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I. CONSILIUL EUROPEAN 

1. Videoconferința membrilor Consiliului European, 29 octombrie 2020 
 

Președintele Consiliului European,Charles Michel a convocat, pentru 29 octombrie 
2020, o videoconferință informală a liderilor dedicată subiectului COVID-19. Șefii de stat sau 
de guvern din UE vor discuta despre necesitatea de a consolida eforturile colective de 
combatere a pandemiei. 

La 27 octombrie, președintele Charles Michel a subliniat valoarea adăugată de 
neînlocuit a UE în contextul pandemiei de COVID-19 și a îndemnat toată lumea să acționeze 
rapid. 
Context: 
La 15 octombrie 2020, Consiliul European a evaluat situația epidemiologică, care este fără 
precedent și a suscitat o îngrijorare profundă. Liderii au apreciat progresele înregistrate 
până în prezent în ceea ce privește coordonarea generală la nivelul UE împotriva COVID-19, 
inclusiv recomandarea privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații. 
Liderii UE au convenit să continue efortul de coordonare în ceea ce privește: 

• reglementările privind carantina 
• depistarea transfrontalieră a contacților 
• strategiile de testare 
• evaluarea comună a metodelor de testare 
• restricționarea temporară a călătoriilor neesențiale către UE 

Liderii UE au discutat și despre următorii pași către asigurarea dezvoltării și distribuirii de 
vaccinuri împotriva COVID-19. Ei au apreciat activitatea desfășurată până acum la nivelul UE 
și au subliniat că este nevoie de un proces solid de autorizare și de monitorizare, de crearea 
unei capacități de vaccinare în UE și de un acces echitabil și la prețuri abordabile la 
vaccinuri. În ceea ce privește vaccinurile, ei au încurajat totodată cooperarea la nivel 
mondial. 
 

2. Consiliul European, 15-16 octombrie 2020 
 
La 15 și 16 octombrie, liderii UE s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta, printre alte 

subiecte importante, despre relațiile cu Regatul Unit şi schimbările climatice.  

Relaţiile dintre UE şi Regatul Unit 

Consiliul European a reamintit că perioada de tranziție se va încheia la 31 
decembrie 2020 și a constatat cu îngrijorare că progresele privind principalele chestiuni de 
interes pentru Uniune nu sunt încă suficiente. 

Liderii UE au reafirmat hotărârea UE de a avea un parteneriat cât mai strâns 
posibil cu Regatul Unit pe baza directivelor de negociere din 25 februarie 2020, respectând 
totodată orientările, declarațiile și luările de poziție convenite anterior ale Consiliului 
European. 

Liderii au făcut apel la Regatul Unit să întreprindă pașii necesari pentru a face 
posibilă obținerea unui acord. 

În ceea ce privește proiectul de lege privind piața internă prezentat de guvernul 
Regatului Unit, Consiliul European a reamintit că Acordul de retragere și protocoalele la 
acesta trebuie puse în aplicare pe deplin și la timp. 

Liderii UE au solicitat intensificarea eforturilor de pregătire și de asigurare a 
capacității de a face față, la toate nivelurile și pentru toate eventualitățile, inclusiv 
pentru cea a absenței unui acord. De asemenea, au invitat Comisia să aibă în vedere în 



3 

 

timp util măsuri de contingență unilaterale și pentru o perioadă limitată care să fie în 
interesul UE. 
 
Schimbările climatice 
 

Pentru a îndeplini obiectivul unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris, UE trebuie să își 
crească nivelul de ambiție pentru următorul deceniu. Consiliul European a discutat 
comunicarea Comisiei intitulată „Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă 
pentru Europa în perspectiva anului 2030”, inclusiv obiectivul propus de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030, precum și acțiunile necesare pentru realizarea 
acestei ambiții. 

Liderii UE consideră că obiectivul actualizat ar trebui să fie îndeplinit în mod 
colectiv de către UE în modul cel mai eficient cu putință din punctul de vedere al 
costurilor. Toate statele membre vor participa la acest efort, ținând seama de 
circumstanțele naționale și de considerații de echitate și solidaritate. Toate actele 
legislative și politicile relevante ale UE trebuie să contribuie la noul obiectiv pentru 2030 și 
la îndeplinirea obiectivului neutralității climatice, respectând totodată condițiile de 
concurență echitabile și împiedicând relocarea emisiilor de dioxid de carbon. 

