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I. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

 

1. Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind modul în care 
instituțiile au aplicat, în 2018, regulamentul nr. 495/77 al consiliului, astfel cum a 
fost modificat ultima dată prin regulamentul nr. 1945/2006 al consiliului (privind 
serviciile de permanență), regulamentul nr. 858/2004 al consiliului (privind 
condițiile de muncă deosebit de grele) și regulamentul nr. 300/76 al consiliului, 
astfel cum a fost modificat ultima dată prin regulamentul nr. 1873/2006 al 
consiliului (privind munca neîntreruptă sau în schimburi) 

 
Prezentul raport se bazează pe ultimele cifre anuale complete care erau disponibile în 
momentul întocmirii acestuia și se referă la anul 2018. Raportul se referă la toate instituțiile 
și, pentru a oferi o imagine completă, conține, de asemenea, același tip de informații privind 
utilizarea muncii neîntrerupte sau în schimburi (Regulamentul nr. 300/76 al Consiliului). 
Indemnizația se exprimă în puncte atribuite per oră de lucru efectiv realizată. Numărul de 
puncte variază între 2 puncte, de exemplu pentru un nivel sonor mediu mai mare de 85 de 
decibeli, și o limită maximă de 50 de puncte în cazul unui funcționar care poartă un costum 
individual de protecție împotriva incendiilor. Un punct este egal cu 0,032 % din salariul de 
bază al unui funcționar de gradul 1 prima treaptă (respectiv 0,93 EUR în 2018). 
Indemnizația se plătește exclusiv funcționarilor și celorlalți agenți remunerați din creditele 
de cercetare și angajați: 

– într-o unitate a Centrului Comun de Cercetare (JRC) sau 
– în acțiuni indirecte ori remunerați din creditele pentru funcționare și angajați: 
– în cadrul unui serviciu din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC); 
– în cadrul unui serviciu de securitate; 
– în cadrul unui serviciu de centrală telefonică/de informații sau de recepție; 
– în cadrul unui serviciu care oferă sprijin pentru operațiunile de politică externă și de 

securitate comună (PESC)/politică europeană de securitate și apărare (PESA) sau 
pentru activitățile de coordonare a situațiilor de urgență și a crizelor sau 

– în cadrul unui serviciu care oferă sprijin în contextul coordonării în cazuri de urgență 
sau de criză ori 

– pentru operarea sau supravegherea instalațiilor tehnice. 
 

Sunt prevăzute patru cuantumuri diferite pentru indemnizațiile lunare (cifre aferente anului 
2018): 

– cuantumul 1: muncă în două schimburi, cu excepția zilelor de weekend și a zilelor de 
sărbătoare legală: 420,64 EUR; 

– cuantumul 2: muncă în două schimburi, inclusiv noaptea, în weekend și în zilele de 
sărbătoare legală: 634,89 EUR; 

– cuantumul 3: 24 de ore din 24, cu excepția zilelor de weekend și a sărbătorilor legale: 
694,17 EUR; 

– cuantumul 4: 24 de ore din 24, 7 zile din 7: 946,38 EUR. 
 

În 2018, Comisia a plătit indemnizații aferente serviciilor de permanență pentru 416 
membri ai personalului său (394 în 2017). Aproximativ 36 % (150) sunt angajați într-unul 
dintre centrele de cercetare. În general, motivele care justifică serviciile de permanență 
rămân – ca și în anii trecuți – legate de securitate și protecție (serviciul de combatere a 
incendiilor, monitorizarea radiațiilor, radioprotecția etc.). Cea mai mare parte a serviciilor 
de permanență din cadrul JRC se efectuează la domiciliu, cu excepția Ispra, unde serviciile 
sunt efectuate la locul de muncă sau la domiciliu, datorită specificului activității. 
În 2018, suma cheltuită pentru cele trei indemnizații în toate instituțiile Uniunii Europene a 
fost de 9 378 337,37 EUR (8 118 966,55 EUR pentru anul 2017). 
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2. Comunicare a Comisiei către Consiliu - Informații financiare cu privire la 
Fondul european de dezvoltare (FED): previziuni privind angajamentele, 
plățile și contribuțiile din partea statelor membre pentru 2020, 2021, 2022 și 
previziuni cu caracter neobligatoriu pentru exercițiile 2023-2024 

Prezentul document expune previziunile cu privire la execuția financiară a FED-urilor 
(de la al optulea la al 11-lea FED) pentru perioada 2020-2022. De asemenea, prezentul 
document furnizează estimări cu caracter neobligatoriu privind contribuțiile statelor 
membre la FED pentru exercițiile 2023-2024.  

Comisia și BEI și-au actualizat previziunile privind angajamentele și plățile aferente 
exercițiilor financiare 2020, 2021 și 2022 pentru fiecare dintre țările din Africa, zona 
Caraibilor și Pacific (ACP) și țările și teritoriile de peste mări (TTPM). Previziunile privind 
plățile, în special, au fost compilate cu scopul de a ajuta statele membre să evalueze cât mai 
exact posibil sumele pe care trebuie să le prevadă în bugetele lor naționale, asigurându-se, în 
același timp, că sunt disponibile resurse financiare suficiente pentru FED, astfel încât să se 
evite problemele de lichiditate. 

