la 
consumator” şi al strategiei în domeniul biodiversităţii. Comisia are ca prioritate asigurarea 
faptului că sectorul agriculturii ecologice dispune de instrumentele adecvate, precum şi de 
un cadru juridic funcţional şi consensual, esenţial pentru atingerea obiectivului de alocare 
agriculturii ecologice a 25 % din suprafaţa terenurilor agricole. 

Noul regulament privind produsele ecologice oferă o bază solidă, însă legislaţia 
secundară ce urmează să fie adoptată trebuie să fie la fel de rezilientă. La cererea statelor 
membre, a Parlamentului European, a ţărilor terţe şi a altor părţi interesate, Comisia a 
propus, amânarea cu un an a intrării în vigoare a noii legi privind agricultura ecologică, de la 
1 ianuarie 2021 la 1 ianuarie 2022. 

Comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Janusz Wojciechowski, a declarat: 
„Strategiile ce vizează agricultura şi biodiversitatea stabilesc obiective ambiţioase pentru 
sectorul agricol, având rolul de a-l pregăti pentru aplicarea Pactului verde. Agricultura 
ecologică va fi un aliat esenţial în tranziţia către un sistem alimentar mai sustenabil şi o mai 
bună protecţie a biodiversităţii. Comisia va sprijini sectorul agriculturii ecologice în vederea 
atingerii obiectivului de a avea 25% din suprafaţa terenurilor agricole în regim ecologic, până 
în 2030, furnizând cadrul politic şi juridic adecvat.” 

Comisia Europeană instituie şi utilizează instrumente esenţiale: 
• Un plan de acţiune pentru agricultura ecologică, ce va contribui la stimularea sectorului, 
atât la nivelul cererii, cât şi la nivelul ofertei. Acesta va fi organizat în jurul a trei puncte 
principale: stimularea cererii de produse ecologice, menţinându-se totodată încrederea 
consumatorilor; încurajarea creşterii sectorului agriculturii ecologice în UE şi consolidarea 
rolului producţiei ecologice în lupta împotriva schimbărilor climatice şi a pierderii 
biodiversităţii, inclusiv în gestionarea durabilă a resurselor. Consultarea publică are scopul 
de a colecta feedback pe tema proiectului de plan de la cetăţeni, autorităţile naţionale şi 
părţile interesate relevante. Chestionarul va fi disponibil online timp de 12 săptămâni, până 
la 27 noiembrie; 
 
• Noua legislaţie privind agricultura ecologică, ce va reflecta natura schimbătoare a acestui 
sector aflat în creştere rapidă. Noile norme sunt menite să garanteze o concurenţă loială 
pentru agricultori, permiţând evitarea fraudelor şi menţinând încrederea consumatorilor. 
Pentru asigurarea unei tranziţii line, între legislaţia actuală şi cea viitoare şi pentru a 
permite industriei de profil şi statelor membre să fie pe deplin pregătite să pună în aplicare 
noile norme, Comisia a propus amânarea cu un an a intrării sale în vigoare. Amânarea a fost 
solicitată iniţial de statele membre, de Parlamentul European, de ţările terţe şi de alte părţi 
interesate, din cauza complexităţii şi a importanţei legislaţiei secundare în curs de elaborare. 
Ca urmare a crizei cauzate de coronavirus, activitatea de elaborare a legislaţiei secundare a 
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încetinit. Amânarea are rolul de a acorda timp suficient pentru derularea consultărilor şi 
pentru efectuarea controlului legislativ necesar; 
 
• Politica UE de promovare a produselor agroalimentare, ce sprijină sectorul agricol 
european prin promovarea caracteristicilor sale calitative, pe piaţa internă şi în ţările terţe. 
În cadrul politicii de promovare, Comisia intenţionează să aloce agriculturii ecologice un 
buget specific de 40 mil EUR, pentru anul 2021. Acesta va cofinanţa acţiunile de promovare 
şi campaniile de informare privind sectorul ecologic al UE, sensibilizând publicul cu privire 
la calităţile acestuia şi urmărind stimularea cererii. 

Pe lângă aceste instrumente esenţiale, actuala şi viitoarea politică agricolă comună 
(PAC) vor continua să sprijine dezvoltarea agriculturii ecologice în UE. De exemplu, măsurile 
din cadrul programelor de dezvoltare rurală oferă sprijin fermierilor care doresc să se 
convertească la agricultura ecologică şi să menţină acest tip de agricultură. 
 