Consiliul European a invitat Consiliul să impulsioneze lucrările în acest sens. Liderii 
au invitat Comisia să desfășoare consultări aprofundate cu statele membre pentru a evalua 
situațiile specifice și a furniza mai multe informații cu privire la impactul de la nivelul 
statelor membre. 

Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni în cadrul reuniunii sale din 
decembrie pentru a conveni asupra unui nou obiectiv de reducere a emisiilor pentru 
2030 și asupra prezentării înainte de sfârșitul anului, în cadrul Convenției-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, a contribuției stabilite la nivel 
național (CSN) actualizate a UE. Liderii au invitat toate celelalte părți să prezinte și ele o 
CSN actualizată și au subliniat importanța unei acțiuni puternice și coordonate prin 
intermediul unei diplomații europene active în domeniul climei. 
 

 

II. DOCUMENTE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

1. Recomandare de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei Consiliului din 23 
noiembrie 1998 privind aspectele legate de cursul de schimb valutar în raport cu 
francul CFA și cu francul comorian (98/683/CE) 

 
Prezenta Recomandare de Decizie se referă la un acord de cooperare între Franța și 

statele din cadrul Uniunii Economice și Monetare Vest-Africane (UEMOA).  
În 2019, Franța și statele din cadrul Uniunii Economice și Monetare Vest-Africane 

(UEMOA) s-au angajat într-o discuție referitoare la reforma cooperării dintre ele în ceea ce 
privește ratele de schimb valutar.  

În prezent, cooperarea lor are loc în baza unui acord de cooperare din 4 decembrie 
1973 și a unui acord de garantare aferent semnat în 1973 și modificat în 2005 și în 2014. 
Scopul acestei reforme este de a contribui la modernizarea UEMOA și de a facilita extinderea 
ei progresivă la alte state ale Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO). 

Discuțiile dintre Franța și statele din cadrul UEMOA în ceea ce privește cooperarea 
existentă au dus la o propunere comună de reformare a funcționării UEMOA. Reforma 
vizează patru axe. În primul rând, se dorește o schimbare a denumirii francului CFA în „ECO” 
în anul 2020. Al doilea obiectiv este acela de a elimina obligația statelor din cadrul UEMOA 
de a centraliza rezervele valutare într-un cont al trezoreriei franceze. În al treilea rând, 
reforma vizează retragerea Franței din cadrul organelor de decizie ale autorităților UEMOA. 
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În al patrulea rând, reforma vizează crearea în paralel a unui dialog între autoritățile 
respective și introducerea unor mecanisme de supraveghere a riscurilor. 

De la introducerea monedei euro, Uniunea are competență exclusivă în materie de 
politică monetară și curs de schimb valutar pentru statele membre a căror monedă este 
euro. Franța este un stat membru care a adoptat moneda euro de la 1 ianuarie 1999. În 
temeiul articolului 2 din TFUE, în cazul în care tratatele atribuie Uniunii competențe 
exclusive într-un anumit domeniu, numai Uniunea poate legifera și adopta acte obligatorii 
din punct de vedere juridic. Statele membre sunt în măsură să facă acest lucru doar în cazul 
în care dispun de competențe în acest sens din partea Uniunii. În conformitate cu articolul 
109 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Consiliul a autorizat 
Franța, prin Decizia din 23 noiembrie 1998 (98/683/CE), să continue acordurile existente 
privind aspectele legate de cursul de schimb valutar încheiate cu UEMOA, CEMAC și Comore, 
după înlocuirea francului francez cu moneda euro. Deși Franța a fost autorizată să își 
continue acordurile existente, ea nu are competența de a înlocui acordurile respective cu 
altele noi. Acest lucru este valabil chiar și în cazul în care obiectul și regimul juridic care 
guvernează cooperarea în materie de cursuri de schimb valutar dintre Franța și partenerii 
săi din UEMOA, CEMAC și Comore ar fi similare, și anume asigurarea convertibilității între 
monedele entităților respective și moneda euro, susținută de o garanție bugetară a statului 
francez.  