 

II. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

 

1. Un nou plan pe 10 ani, pentru sprijinirea romilor din UE 

 
Comisia Europeană a adoptat un nou plan pe 10 ani, care cuprinde o propunere de 

recomandare a Consiliului, pentru sprijinirea romilor din UE. Există șapte domenii 
principale de interes: egalitatea, incluziunea, participarea, educația, ocuparea forței de 
muncă, sănătatea și locuințele. Pentru fiecare dinte acestea, Comisia a prezentat noi 
obiective și a făcut noi recomandări statelor membre, cu privire la modului lor de realizare. 
Ele vor servi drept instrumente importante de monitorizare a progreselor și de asigurare a 
faptului că UE continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește furnizarea sprijinului 
vital de care atât de mulți dintre romii care trăiesc în UE au încă nevoie. 

Vicepreședintele pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Simplu spus, 
în ultimii 10 ani nu am făcut suficiente eforturi, pentru sprijinirea populației rome din UE. 
Această situație este inadmisibilă. Mulți romi sunt încă ținta discriminării și a rasismului. Nu 
putem accepta această situație. Astăzi ne intensificăm eforturile de corectare a acestei situații, 
cu obiective clare și un angajament reînnoit de schimbare, în mod real, a acestei situații, în 
următorul deceniu.” 

Deși scopul urmărit este egalitatea deplină, Comisia a propus obiective minime pentru 
2030, pe baza progreselor înregistrate în cadrul anterior. Printre acestea se numără: 
- reducerea la jumătate a numărului de romi care sunt victime ale discriminării; 
- dublarea numărului de romi care depun o plângere atunci când sunt discriminați; 
- reducerea cel puțin la jumătate a diferenței de venituri între romi și restul populației; 
- reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește participarea copiilor la 
educația preșcolară; 

- reducerea numărului de copii romi care frecventează școli primare segregate în cel puțin  
jumătate din statele membre cu o populație romă importantă; 

- reducerea cu cel puțin jumătate a diferențelor de ocupare a forței de muncă și a 
diferențelor de gen în ocuparea forței de muncă; 

- reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește speranța de viață; 
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- reducerea cu cel puțin o treime a decalajului în ceea ce privește condițiile precare de locuit; 
- asigurarea faptului că cel puțin 95 % din romi au acces la apă de la robinet. 

Pentru atingerea acestor obiective, este esențial ca statele membre să pună în 
aplicare politici adecvate. Comisia le oferă statelor membre orientări și a stabilit o listă de 
măsuri pe care statele membre trebuie să le ia, pentru accelerarea progresului către 
egalitatea, incluziunea și participarea romilor. Orientările și măsurile variază de la 
dezvoltarea unor sisteme de sprijin pentru romii care sunt victime ale discriminării, la 
campanii de sensibilizare în școli, sprijinirea educației financiare, promovarea angajării 
romilor în instituțiile publice și îmbunătățirea accesului la controale medicale de calitate, 
depistare și planificarea familială pentru femeile rome. 

Comisia invită fiecare stat membru să prezinte o strategie națională, până în 
septembrie 2021 și să raporteze cu privire la punerea ei în aplicare o dată la doi ani. Comisia 
va monitoriza progresele înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030, pe baza 
informațiilor rezultate în urma anchetelor desfășurate de Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene și a contribuțiilor din partea societății civile. Se va face, de 
asemenea, o evaluare intermediară aprofundată a tuturor componentelor noului plan pe 10 
ani. 
 

2. Obligațiuni cu impact social în valoare de până la 100 mld EUR, în cadrul 
Instrumentului SURE 

 
Comisia Europeană a anunțat că va emite, în cadrul Instrumentului SURE al UE, 

obligațiuni cu impact social, în valoare de până la 100 mld EUR. În acest scop, Comisia a 
adoptat Cadrul privind obligațiunile cu impact social, ce a făcut obiectul unei evaluări 
independente. Cadrul menționat este menit să le ofere investitorilor în aceste obligațiuni 
certitudinea că fondurile mobilizate vor servi unui obiectiv cu adevărat social. 

Anterior prezentării acestui anunț de către Comisie, Consiliul a aprobat acordarea, în 
cadrul Instrumentului SURE, a unui sprijin financiar pentru 16 state membre, care să 
contribuie la protejarea locurilor de muncă și a persoanelor încadrate în muncă. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Nu numai că 
investim miliarde de euro pentru a salva locuri de muncă în Europa și pentru a reduce 
impactul social al pandemiei de COVID-19, ci facem acest lucru prin emiterea de obligațiuni cu 
impact social. Astfel, investitorii vor avea posibilitatea de a participa la eforturile noastre și 
fonduri în valoare de până la 100 mld EUR vor contribui la menținerea locurilor de muncă în 
statele noastre membre.” 

Fondurile atrase vor fi transferate statelor membre beneficiare sub formă de 
împrumuturi, pentru a le ajuta să acopere costurile legate în mod direct de finanțarea 
sistemelor naționale de șomaj tehnic și a unor măsuri similare, puse în aplicare ca răspuns la 
pandemie. 

Cadrul prezentat demonstrează comunității investitorilor faptul că fondurile atrase 
prin intermediul emiterii de obligațiuni, în cadrul Instrumentului SURE vor fi utilizate 
pentru un obiectiv clar identificat: atenuarea impactului social al pandemiei de COVID-19 și 
a consecințelor acesteia în întreaga UE. Prin urmare, investitorii pot avea siguranța că 
investițiile lor în aceste obligațiuni vor fi utilizate pentru finanțarea măsurilor de politică 
socială bine direcționate. Totodată, Cadrul privind obligațiunile cu impact social, adoptat de 
Comisie, va contribui la dezvoltarea în continuare a pieței obligațiunilor cu impact social, 
care constituie unul dintre pilonii pieței europene a „finanțării durabile”. 