5. Comisia propune o mai mare claritate şi previzibilitate cu privire la măsurile 
de restrângere a liberei circulaţii în Uniunea Europeană 

Comisia a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului, menită să garanteze 
faptul că toate măsurile ce restrâng libera circulaţie ca răspuns la pandemia de COVID-19 
adoptate de statele membre sunt coordonate şi comunicate clar la nivelul UE. Astfel, aceasta 
defineşte patru arii de acţiune principale, în care statele membre ar trebui să colaboreze mai 
strâns: 
- aplicarea de către statele membre a unor criterii şi praguri comune, când decid dacă să 
impună sau nu restricţii de călătorie; 
- stabilirea unor criterii comune, pe baza unui cod de culori stabilit de comun acord; 
- stabilirea unui cadru comun pentru măsurile ce se aplică călătorilor care vin din zone cu 
risc ridicat; 
- furnizarea de informaţii clare şi în timp util publicului cu privire la eventualele restricţii 
impuse. 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară, a declarat: 
„Propunem astăzi ca statele noastre membre să adopte o abordare bine coordonată, 
previzibilă şi transparentă cu privire la impunerea de restricţii de călătorie acolo unde sunt 
necesare, în care protecţia sănătăţii publice să fie întotdeauna primordială. Trebuie să evităm 
să luăm măsuri care să perturbe şi mai mult economiile noastre deja fragile şi care să fie o 
sursă suplimentară de incertitudine pentru cetăţenii noştri, care au făcut sacrificii uriaşe. 
Cetăţenii europeni aşteaptă acest lucru de la noi, după toate aceste luni trăite în umbra COVID-
19.” 

Didier Reynders, comisarul pentru justiţie, a declarat la rândul său: „Dreptul de a 
circula liberi în UE ne-a fost îngrădit sever din cauza pandemiei. Pentru mulţi dintre noi, 
pentru care libertatea de a călători fără probleme în fiecare zi este atât de importantă, 
normele adoptate de fiecare ţară din UE alcătuiesc o cacofonie greu de înţeles. Am vrea ca 
lucrurile să fie mai simple. Propunem aşadar criterii clare, care pot fi aplicate fără 
discriminare, care sunt uşor de urmat de către statele membre şi care ne permit să îi 
informăm corespunzător pe cetăţenii europeni.” 
 
Criterii şi praguri comune 

 
În prezent, există diferenţe mari, de la o ţară la alta, în ceea ce priveşte criteriile 

aplicate pentru adoptarea de măsuri ce restrâng libera circulaţie în Uniunea Europeană. 
Comisia propune ca, atunci când adoptă măsuri cu caracter restrictiv, fiecare stat membru să 
ţină seama de următoarele criterii: 
- numărul total de noi cazuri de COVID-19 semnalate la 100 000 de persoane, într-o anumită 
zonă, în cursul unei perioade de 14 zile; 
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- procentul de teste pozitive din numărul total de teste pentru diagnosticul infecţiei cu 
COVID-19, efectuate într-o anumită zonă, în cursul unei perioade de şapte zile; 
- numărul de teste pentru diagnosticul infecţiei cu COVID-19, efectuate la 100 000 de 
persoane, într-o anumită zonă, în cursul unei perioade de şapte zile. 

Statele membre ar trebui să furnizeze aceste date săptămânal Centrului European de 
Prevenire şi Control al Bolilor. Ele ar trebui, de asemenea, să furnizeze datele respective la 
nivel regional, astfel încât măsurile adoptate să vizeze doar regiunile în care acestea sunt 
strict necesare. 

În scenariul în care statul membru de plecare efectuează săptămânal peste 250 de 
teste la 100 000 de persoane, Comisia propune ca statele membre să nu restrângă libera 
circulaţie a persoanelor care călătoresc în statul respectiv dintr-un alt stat membru dacă (i) 
numărul total de noi cazuri de COVID-19 semnalate într-o anumită zonă este egal cu mai 
puţin de 50 de cazuri la 100 000 de persoane, în cursul unei perioade de 14 zile sau (ii) 
procentul de teste pozitive din numărul total de teste COVID-19 efectuate într-o anumită 
zonă este mai mic de 3%. 
 