În vederea asigurării compatibilității cu o competență exclusivă în temeiul dreptului 
Uniunii și pentru a oferi securitate juridică, este necesar să se modifice Decizia Consiliului 
din 23 noiembrie 1998. Decizia va autoriza Franța să încheie un nou acord de cooperare, 
care înlocuiește acordul existent din 4 decembrie 1973.  

De asemenea, decizia menționată va da posibilitatea Republicii Franceze să încheie noi 
acorduri cu alți parteneri africani care să înlocuiască acordurile existente. În plus, ar trebui 
să fie actualizate și alte câteva dispoziții ale respectivei decizii a Consiliului care 
reglementează regimul de informare și de aprobare, pentru a extinde aplicarea lor la orice 
noi acorduri încheiate cu UEMOA sau cu alți parteneri, care înlocuiesc acordurile existente. 
 
2. Propunerea de amendament nr.10 pentru Bugetul General pe anul 2020 – 

Majorarea creditelor bugetare în conformitate cu prognoza actualizată a 
cheltuielilor și a altor ajustări ale cheltuielilor și veniturilor 

 
Propunerea de amendament nr.10 la bugetul general consolidat pentru 2020 are trei 
scopuri: 

✓ Creșterea creditelor bugetare în conformitate cu prognoza actualizată și după ce au 
fost luate în considerare relocările propuse în ”transferul Global”; 

De a ajusta veniturile pentru a încorpora impactul financiar al diferențelor ratelor de schimb 
și amenzile adiționale colectate; 

✓ Pentru a bugeta în continuare ajustări de cheltuieli mai limitate. Se referă la nivelul 
creditelor din Fondul de Garantare al Agriculturii Europene și câteva agenții 
descentralizate (ESMA, EIOPA, EBA și ELA). 

✓ Creșterea totală a creditelor bugetare este de 1.569,3 milioane de euro și vor viza: 1a. 
Competitivitate pentru dezvoltare și locuri de muncă; 1b. Coeziunea economică, 
teritorială și socială; 2. Dezvoltare durabilă – resurse naturale; 3. Europa Globală. 

Creșterea angajamentelor bugetare pentru Dezvoltarea durabilă – resurse naturale – este 
ușor balansată de economiile de la titlul 1a. agenții, rezultând într-o creștere totală a 
angajamentelor de 36,4 milioane euro. 
Impactul general asupra veniturilor este dat de o scădere a veniturilor cu 588 de milioane de 
euro, balansat de o creștere în concordanță a contribuțiilor statelor membre la PIB-ul UE. 
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3. Propunere de Decizie a Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată în 
numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt de cooperare vamală UE-
Canada cu privire la adoptarea deciziei privind recunoașterea reciprocă a 
Programului de parteneriat pentru protecție al Canadei și a Programului Uniunii 
Europene privind operatorii economici autorizați 

Prezenta propunere de Decizie face referire la decizia de stabilire a poziției care 
urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt de cooperare vamală 
UE-Canada cu privire la adoptarea avută în vedere a unei decizii privind recunoașterea 
reciprocă a Programului de parteneriat pentru protecție al Canadei și a Programului Uniunii 
Europene privind operatorii economici autorizați.  

Acordul dintre Uniunea Europeană și Canada privind cooperarea vamală sub aspectele 
referitoare la securitatea lanțului de aprovizionare (denumit în continuare „SCSA”) are ca 
scop îmbunătățirea practicilor din domeniul securității lanțului de aprovizionare care cresc 
eficiența vămilor în vederea asigurării securității întregului lanț de aprovizionare și a 
facilitării comerțului bilateral legitim. SCSA a intrat în vigoare în 2014.  

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Canada privind cooperarea vamală și 
asistența reciprocă în probleme vamale (denumit în continuare „CMAA”) are scopul de a 
dezvolta cooperarea vamală bilaterală care acoperă toate problemele legate de aplicarea 
legislației vamale și de a furniza temeiul juridic pentru asistența administrativă reciprocă. 
CMAA a intrat în vigoare în 1998. 