În vederea asigurării faptului că fondurile vor fi utilizate în scopuri sociale, Cadrul 
privind obligațiunile cu impact social, întemeiat pe Regulamentul SURE, prevede că statele 
membre trebuie să prezinte rapoarte cu privire la modul în care au fost cheltuite fondurile 
împrumutate. În temeiul cadrului, statele membre trebuie, de asemenea, să prezinte, în 
rapoartele pe care le înaintează, impactul social al obligațiunilor emise în contextul 
Instrumentului SURE. Pe baza informațiilor din aceste rapoarte, Comisia Europeană va putea 
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să le demonstreze investitorilor că obligațiunile emise în cadrul Instrumentului SURE au fost 
utilizate pentru finanțarea programelor cu impact social pozitiv. 

Prin elaborarea și prezentarea Cadrului privind obligațiunile cu impact social, 
Comisia intenționează să atragă investitori care doresc ca fondurile lor să fie folosite în 
scopuri legate de mediu, în scopuri sociale și în scopuri legate de guvernanța corporativă. 
Cadrul privind obligațiunile cu impact social a fost elaborat de Comisie, în deplină 
conformitate cu principiile referitoare la obligațiunile cu impact social (SBP), publicate de 
Asociația Internațională a Pieței de Capital (ICMA). Cadrul a făcut obiectul unei evaluări 
independente. Aceasta a fost efectuată de un evaluator extern, Sustainalytics. Comisia face 
încă un pas către emiterea primelor obligațiuni în cadrul Instrumentului SURE, prima 
tranzacție se va efectua în a doua jumătate a lunii octombrie. 
 

3. Progrese înregistrate în ceea ce privește Codul de bune practici privind 
dezinformarea 

 
Comisia Europeană a publicat al doilea set de rapoarte privind acțiunile întreprinse 

de semnatarii codului de bune practici privind dezinformarea, pentru combaterea 
informațiilor false și înșelătoare cu privire la coronavirus. Rapoartele oferă o bună imagine 
de ansamblu asupra acțiunilor întreprinse. Cu toate acestea, există în continuare lacune 
substanțiale în ceea ce privește datele furnizate. 

Věra Jourová, vicepreședintele pentru valori și transparență, a declarat: „Considerăm 
că semnatarii își continuă eforturile de promovare a conținutului documentat și de limitare a 
diseminării de conținut care conține informații false sau înșelătoare, pe canalele online. Mai 
sunt încă multe de făcut pentru sporirea transparenței și responsabilizării. Pentru aceasta, 
facem apel la toate părțile interesate relevante, cum ar fi alte platforme online și companii de 
publicitate, să adere la cod.”  

Cea mai recentă ediție a platformelor online publicate lunar relatează acțiunile 
întreprinse în luna august, incluzând și rapoartele semnatarilor din cadrul asociațiilor 
profesionale din sectorul publicității. Conform acestora, platformele au continuat să 
sporească vizibilitatea surselor de informații confirmate, să respingă și să elimine conținutul 
care încalcă condițiile lor actualizate de furnizare a serviciilor și și-au intensificat eforturile 
de blocare sau de eliminare a publicității care exploatează criza. Cu toate acestea, trebuie 
furnizate date cantitative mai complete, specifice și detaliate. 

Comisia va face dovada abordării sale globale prin prezentarea a două inițiative 
complementare până la sfârșitul anului: un Plan de acțiune pentru democrația europeană și 
un pachet legislativ privind serviciile digitale. În plus, Observatorul european al mass-mediei 
digitale, care este funcțional de la 1 iunie, va contribui la supravegherea politicilor 
platformelor și a ecosistemului mass-media digital, în cooperare cu o comunitate 
multidisciplinară compusă din cercetători universitari, verificatori ai veridicității 
informațiilor, profesioniști din domeniul mass-media și alte părți interesate relevante, ca 
urmare a unei cereri de propuneri în valoare de 9 mil EUR, la care participarea este deschisă 
până la 5 noiembrie.  
 

4. Comisia semnează cu Gilead un contract de achiziție comună pentru 
aprovizionare cu remdesivir 

 
Comisia a semnat cu societatea farmaceutică Gilead un contract-cadru de achiziție 

comună vizând aprovizionarea cu până la 500 000 de cure de tratament cu Veklury, 
denumirea comercială a preparatului ei care conține remdesivir, precum și posibilitatea de 
aprovizionare suplimentară față de cele 500 000 de cure de tratament. Există 36 de 
semnatari ai acordului de achiziție comună, care participă la această achiziție comună, 
incluzând toate țările UE, țările SEE Norvegia și Islanda, Regatul Unit, precum și șase țări 
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candidate și potențial candidate (Albania, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, 
Serbia, Kosovo și Bosnia și Herțegovina). 

Toate țările participante pot acum să lanseze comenzile lor de Veklury în mod direct. 
În această etapă, Veklury este singurul medicament ce are o autorizație condiționată de 
introducere pe piața UE, pentru tratarea pacienților care suferă de COVID-19 și care au 
nevoie de oxigen. 