Un cod de culori comun 
 

Pe baza datelor furnizate de statele membre, Comisia propune ca Centrul European 
de Prevenire şi Control al Bolilor să publice o hartă a ţărilor din UE şi SEE, care să fie 
actualizată săptămânal şi care să utilizeze un cod de culori comun, venind astfel în sprijinul 
statelor membre şi al cetăţenilor care călătoresc în Uniunea Europeană şi în SEE. Comisia 
propune: 
- culoarea verde pentru zonele în care numărul total de noi cazuri de COVID-19 semnalate 
este mai mic de 25, în cursul unei perioade de 14 zile şi procentul testelor pozitive din 
numărul total de teste COVID-19 efectuate este mai mic de 3%; 
- culoarea portocalie pentru zonele în care numărul total de noi cazuri de COVID-19 
semnalate este (i) mai mic de 50, în cursul unei perioade de 14 zile, dar procentul de teste 
pozitive din numărul total de teste COVID-19 este de 3% sau mai mare sau (ii) cuprins între 
25 şi 150, dar procentul de teste pozitive din numărul total de teste COVID-19 este mai mic 
de 3%; 
- culoarea roşie pentru zonele în care numărul total de noi cazuri de COVID-19 semnalate 
este (i) mai mare de 50, în cursul unei perioade de 14 zile şi procentul de teste pozitive din 
numărul total de teste COVID-19 efectuate este de 3% sau mai mare sau (ii) mai mare de 
150 la 100 000 de persoane, în cursul unei perioade de 14 zile; 
- culoarea gri dacă nu sunt disponibile suficiente informaţii pentru a putea fi evaluate cele 
trei criterii propuse de Comisie sau numărul de teste COVID-19 efectuate la 100 000 de 
persoane este mai mic de 250. 
 
O abordare comună pentru călătorii care vin din zone cu risc ridicat 
 

Comisia propune ca statele membre să aplice o abordare comună cu privire la 
călătorii care vin din zone „cu risc ridicat”. Statele membre nu ar trebui să refuze intrarea pe 
teritoriul lor a călătorilor care vin din alte state membre. Statele membre care introduc 
restricţii privind libera circulaţie, pe baza propriilor procese decizionale, ar putea impune 
obligaţia ca: 
- persoanele care călătoresc dintr-o zonă clasificată ca fiind „roşie” sau „gri” fie să respecte o 
perioadă de carantină, fie să facă un test COVID-19 după sosire – aceasta din urmă fiind 
opţiunea preferată; 
- în cazuri justificate, statele membre ar putea lua în considerare posibilitatea de a le 
recomanda persoanelor care călătoresc dintr-o zonă clasificată ca fiind „portocalie” să facă 
măcar un test COVID-19, înainte de plecare sau la sosire; 
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- statele membre ar putea cere persoanelor care sosesc dintr-o zonă clasificată ca fiind 
„roşie”, „portocalie” sau „gri”, mai ales celor care sosesc cu avionul, să completeze formulare 
de localizare, în conformitate cu cerinţele de protecţie a datelor; 
- călătorii cu atribuţii sau nevoi esenţiale, de exemplu lucrătorii care exercită profesii de 
importanţă critică, lucrătorii frontalieri şi cei detaşaţi, studenţii sau jurnaliştii în exerciţiul 
funcţiunii nu ar trebui să fie supuşi obligaţiei de a rămâne în carantină. 
 
Informarea publicului prin prezentarea de informaţii clare şi în timp util 
 

Comisia propune ca statele membre să furnizeze săptămânal celorlalte state membre 
şi Comisiei informaţii cu privire la intenţia de impunere a restricţiilor privind libera 
circulaţie sau de eliminare a anumitor restricţii de călătorie. Modificările ar trebui să fie 
notificate cu o săptămână înainte de a intra în vigoare. Aceste informaţii ar trebui să fie puse 
la dispoziţie şi pe platforma web „Re-open EU, cu un link la harta publicată săptămânal de 
Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor. 

Cetăţenii şi întreprinderile au nevoie de previzibilitate. Statele membre nu trebuie să 
precupeţească niciun efort pentru reducerea la minimum a impactului social şi economic al 
restricţiilor de călătorie. În acest sens, ar trebui, de asemenea, să se asigure accesul 
publicului la informaţii clare, cuprinzătoare şi disponibile în timp util. 
 

6. Cercetătoare din România, câştigătoare a unui grant de aproape 1,2 mil EUR, 
din partea Consiliul European pentru Cercetare 

Comisia a anunţat recent că se va acorda suma totală de 677 de mil EUR unui număr 
de 436 de laureaţi ai concursului de granturi destinate cercetătorilor debutanţi, organizat de 
Consiliul European pentru Cercetare (CEC). Alexanda Baneu este câştigătoarea din partea 
României a unui grant în valoare de aproape 1,2 mil EUR, cu proiectul „NOTA-Note-taking 
and Notebooks as Channels of Medieval Academic Dissemination across Europe”. 