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: 
„Astăzi am asigurat accesul la remdesivir, pentru tratarea a până la 500 000 de pacienți care 
au nevoie de acest medicament. Facem tot ce ne stă în putință pentru asigurarea 
disponibilității unor terapii sigure și eficace împotriva COVID-19. Prin intermediul achizițiilor 
comune la nivelul UE, capacităm țările din întreaga Europă să își unească forțele și să aibă 
acces la echipamente și medicamente vitale. Suntem întotdeauna mai puternici împreună, iar 
această achiziție reprezintă solidaritatea europeană în acțiune împotriva COVID-19.”  

Semnarea acestui contract-cadru de achiziție comună survine contractului Comisiei 
cu Gilead, vizând asigurarea a 33 380 de cure de tratament cu Veklury, ce au fost distribuite 
în întreaga UE și în Regatul Unit, începând cu luna august. Acest contract a fost finanțat din 
Instrumentul pentru sprijin de urgență (ESI) al Comisiei, în valoare totală de 70 mil EUR. 

Curele de tratament achiziționate cu fonduri ESI au contribuit la satisfacerea nevoilor 
imediate, din august până în octombrie, pentru a se asigura faptul că pacienții aflați în stare 
critică primesc tratamentul necesar. Medicația a fost livrată în mai multe tranșe. Contractul 
de achiziție comună va asigura de acum faptul că țările respective vor continua să 
beneficieze de o aprovizionare neîntreruptă cu Veklury, în cazul în care decid să 
achiziționeze produsul. 
 

5. Comisia aprobă al treilea contract pentru asigurarea accesului la un potențial 
vaccin 

 
Comisia Europeană a aprobat al treilea contract încheiat cu o companie farmaceutică, 

Janssen Pharmaceutica NV, una dintre companiile farmaceutice Janssen ale concernului 
Johnson & Johnson. De îndată ce vaccinul se dovedește a fi sigur și eficient împotriva COVID-
19, contractul le permite statelor membre să achiziționeze vaccinuri, pentru 200 de milioane 
de oameni. Statele membre vor avea de asemenea posibilitatea de a achiziționa vaccinuri 
pentru încă 200 de milioane de persoane. Statele membre pot totodată decide să doneze 
vaccinul unor țări cu venituri medii și inferioare sau să îl redirecționeze către alte țări 
europene. 

Comisia a semnat deja un contract cu AstraZeneca și cu Sanofi-GSK și a încheiat 
discuții preliminare pozitive cu CureVac, BioNTech-Pfizer și Moderna. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Întrucât 
coronavirusul se răspândește, în continuare, într-un ritm îngrijorător în întreaga Europă, este 
vital să găsim repede un vaccin. Mă bucur că am reușit să ajungem la un acord cu Johnson & 
Johnson, care ne permite să achiziționăm vaccinuri pentru 200 de milioane de oameni. Acesta 
va fi al treilea contract pe care îl încheiem cu o companie farmaceutică. Scopul nostru este să 
punem la dispoziția cetățenilor UE vaccinuri sigure și eficiente, de îndată ce sunt disponibile.” 

Pentru vaccinul candidat împotriva COVID-19, Janssen recurge la platforma 
tehnologică AdVac, ce a fost utilizată și la dezvoltarea și fabricarea vaccinului recent aprobat 
al companiei Janssen împotriva virusului Ebola și a vaccinurilor candidat împotriva Zika, 
VRS și HIV. Vaccinul candidat se află deja în faza III a studiilor clinice. 

Decizia Comisiei de a sprijini acest vaccin se bazează pe o evaluare științifică solidă, 
pe tehnologia utilizată, pe experiența companiei în dezvoltarea vaccinurilor și pe capacitatea 
de producție datorită căreia să se poată furniza vaccinuri întregii UE. 
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6. Răspunsul politicii de coeziune a UE la criza provocată de coronavirus 

 
Comisia a anunțat primele rezultate provizorii ale implementării Inițiativei pentru 

investiții ca reacție la coronavirus (CRII) și a Inițiativei plus pentru investiții în răspunsul la 
coronavirus (CRII +). Încă de la începutul crizei, grație flexibilității introduse în cadrul 
politicii de coeziune, UE a mobilizat investiții în valoare de peste 13 mld EUR, în scopul 
combaterii efectelor pandemiei de coronavirus, prin intermediul Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR), al Fondului social european (FSE) și al Fondului de coeziune 
(FC). Fondurile UE au ajutat comunitățile naționale, regionale și locale să facă față 
impactului socio economic negativ al pandemiei de coronavirus. În total, 4,1 mld EUR au fost 
redirecționate către sectorul medical, pentru achiziționarea aparaturii vitale și a 
echipamentelor individuale de protecție, necesare pentru salvarea de vieți omenești. Au fost 
mobilizate 8,4 mld EUR sub formă de granturi și împrumuturi, dar și sub forma unei serii de 
instrumente financiare personalizate, pentru sprijinirea economiei și, în special, a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), în vederea adaptării la criză. În fine, aproximativ 
1,4 mld EUR au fost canalizate prin intermediul FSE, pentru ajutarea cetățenilor și salvarea 
locurilor de muncă. 

În scopul asigurării unui nivel maxim de transparență și de responsabilitate, Comisia 
lansează astăzi o pagină web specială pe Platforma de date deschise privind coeziunea, în 
scopul de a arăta modul în care politica de coeziune a UE sprijină statele membre, pentru a 
face față crizei provocate de coronavirus. Platforma va fi actualizată zilnic și va afișa toate 
informațiile referitoare la modificările programului, precum și la modul de alocare și de 
investire a resurselor. Grație actualizării sistematice, platforma va oferi, pe zi ce trece, o 
imagine de ansamblu tot mai completă a situației. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Politica de coeziune 
se află în centrul eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus și de asigurare a unei 
redresări rapide. Rezultatele bilanțului nostru arată că toate statele membre profită în prezent 
de Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus, pentru a-și sprijini cetățenii, 
întreprinderile și sectorul sănătății. Începând de astăzi, aceste rezultate pozitive pot fi 
consultate de toată lumea, printr-un simplu clic, pe tabloul nostru de bord interactiv referitor 
la coronavirus.” 

Președintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas, a adăugat: 
„Grație simplificării normelor, politica de coeziune și-a demonstrat valoarea adăugată, 
reunind statele membre, regiunile și orașele UE cu scopul de a proteja populația, de a salva 
locurile de muncă și de a susține economiile locale, în timpul pandemiei. Trebuie să prețuim 
această lecție, facilitând accesul la fondurile UE și implicând toate nivelurile de guvernare în 
elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de redresare. Pentru fructificarea la maximum a 
fiecarui euro investit și pentru asigurarea faptului că banii ajung acolo unde este cea mai mare 
nevoie de ei, coeziunea trebuie să devină busola care să orienteze toate investițiile UE.” 
 

7. Rezultatele unui sondaj de opinie privind alimentația și agricultura în UE 

 
Trei din patru europeni au auzit de politica agricolă comună (PAC) și consideră că toți 

cetățenii beneficiază de pe urma acesteia, conform celui mai recent sondaj de opinie public 
realizat de Eurobarometru la nivelul UE, cu privire la agricultură și PAC, publicat la 13 
octombrie, de către Comisia Europeană. 

Sondajul arată că un număr mai mare de cetățeni ai UE au auzit de PAC (73% în 
prezent, cu 6% mai mult decât în 2017) și consideră că PAC le aduce beneficii tuturor 
cetățenilor, nu numai fermierilor (76% în prezent, cu 15% mai mult decât în 2017). În plus, 
opiniile cetățenilor cu privire la principalele obiective pe care ar trebui să le aibă PAC rămân 
similare celor rezultate din sondajul efectuat în 2017. 



10 

 

La fel ca în 2017, o majoritate de 62% dintre respondenți consideră că obiectivul 
principal ar trebui să fie furnizarea de alimente sigure, sănătoase și de înaltă calitate. Un 
număr mai mare de europeni sunt de părere că UE își îndeplinește rolul în ceea ce privește 
obiectivele-cheie ale PAC. În comparație cu 2017, în toate domeniile, inclusiv securitatea 
alimentară, sustenabilitatea, siguranța și calitatea alimentelor, s-au înregistrat creșteri de cel 
puțin 5%. În prezent, mai mulți cetățeni sunt conștienți de logoul de agricultură ecologică și, 
anume, 56% dintre respondenți – cu 29% mai mult decât în 2017. Deși o parte din ce în ce 
mai mare a cetățenilor consideră că agricultura este una dintre cauzele majore ale 
schimbărilor climatice (de la 29% în 2010 la 42% în 2020), o majoritate de 55% din 
populație consideră că agricultura are deja o contribuție majoră în ceea ce privește 
combaterea schimbărilor climatice (un procent în creștere, față de 46% în 2010). 

Sondajul a fost efectuat în perioada august-septembrie 2020 și a inclus peste 27 200 
de respondenți din 27 de state membre. Raportul complet privind sondajul UE va fi publicat 
în luna noiembrie. 
 

8. Raportul privind calitatea vieţii în oraşele europene 

 
În cadrul celei de a 18-a Săptămâni europene a regiunilor și orașelor, Comisia 

Europeană a publicat un raport privind calitatea vieții în orașele europene. Rezultatele a 58 
100 interviuri realizate în 83 de orașe arată că, în 2019, 9 din 10 persoane s-au declarat 
satisfăcute de viața în orașul lor. În privința României, 95% dintre clujeni si 82% dintre 
bucureşteni sunt mulţumiţi de oraşul lor, comparativ cu media europeană de 89%. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Orașele adăpostesc 
aproximativ 40% din populația UE. Acestea se află în prima linie a unora dintre cele mai acute 
provocări cu care se confruntă Europa. Infectările cu coronavirus, de exemplu, au ajuns mai 
întâi în orașele mai mari și mai conectate din Europa, precum Milano și Madrid, înainte de a se 
răspândi în centrele mai mici și în regiunile predominant rurale. Prin urmare, este extrem de 
important să fim conștienți de nevoile persoanelor care trăiesc în orașe, nevoi care să ne 
orienteze în procesul de elaborare a politicilor.” 

În cele mai multe orașe din Europa de Est, conform sondajului, majoritatea consideră 
că li s-a îmbunătățit calitatea vieții în ultimii cinci ani. În plus, rezidenții din orașele mai mari 
au tendința de a utiliza mai puțin autoturismele și mai mult transportul public. În ceea ce 
privește incluziunea socială, orașele sunt mai primitoare decât țara în cauză în general, atât 
cu imigranții, cât și în ceea ce privește comunitatea LGBTI. 
 