Granturile, care fac parte din programul UE pentru cercetare şi inovare Orizont 2020, 
vor ajuta cercetătorii aflaţi la început de carieră să îşi construiască propriile echipe şi să 
desfăşoare proiecte inovatoare, în toate disciplinele ştiinţifice: de la cercetarea în domeniul 
vaccinurilor, până la adaptarea la schimbările climatice şi de la nanoplastice până la 
explorarea naturii materiei negre din univers. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, a 
declarat: „Prin intermediul granturilor Consiliului European pentru Cercetare, UE mobilizează 
talentul şi curiozitatea unora dintre cei mai buni tineri cercetători din Europa. Ideile lor sunt 
menite să extindă graniţele cunoaşterii şi să deschidă noi modalităţi de a face faţă provocărilor 
urgente din domeniul sănătăţii, al energiei şi al tehnologiilor digitale, precum şi din multe alte 
domenii. Ambiţia noastră de a aborda în mod eficient crizele actuale şi viitoare depinde de 
voinţa noastră puternică de a sprijini, din ce în ce mai mult, cercetarea de vârf, la frontierele 
cunoaşterii noastre.” 

Laureaţii CEC sunt un grup eterogen, de 40 de naţionalităţi diferite, care îşi vor 
desfăşura activitatea în 25 de ţări din întreaga Europă. Aproximativ 13% dintre cereri au 
fost selectate pentru finanţare în cadrul acestei runde deosebit de competitive, ce se 
preconizează că va crea aproximativ 2 500 de locuri de muncă, pentru bursieri de doctorat, 
doctoranzi şi alţi membri ai personalului din instituţiile-gazdă.  

Granturile CEC destinate cercetătorilor debutanţi sprijină individual cercetătorii cu 
rezultate excelente care îşi formează independent propria echipă sau îşi încep propriul 
program de cercetare independent. Granturile sunt de până la 1,5 mil EUR, pentru o 
perioadă de 5 ani, cu o posibilă finanţare suplimentară de până la 1 mil EUR. Aproximativ 
75% dintre proiectele finanţate de CEC au dus la descoperiri ştiinţifice sau progrese majore, 
conform analizelor de impact. 
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7. Combaterea poluării şi a schimbărilor climatice în Europa va îmbunătăţi 
sănătatea şi bunăstarea oamenilor, în special pe a celor mai vulnerabili 

Poluarea atmosferică şi fonică, efectele schimbărilor climatice (de exemplu 
caniculele) şi expunerea la substanţe chimice periculoase provoacă probleme de sănătate în 
Europa. Calitatea scăzută a mediului contribuie la 13% din numărul deceselor, potrivit unei 
evaluări  referitoare la sănătate şi mediu, publicate recentde Agenţia Europeană de Mediu 
(AEM).  

Îmbunătăţirea sănătăţii şi a bunăstării cetăţenilor europeni este mai importantă ca 
oricând, în prezent atenţia fiind îndreptată spre combaterea pandemiei de COVID-19. 
Această pandemie reprezintă un exemplu clar al legăturilor complexe dintre mediu, sisteme 
sociale şi sănătate. 

O parte semnificativă din povara bolilor în Europa continuă să fie atribuită poluării 
mediului, în urma activităţii umane, potrivit raportului AEM „Healthy environment, healthy 
lives: how the environment influences health and well-being in Europe” (Mediu sănătos, trai 
sănătos: modul în care mediul influenţează sănătatea şi bunăstarea în Europa). Raportul, ce 
se bazează în mare măsură pe datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii referitoare la cauzele 
deceselor şi ale bolilor, evidenţiază motivele pentru care calitatea mediului din Europa are 
un rol esenţial în determinarea stării de sănătate şi a bunăstării noastre. De asemenea, 
demonstrează modul în care privaţiunile sociale, comportamentele nesănătoase şi 
schimbările demografice din Europa influenţează sănătatea de mediu, afectând în mod 
deosebit persoanele cele mai vulnerabile. 

„Există o legătură clară între starea mediului şi sănătatea populaţiei. Cu toţii trebuie să 
înţelegem că, având grijă de planetă, nu salvăm doar ecosisteme, ci şi vieţi umane, în special pe 
ale celor mai vulnerabili. Uniunea Europeană este devotată acestei abordări şi, cu ajutorul noii 
Strategii în domeniul biodiversităţii, al Planului de acţiune pentru economia circulară şi al 
altor iniţiative din viitorul apropiat, ne îndreptăm spre construirea unei Europe mai reziliente 
şi mai sănătoase, pentru cetăţenii europeni şi nu numai”, a afirmat Virginijus Sinkevičius, 
comisarul pentru Mediu, Oceane şi Pescuit. 

„COVID-19 a reprezentat un nou semnal de alarmă, care ne-a făcut să conştientizăm 
acut relaţia dintre ecosisteme şi sănătatea noastră, precum şi nevoia de a înfrunta realitatea: 
modul în care trăim, consumăm şi producem dăunează climei şi are un impact negativ asupra 
sănătăţii noastre. Începând cu Strategia «De la fermă la consumator» pentru alimente 
sănătoase şi durabile şi terminând cu viitorul Plan european de luptă împotriva cancerului, ne-
am luat un angajament puternic de a proteja sănătatea cetăţenilor noştri şi a planetei pe care 
trăim”, a declarat Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară. 
 