 

9. Un nou Bauhaus european 

 
Chicago, Tel Aviv, Ascona, Dessau, Kaliningrad. Paul Klee, Kandinsky, Anni Albers, 

László Moholy-Nagy, Iwao Yamawaki. „Școala de stat Bauhaus”, fondată la Weimar, în 1919, 
de Walter Gropius și de prietenii săi, a devenit rapid o mișcare internațională în domeniul 
arhitecturii, al artei și al designului. Această școală a exercitat o influență asupra gândirii 
creative, asupra mobilierului, precum și asupra peisajelor urbane din întreaga lume, timp de 
peste un secol. Clădirile și infrastructurile sunt responsabile pentru cel puțin 40% din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Construcțiile moderne se bazează în mare parte pe ciment 
și pe oțel, care consumă cantități uriașe de energie în procesul de producție și chiar 
eliberează CO2 în mod direct, prin reacții chimice. Toate semnele arată în aceeași direcție: 
trebuie să regândim și să refacem planurile. Europa poate și trebuie să joace un rol de lider 
în acest sens. De aceea, am făcut din Pactul verde european o prioritate. Acesta oferă 
numeroase noi oportunități și reprezintă noua noastră strategie de creștere. Obiectivul 
principal este ca, în 2050, Europa să fie primul continent neutru din punct de vedere 

https://pressone.ro/autor/ursula-von-der-leyen
https://pressone.ro/autor/ursula-von-der-leyen
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climatic. Pentru a atinge acest obiectiv, va trebui să facem mai mult decât să reducem 
emisiile. Avem nevoie de un model economic care să dea înapoi planetei ceea ce primește de 
la aceasta, printr-o economie circulară alimentată cu energie din surse regenerabile. Noul 
Bauhaus european va fi o forță motrice care va da avânt Pactului verde european într-un 
mod atrăgător, inovator și centrat pe om. Va fi o mișcare bazată pe durabilitate, 
accesibilitate și estetică, ce va aduce Pactul verde european mai aproape de oameni și va 
face ca reciclarea, energia din surse regenerabile și biodiversitatea să devină o a doua 
natură.Ar trebui ca oamenii să poată simți și vedea Pactul verde european, indiferent dacă 
acest lucru se datorează unui sector al construcțiilor care utilizează materiale naturale 
precum lemnul sau bambusul, sau arhitecturii care adoptă forme și principii de construcție 
apropiate de natură, care ține cont de la bun început de ecosisteme, care permite și planifică 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare. În următorii doi ani, un prim grup de cinci 
proiecte Bauhaus europene vor fi create în diferite țări ale Uniunii noastre. Toate vor fi 
dedicate durabilității, dar cu un accent diferit. Proiectele se pot concentra asupra unor 
aspecte mergând de la materialele de construcții naturale și eficiența energetică până la 
problemele demografice, mobilitatea orientată spre viitor și inovarea digitală eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, combinate întotdeauna cu aspecte culturale și 
artistice. În calitate de laboratoare creative, experimentale și de stații de andocare pentru 
industria europeană, acestea vor constitui punctul de plecare pentru o rețea europeană și 
mondială care să maximizeze impactul economic, ecologic și social, dincolo de proiectul 
Bauhaus individual. Ar trebui să experimenteze și să ofere răspunsuri practice la problema 
socială a formei pe care o poate lua pentru europeni o viață modernă în armonie cu natura. 
Grație noului Bauhaus, secolul XXI în care trăim va deveni mai frumos și mai uman. 

 

III. CONSILIUL UE 

 

1. Consiliul UE 

 
➢ Relațiile UE-Regatul Unit: Consiliul adoptă măsuri de siguranță feroviară privind 

tunelul de sub Canalul Mânecii 

La 14 octombrie, Consiliul a adoptat măsuri legislative pentru a asigura exploatarea 
sigură și eficientă a legăturii feroviare din tunelul de sub Canalul Mânecii (legătura fixă 
pe sub Canalul Mânecii) între Europa continentală și Regatul Unit după încheierea perioadei 
de tranziție din cadrul Brexitului. Aceste măsuri legislative ar permite aplicarea în 
continuare a aceluiași regim juridic în cazul tuturor aspectelor feroviare care țin de sfera de 
aplicare geografică a concesiunii tunelului de sub Canalul Mânecii, inclusiv în ceea ce 
privește secțiunea aflată sub jurisdicția Regatului Unit, și ar permite și menținerea unei 
unice autorități de siguranță care să supravegheze aplicarea normelor. 

Toate aspectele legate de exploatarea legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii sunt 
supravegheate de o comisie interguvernamentală instituită prin Tratatul de la Canterbury, 
semnat de Franța și Regatul Unit în 1986. 

Măsurile legislative adoptate astăzi constau într-un regulament de modificare a 
normelor UE de siguranță și de interoperabilitate feroviară și o decizie de 
împuternicire a Franței să negocieze, să semneze și să încheie un act de modificare a 
Tratatului de la Canterbury, astfel încât comisia interguvernamentală să poată fi menținută 
drept autoritate de siguranță competentă pentru aplicarea dreptului UE în cadrul legăturii 
fixe pe sub Canalul Mânecii. 
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Consiliul a adoptat decizia și regulamentul prin procedură scrisă. Parlamentul European 
a votat măsurile legislative la 8 octombrie 2020, poziția sa reflectând acordul prealabil între 
instituții. 

Se preconizează că actele legislative vor fi semnate de ambele instituții în marja 
perioadei de sesiune a Parlamentului European de săptămâna viitoare și că vor fi publicate 
în Jurnalul Oficial al UE la 22 octombrie. 

2. Consiliul Afaceri Externe 

La 12 octombrie, Consiliul a adoptat concluzii privind răspunsul UE la evoluțiile din 
Belarus. 