Poluarea atmosferică rămâne principalul risc de mediu la adresa sănătăţii în Europa, 
provocând anual peste 400 000 de decese premature în UE. Pe al doilea loc se situează 
poluarea fonică, care contribuie la 12 000 de decese premature, urmată de efectele 
schimbărilor climatice, în special caniculele. 

În Europa, povara poluării şi a schimbărilor climatice variază, existând diferenţe clare 
între ţările din estul şi cele din vestul continentului. Cea mai mare pondere a deceselor 
cauzate de mediu la nivel naţional (27%) se înregistrează în Bosnia şi Herţegovina, iar cea 
mai scăzută, în Islanda şi Norvegia (9%). 

În general, comunităţile defavorizate social se zbat sub o povară întreită: sărăcia, 
mediul de slabă calitate şi sănătatea precară. Comunităţile mai sărace sunt expuse adesea la 
niveluri mai mari de poluare şi de zgomot, precum şi la temperaturi ridicate, iar afecţiunile 
medicale preexistente le măresc vulnerabilitatea la pericolele de mediu pentru sănătate. 
Sunt necesare măsuri specifice, pentru îmbunătăţirea condiţiile de mediu în care trăiesc cele 
mai vulnerabile persoane din Europa. 

Oamenii sunt expuşi permanent la riscuri multiple, printre care cele asociate poluării 
atmosferice şi a apei, poluării fonice şi substanţelor chimice, care se combină şi, în unele 
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cazuri, acţionează la unison afectând sănătatea. Oraşele europene au o vulnerabilitate aparte 
la aceste ameninţări multiple, având în plus un acces mai restrâns la spaţii verzi şi albastre. 

Una dintre cercetările în curs investighează legăturile dintre pandemia actuală de 
COVID-19 şi dimensiunile de mediu. Se crede că virusul care cauzează COVID-19 a făcut un 
„salt între specii”, de la animale la om, un rezultat neprevăzut al presiunii pe care creşterea 
consumului o pune asupra sistemelor naturale. În ceea ce priveşte impactul COVID-19 
asupra comunităţilor, primele dovezi sugerează că ratele mai mari ale mortalităţii pot avea 
legătură cu poluarea atmosferică şi cu sărăcia. Potrivit evaluării iniţiale din raport, pentru 
clarificarea acestor interacţiuni mai sunt necesare cercetări suplimentare.  

Raportul insistă asupra faptului că este necesară o abordare integrată a politicilor de 
mediu şi de sănătate pentru combaterea riscurilor de mediu, protejarea persoanelor cele 
mai vulnerabile şi beneficierea, pe deplin, de contribuţia naturii la sănătatea şi bunăstarea 
noastră. 

O natură sănătoasă este un mecanism esenţial în asigurarea sănătăţii publice, 
deoarece reduce bolile şi favorizează sănătatea şi bunăstarea oamenilor. Soluţiile verzi oferă 
un câştig întreit: pentru sănătate, societate şi mediu. Spaţiile verzi şi albastre de calitate din 
zonele urbane favorizează sănătatea şi bunăstarea, oferind locuri propice activităţii fizice, 
relaxării şi integrării sociale, cu beneficii majore pentru comunităţile sărace. Spaţiile verzi şi 
albastre răcoresc oraşele în perioadele de caniculă, reduc inundaţiile şi poluarea fonică şi 
sunt prielnice biodiversităţii urbane. În timpul pandemiei de COVID-19, mulţi comentatori 
au remarcat o reînnoită apreciere a avantajelor pentru sănătatea şi bunăstarea psihică, pe 
care le oferă accesul la spaţii verzi şi albastre, în special în zonele urbane. 

În cadrul UE, Pactul ecologic european aduce o schimbare crucială de direcţie în 
agenda politică europeană şi expune o strategie durabilă şi favorabilă incluziunii, menită să 
îmbunătăţească sănătatea şi calitatea vieţii oamenilor, să îngrijească natura şi să nu lase pe 
nimeni în urmă. 
 

8. TikTok aderă la Codul de conduită al UE privind combaterea discursurilor 
ilegale de incitare la ură din mediul online 

Comisia salută decizia luată de TikTok, o platformă de socializare pe care se  
partajează materiale video, de a adera la Codul de conduită al UE privind combaterea 
discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online.  

Didier Reynders, comisarul pentru justiţie, a declarat: „Prin aderarea la codul nostru 
de conduită, TikTok a demonstrat că se angajează ferm să combată discursurile ilegale de 
incitare la ură din mediul online. UE are nevoie de cooperare solidă cu astfel de actori 
importanţi, pentru a face mediul digital un loc sigur pentru toţi.” 

TikTok este cel de al nouălea partener care a aderat la codul de conduită, lansat în 
2016, alăturându-se platformelor Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, 
Snapchat, Dailymotion şi Jeuxvideo.com. După cum se subliniază în rezultatele celei de a 
cincea evaluări, publicate în iunie 2020, graţie codului de conduită, 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. 
 

9. Comisia completează portofoliul de vaccinuri în urma discuţiilor cu un al 
şaselea producător 

Comisia Europeană a încheiat o serie de discuţii preliminare cu societatea BioNTech-
Pfizer, pentru achiziţionarea unui potenţial vaccin împotriva COVID-19. BioNTech-Pfizer 
este cea de-a şasea societate cu care Comisia a încheiat discuţii, după Sanofi-GSK la 31 iulie, 
Johnson & Johnson la 13 august, CureVac la 18 august şi Moderna la 24 august. Primul 
contract, semnat cu AstraZeneca, a intrat în vigoare la 27 august. 
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Contractul avut în vedere cu societatea BioNTech-Pfizer ar urma să prevadă 
posibilitatea ca toate statele membre ale UE să achiziţioneze vaccinul, precum şi să îl doneze 
ţărilor cu venituri mici şi medii sau să îl redirecţioneze către ţări europene. Se anticipează că 
Comisia va dispune de un cadru contractual pentru achiziţionarea iniţială a 200 de milioane 
de doze, în numele tuturor statelor membre ale UE, cu o opţiune de a achiziţiona până la 100 
de milioane de doze suplimentare, ce vor fi furnizate după ce un vaccin se va dovedi a fi 
sigur şi eficace împotriva COVID-19. 

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Sunt încântată să 
anunţ încheierea discuţiilor cu BioNTech-Pfizer, pentru o achiziţie iniţială de 200 de milioane 
de doze de viitoare vaccinuri împotriva coronavirusului. Este cea de-a şasea companie din 
domeniul farmaceutic cu care am finalizat discuţiile sau am semnat un acord pentru potenţiale 
vaccinuri, în timp record. Şansele noastre de a dezvolta şi folosi un vaccin sigur şi eficace sunt 
mai mari ca niciodată, atât pentru europenii de aici de acasă, cât şi pentru restul populaţiei 
mondiale. Dacă vrem să eliminăm coronavirusul oriunde, trebuie să-l eliminăm peste tot.” 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară, a declarat: 
„Discuţiile finale de astăzi cu BioNTech-Pfizer reprezintă încă un pas important în direcţia 
realizării unui portofoliu solid şi diversificat de potenţiale vaccinuri. Acesta a fost obiectivul 
Strategiei UE în materie de vaccinuri, pe care îl îndeplinim. Credem cu optimism că printre 
aceste potenţiale vaccinuri se va găsi unul sigur şi eficace, care să ne ajute să înfrângem 
pandemia de COVID-19.” 

BioNTech este o societate germană care colaborează cu societatea Pfizer din SUA, în 
vederea dezvoltării unui nou vaccin bazat pe ARN mesager (ARNm). ARNm joacă un rol 
fundamental în biologia umană, transferând instrucţiunile care direcţionează celulele din 
organism să producă proteine care pot preveni sau combate bolile. 
 

Discuţiile preliminare încheiate săptămâna aceasta sunt menite să ducă la un 
angajament prealabil de achiziţie, ce urmează să fie finanţat prin Instrumentul pentru sprijin 
de urgenţă, care dispune de fonduri dedicate creării unui portofoliu de potenţiale vaccinuri 
cu profiluri diferite, produse de societăţi diferite. 
 

10. Comisia aprobă o schemă în valoare de 7,4 mil EUR destinată României, pentru 
sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul creşterii 
bovinelor, în contextul pandemiei de coronavirus 

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de 
stat, o schemă în valoare de 7,4 mil EUR (aproximativ 35,7 mil RON) destinată României, 
pentru sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul creşterii 
bovinelor şi care sunt afectate de pandemia de coronavirus.  

În cadrul schemei, sprijinul public va fi acordat sub formă de subvenţii directe. Scopul 
acesteia este acela de a ajuta întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
creşterii bovinelor să îşi acopere nevoile de lichidităţi şi să îşi continue activităţile, astfel 
încât să poată furniza alimente şi materii prime furajere, pentru industria alimentară şi să 
poată menţine locurile de muncă. 