În concluziile sale, Consiliul reafirmă că alegerile prezidențiale din 9 august nu au 
fost nici libere, nici corecte și că Aleksandr Lukașenko nu are nicio legitimitate 
democratică. Consiliul își reafirmă sprijinul deplin pentru suveranitatea și 
independența Belarusului și subliniază dreptul democratic al poporului belarus de a-și 
alege președintele prin alegeri noi, libere și corecte, fără ingerințe externe. 

Consiliul condamnă cu tărie violența utilizată de autoritățile din Belarus împotriva 
protestatarilor pașnici și solicită eliberarea tuturor persoanelor deținute în mod arbitrar, 
inclusiv a deținuților politici. În acest context, în concluzii sunt reamintite măsurile 
restrictive impuse împotriva a 40 de persoane responsabile de caracterul fraudulos al 
alegerilor prezidențiale și de reprimarea violentă a protestelor pașnice și se precizează că 
UE este pregătită să ia măsuri restrictive suplimentare împotriva unor entități și a 
unor funcționari de rang înalt, inclusiv împotriva lui Aleksandr Lukașenko. 

UE va reduce cooperarea bilaterală cu autoritățile din Belarus la nivel central, 
va intensifica sprijinul acordat poporului belarus și societății civile și își va recalibra în 
consecință asistența financiară bilaterală. În acest sens, UE a pus imediat la 
dispoziție resurse financiare suplimentare pentru victimele violenței, pentru 
organizațiile societății civile și pentru mass-media independentă. 

În concluzii se subliniază că UE este pregătită să își intensifice în mod substanțial 
angajamentul politic, cooperarea sectorială și asistența financiară acordată Belarusului, cu 
condiția ca autoritățile din această țară să respecte principiile democrației, ale statului 
de drept și ale drepturilor omului, încetând acțiunile represive și abuzurile, promovând 
un proces politic serios, credibil și deschis tuturor, care să aibă drept rezultat organizarea de 
alegeri libere și corecte în prezența observatorilor OSCE/ODIHR, precum și oferind garanții 
pentru respectarea drepturilor omului. 

În cele din urmă, UE face apel la autoritățile din Belarus să se implice într-un dialog la 
nivel național deschis tuturor și își afirmă disponibilitatea de a sprijini o tranziție pașnică 
și democratică printr-o varietate de instrumente, incluzând un plan cuprinzător de sprijin 
economic pentru un Belarus democratic. 

Regimul de sancțiuni al UE pentru armele chimice a fost reînnoit pentru un an. 
Consiliul a decis la 12 octombrie să prelungească cu un an, până la 16 octombrie 2021, 
regimul care îi permite UE să impună măsuri restrictive împotriva persoanelor și 
entităților implicate în dezvoltarea și utilizarea armelor chimice. 

Regimul de sancțiuni a fost introdus în 2018 ca urmare a concluziilor Consiliului 
European din 28 iunie 2018. Obiectivul a fost acela de a contracara proliferarea și utilizarea 
armelor chimice, care reprezintă o amenințare gravă la adresa securității internaționale. 
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Regimul urma să se aplice până la 16 octombrie 2020. După efectuarea revizuirii anuale 
obișnuite, s-a decis prelungirea măsurilor restrictive cu încă un an. 

Măsurile restrictive se aplică în prezent împotriva a nouă persoane – dintre care 
cinci au legătură cu regimul sirian și patru au fost implicate în atacul de la Salisbury în care 
s-a utilizat agentul neurotoxic Noviciok – și a unei organizații, Centrul de Cercetare și Studii 
Științifice (SSRC), principala entitate a regimului sirian responsabilă cu dezvoltarea de arme 
chimice. 

Măsurile restrictive constau în interdicția de călătorie în UE și înghețarea activelor în 
cazul persoanelor, precum și în înghețarea activelor în cazul entităților. În plus, persoanelor 
și entităților din UE li se interzice să pună fonduri la dispoziția celor incluși pe listă. 

Obiectivul regimului de sancțiuni al UE este de a sprijini interzicerea la nivel mondial 
a armelor chimice, astfel cum se prevede în Convenția privind armele chimice, într-un 
moment în care numărul atacurilor chimice crește în diferite părți ale lumii. 

 

3. Consiliul Afaceri Generale 

 
➢ Consiliul o numește pe Mairead McGuinness în calitatea de nouă membră a 

Comisiei Europene 

Consiliul a numit-o la 12 octombrie, de comun acord cu președinta Comisiei, Ursula von der 
Leyen, pe Mairead McGuinness în calitatea de nouă membră a Comisiei Europene. 

Numirea vine în urma demisiei lui Phil Hogan și este valabilă pentru restul mandatului 
Comisiei, respectiv până la 31 octombrie 2024. 

Dnei McGuinness i-a fost atribuit portofoliul pentru servicii financiare, stabilitate financiară 
și uniunea piețelor de capital de către președinta Comisiei. 

Context 

În conformitate cu articolul 246 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, locul 
rămas vacant în urma demisiei unui membru al Comisiei este ocupat pe perioada rămasă 
până la încheierea mandatului de un nou membru având aceeași cetățenie. Noul membru 
este numit de Consiliu, de comun acord cu președintele Comisiei, după consultarea 
Parlamentului European. 

➢ Cadrul financiar multianual și pachetul de redresare: Consiliul convine 
asupra mandatului de negociere cu Parlamentul referitor la regulamentul 
privind protecția bugetului UE 

Ambasadorii la UE ai statelor membre au convenit astăzi asupra poziției Consiliului 
referitoare la un regulament privind un regim general de condiționalitate pentru protecția 
bugetului Uniunii. 