Se preconizează că schema va aduce beneficii unui număr de peste 1 000 de societăţi 
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul creşterii bovinelor. Comisia a constatat că schema 
care vizează România respectă condiţiile stabilite în cadrul temporar. În special: (i) 
granturile nu depăşesc 100 000 EUR per beneficiar, astfel cum se prevede în cadrul 
temporar pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei 
agricole primare şi (ii) sprijinul poate fi acordat până la 31 decembrie 2020. Comisia a 
concluzionat că măsura este necesară, adecvată şi proporţională, pentru remedierea unei 
perturbări grave a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul 
(3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar. 
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11. Inovaţii revoluţionare au primit 60 mil EUR, în cadrul iniţiativei de răspuns la 
criză a Institutului European de Inovare şi Tehnologie 

Ca parte a eforturilor UE de combatere a crizei provocate de coronavirus, Institutul 
European de Inovare şi Tehnologie (EIT) anunţă rezultatele iniţiativei sale de răspuns la 
criză: suma de 60 mil EUR a fost alocată unui număr de 62 de proiecte inovatoare şi unui 
număr de 145 de antreprenori din 32 de ţări, pentru a face faţă pandemiei şi crizei 
provocate de aceasta. 

 selectate vor contribui la furnizarea de soluţii în domeniile de interes principale ale 
EIT, de la sănătate şi digitalizare până la mobilitatea alimentară şi urbană, pentru a 
răspunde unei game largi de provocări generate de criză. 

Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi 
tineret, responsabilă pentru EIT, a declarat: „Cele 60 mil EUR puse la dispoziţie prin iniţiativa 
EIT de răspuns la criză fac parte din răspunsul cuprinzător al UE la criza de COVID-19, 
incluzând un sprijin substanţial acordat inovării. Datorită EIT, 62 de proiecte inovatoare şi 145 
de antreprenori au primit sprijinul de care au nevoie, pentru a contribui cu produse şi servicii 
tangibile la combaterea pandemiei. Proiectele lor furnizează soluţii rapide, oferindu-ne 
tehnologii noi care să contribuie la combaterea virusului şi la salvarea de vieţi omeneşti. 
Mobilizarea eficientă a comunităţii EIT reprezintă o contribuţie valoroasă la eforturile Europei 
de depăşire a acestei pandemii.” 

Aproape 1 500 de inovatori din 44 de ţări şi-au depus candidaturile, în momentul în 
care iniţiativa a fost lansată, la 14 mai. La 30 iunie, Consiliul de conducere al EIT a acordat 
finanţare celor opt comunităţi de cunoaştere şi inovare (CCI), care acum şi-au finalizat 
procesele de selecţie. Toate activităţile EIT de răspuns la criză urmează să fie finalizate până 
la sfârşitul anului 2020. 
 

12. Comisia prezintă primul său raport de analiză prospectivă strategică: drumul 
de parcurs către o Europă mai rezilientă 

Comisia Europeană a adoptat, la 9 septembrie, primul său raport de analiză 
prospectivă strategică, cu obiectivul de a identifica provocările şi oportunităţile emergente, 
pentru a putea ghida mai bine alegerile strategice ale Uniunii Europene. Rezultatele analizei 
prospective strategice vor ghida procesul de elaborare a celor mai importante iniţiative 
politice. Aceasta va ajuta Comisia să elaboreze politici şi o legislaţie capabile să facă faţă 
provocărilor viitorului şi să răspundă atât nevoilor prezentului, cât şi aspiraţiilor pe termen 
lung ale cetăţenilor europeni. Raportul din 2020 prezintă argumentele în sprijinul utilizării 
analizei prospective în procesul de elaborare a politicilor UE şi introduce conceptul 
cuprinzător de rezilienţă a UE. 

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „În aceste vremuri 
dificile, liderii politici trebuie să aibă o viziune largă şi orientată spre viitor. Acest raport 
demonstrează importanţa rezilienţei pentru o redresare puternică şi de durată. Vrem să 
orientăm procesele de tranziţie necesare, într-o manieră durabilă, echitabilă şi democratică.” 

Vicepreşedintele Maroš Šefčovič, responsabil cu relaţiile interinstituţionale şi 
prospectiva, a declarat: „Pandemia ne-a scos la lumină vulnerabilităţile, dar ne-a oferit şi 
oportunităţi pe care UE nu îşi poate permite să le rateze. Ea a scos în evidenţă necesitatea ca 
politicile noastre să se bazeze pe date concrete, să fie în măsură să facă faţă provocărilor 
viitorului şi să se axeze pe rezilienţă. Nu e realist să sperăm că viitorul va fi mai puţin haotic, e 
cert că ne aşteaptă noi tendinţe şi şocuri care ne vor perturba în continuare vieţile. Primul 
raport de analiză prospectivă strategică din istoria UE pune aşadar bazele unei metodologii, 
prin care putem consolida rezilienţa Europei – promovând autonomia noastră strategică 
deschisă şi construind unui viitor mai just, neutru din punct de vedere climatic şi suveran din 
punct de vedere digital.” 