La 2 mai 2018, Comisia a prezentat o propunere de regulament privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele 
membre, ca parte a unui pachet de propuneri privind cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027. 

Compromisul la care au ajuns ambasadorii la UE ai statelor membre se bazează pe 
orientările politice furnizate de Consiliul European la 21 iulie 2020. 

Poziția Consiliului a obținut sprijinul unei majorități calificate a statelor membre. 

Acordul face posibilă deschiderea negocierilor cu Parlamentul European cu privire la 
propunere. 
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4. Consiliul Afaceri Interne 

 
➢ COVID-19: Consiliul adoptă o recomandare vizând coordonarea măsurilor 

care afectează libera circulație 

La 13 octombrie, Consiliul a adoptat o recomandare privind o abordare coordonată a 
restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19. Această recomandare 
urmărește să evite fragmentarea și perturbările, precum și să sporească transparența și 
previzibilitatea pentru cetățeni și întreprinderi. 

Orice măsură care afectează libera circulație în scopul protejării sănătății publice trebuie să 
fie proporțională și nediscriminatorie și trebuie să fie eliminată de îndată ce situația 
epidemiologică permite acest lucru. 

Criterii comune și cartografierea 

În fiecare săptămână, statele membre ar trebui să furnizeze Centrului European de 
Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) datele disponibile cu privire la următoarele criterii: 

• numărul de cazuri nou notificate la 100 000 de locuitori în ultimele 14 de zile 
• numărul de teste per 100 000 de locuitori efectuate în ultima săptămână (rata de 

testare) 
• procentul de teste pozitive efectuate în ultima săptămână (rata testelor pozitive) 

Pe baza acestor date, ECDC ar trebui să publice o hartă săptămânală a statelor membre ale 
UE, defalcată pe regiuni, pentru a sprijini statele membre în procesul lor de decizie. Zonele 
ar trebui marcate cu următoarele culori: 

• verde, în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este mai mică de 25, 
iar rata testelor pozitive este mai mică de 4%; 

• portocaliu, în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este mai mică 
de 50, dar rata testelor pozitive este mai mare sau egală cu 4% sau în cazul în care 
rata de notificare pe o perioadă de 14 zile se situează între 25 și 150, dar rata testelor 
pozitive este mai mică de 4%; 

• roșu, în cazul în care rata de notificare pe o perioadă de 14 zile este de cel puțin 50, 
iar rata testelor pozitive este de cel puțin 4% sau în cazul în care rata de notificare pe 
o perioadă de 14 zile este de peste 150; 

• gri, în cazul în care nu sunt disponibile informații suficiente sau dacă rata de testare 
este de maximum 300 de teste 

Restricții privind libera circulație 

Statele membre nu ar trebui să restricționeze libera circulație a persoanelor care călătoresc 
înspre sau dinspre zone verzi. 

În cazul în care analizează dacă să aplice restricții, statele membre ar trebui să respecte 
diferențele în ceea ce privește situația epidemiologică dintre zonele portocalii și cele roșii și 
să acționeze în mod proporțional. Ele ar trebui, de asemenea, să țină seama de situația 
epidemiologică de pe propriul teritoriu. 

Statele membre nu ar trebui, în principiu, să refuze intrarea pe teritoriul lor a persoanelor 
care călătoresc din alte state membre. Statele membre care consideră că este necesar să 
introducă restricții ar putea impune ca persoanele care călătoresc din zone care nu sunt 
verzi: 

• să fie supuse carantinei 

• să se supună unui test după sosire 
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Statele membre pot oferi opțiunea de a înlocui acest test cu un test efectuat înainte de sosire. 

Statele membre ar putea solicita, de asemenea, ca persoanele care intră pe teritoriul lor să 
depună formulare pentru localizarea pasagerilor. Ar trebui să se elaboreze un formular 
european comun de localizare a pasagerilor în vederea unei posibile utilizări comune. 

Coordonare și informarea publicului 

Statele membre care intenționează să aplice restricții ar trebui să informeze mai întâi statul 
membru afectat, înainte de intrarea în vigoare, precum și alte state membre și Comisia. Dacă 
este posibil, informațiile ar trebui să fie transmise cu 48 de ore în avans. 

Statele membre ar trebui, de asemenea, să pună la dispoziția publicului informații clare, 
cuprinzătoare și în timp util cu privire la orice restricții și cerințe. Ca regulă generală, aceste 
informații ar trebui publicate cu 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a măsurilor. 

Informații generale 

Decizia de a introduce sau nu restricții privind libera circulație în scopul protejării sănătății 
publice rămâne responsabilitatea statelor membre; cu toate acestea, coordonarea pe această 
temă este esențială. Din martie 2020, Comisia a adoptat o serie de orientări și comunicări cu 
scopul de a sprijini eforturile de coordonare ale statelor membre și de a garanta libera 
circulație pe teritoriul UE. Discuții pe această temă au avut loc, de asemenea, în cadrul 
Consiliului. 

La 4 septembrie, Comisia a prezentat o propunere de recomandare a Consiliului privind o 
abordare coordonată a restricțiilor privind libera circulație. 

Recomandarea Consiliului nu este un instrument cu forță juridică obligatorie. Autoritățile 
statelor membre rămân responsabile de punerea în aplicare a conținutului recomandării. 

 

 

 

 

 

 

Buletin informativ elaborat de: 
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