În concordanţă cu ambiţiosul Plan de redresare pentru Europa, Raportul de analiză 
prospectivă strategică din 2020 examinează rezilienţa UE din patru perspective: socială şi 
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economică, geopolitică, ecologică şi digitală. Pentru fiecare dintre aceste perspective, 
raportul identifică capacităţile, vulnerabilităţile şi oportunităţile pe care le-a scos în evidenţă 
criza şi care trebuie abordate pe termen mediu şi lung. 
 
Integrarea analizei prospective strategice în procesul de elaborare a politicilor UE 

Analiza prospectivă strategică contribuie la îmbunătăţirea modului de elaborare a 
politicilor, la dezvoltarea de strategii adaptate provocărilor viitorului şi la asigurarea 
coerenţei acţiunilor pe termen scurt cu obiectivele pe termen lung. Comisia utilizează deja 
de mulţi ani analiza prospectivă; acum însă îşi propune să o integreze în toate domeniile de 
politică, pentru a-i exploata valoarea strategică. Un prim exemplu este recenta Comunicare 
privind materiile prime critice, în cadrul căreia analiza prospectivă contribuie la 
consolidarea autonomiei strategice deschise a UE. Integrarea analizei prospective în toate 
politicile se va realiza prin: 
- desfăşurarea în mod sistematic de exerciţii de analiză prospectivă, pentru toate iniţiativele 
politice majore; 
- publicarea unor rapoarte anuale de analiză prospectivă strategică orientate spre viitor, 
care să analizeze tendinţele şi provocările emergente, cu scopul integrării concluziilor 
acestei analize în procesele noastre de elaborare a politicilor şi de luare a deciziilor; 
- sprijinirea dezvoltării capacităţilor de analiză prospectivă ale UE şi ale administraţiilor 
statelor membre; 
- construirea unei comunităţi dedicate analizei prospective incluzive şi bazate pe colaborare, 
împreună cu UE şi cu instituţiile şi partenerii internaţionali. 
 
Monitorizarea rezilienţei 
 

Raportul de analiză prospectivă strategică din 2020 propune un model de tablouri de 
bord ale rezilienţei, pentru lansarea discuţiilor dintre statele membre şi alte părţi interesate 
importante, cu privire la modalitatea optimă de monitorizare a rezilienţei. Aceste discuţii 
pot contribui la identificarea şi evaluarea atuurilor şi vulnerabilităţilor de la nivelul UE şi al 
statelor membre, în lumina tendinţelor majore emergente şi a provocărilor previzionate. 
Raportul poate contribui la găsirea unui răspuns la următoarea întrebare: sunt politicile 
noastre şi strategia noastră de redresare în măsură să consolideze rezilienţa UE? 

Raportul de analiză prospectivă strategică din 2020 şi rapoartele următoare vor sta 
la baza discursurilor anuale ale preşedintei von der Leyen privind starea Uniunii şi a 
programelor de lucru ale Comisiei. Ele vor contribui, de asemenea, la viitoarele negocieri 
interinstituţionale privind primul nostru exerciţiu de programare multianuală. 

Agenda cuprinzătoare de analiză prospectivă va defini priorităţile politice ale UE şi 
iniţiativele-cheie din programele de lucru ale Comisiei, precum şi principalele chestiuni 
transversale, cum ar fi autonomia strategică deschisă a UE pentru o nouă ordine mondială, 
potenţialul viitor al locurilor de muncă verzi şi competenţele necesare şi suprapunerile între 
tranziţia verde şi cea digitală de la o politică la alta. 

Conferinţa anuală a Sistemului european de strategie şi analiză politică (ESPAS) din 
noiembrie 2020 ne va oferi ocazia de a aborda subiectul Raportului de analiză prospectivă 
strategică de anul viitor şi de a lansa o reţea de analiză prospectivă la nivelul UE. 

Elaborarea unor scenarii comune de referinţă în materie de analiză prospectivă, 
pentru contribuirea la dezbaterile viitoare privind politicile, asigurarea coerenţei între 
politici şi constituirea drept cadru comun şi orientat spre viitor, pentru propunerile de 
politici. Toate aceste aspecte pot fi avute în vedere şi în contextul pregătirii Conferinţei 
privind viitorul Europei. 
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