Comitetul mixt de cooperare vamală (denumit în continuare „JCCC”), instituit în 
temeiul articolului 20 din CMAA, este alcătuit din reprezentanți ai autorităților vamale ale 
UE și ale Canadei. În temeiul articolului 5 din SCSA, JCCC este împuternicit să adopte decizii 
privind recunoașterea reciprocă a tehnicilor de gestionare a riscurilor, a normelor privind 
riscurile, a controalelor de securitate și a programelor de parteneriat comercial. 

JCCC urmează să adopte o decizie privind recunoașterea reciprocă a Programului de 
parteneriat pentru protecție al Canadei și a Programului Uniunii Europene privind 
operatorii economici autorizați (denumită în continuare „actul avut în vedere”). Scopul 
actului avut în vedere este de a consolida securitatea de-a lungul întregilor lanțuri de 
aprovizionare internaționale, permițând autorităților vamale să pună în aplicare controale la 
frontieră mai eficace, facilitând totodată comerțul legitim. Actul avut în vedere va deveni 
obligatoriu pentru părți, în conformitate cu articolul 5 din SCSA coroborat cu articolul 20 din 
CMAA. 

Recunoașterea reciprocă a programelor de parteneriat comercial sporește 
securitatea de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și facilitează schimburile comerciale. 
Recunoașterea reciprocă consolidează abordarea convenită în Cadrul de standarde privind 
securitatea și facilitarea comerțului (denumit în continuare „cadrul SAFE”) al Organizației 
Mondiale a Vămilor (OMV). Această recunoaștere răspunde solicitării comunității de afaceri 
din UE și din întreaga lume de a pune în aplicare standardele în același mod și de a evita 
proliferarea cerințelor și a practicilor specifice fiecărei țări. 

 

4. Propunerea de amendament nr.9 pentru Bugetul General pe anul 2020 – 
Acompaniind propunerea de a mobiliza Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene pentru a acorda asistență Croației și Poloniei în legătură cu dezastrele 
naturale și pentru plățile în avans ale Croației, Germaniei, Greciei, Ungariei, 
Irlandei, Portugaliei și Spaniei în legătură cu starea de urgență cu privire la 
sănătatea publică 

Propunerea de amendament nr.9 pentru anul 2020 acompaniază propunerea de 
mobilizare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene cu suma de 823.548.633 euro, 
pentru a oferi sprijin: 
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- Croației din cauza cutremurului care a afectat orașul Zagreb și județele 
Zagrebului, precum și regiunea Krapina-Zagorje în martie 2020; 

- Poloniei în legătură cu inundațiile din Podkarpackie Voivodeship în iunie 2020; 
- Statelor membre UE (Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și 

Spania) în legătură cu plățile în avans pentru a răspunde urgenței majore de 
sănătate publică cauzată de Covid-19 la începutul anului 2020. 

Amendamentul bugetar 9/2020 propune suplimentarea bugetului general cu 
734.596.756 euro, atât în angajamente de plată, cât și în plăți efective, după ce a fost dedusă 
suma care a fost deja plătită Croației în contextul cutremurului, respectiv 88.951.877 euro. 

 

III. ȘTIRI-REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA 

1. Eurobarometru: 60% dintre români – mulţumiţi de măsurile luate de instituțiile 
UE pentru a combate pandemia de COVID-19, comparativ cu 45% media 
europeană 

 
Conform noului sondaj Eurobarometru standard, România se află în topul statelor 

membre, după Irlanda (71%), dar la egalitate cu Ungaria și Polonia, în ceea ce privește 
procentul respondenților mulțumiți de măsurile luate de instituțiile Uniunii Europene, 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 (60%), comparativ cu media europeană de 45%. 
În același timp, situația economică rămâne principala preocupare a cetățenilor UE, în 
contextul pandemiei. 

Preocuparea cu privire la situația economică se reflectă în percepția asupra situației 
actuale a economiei, conform în noul sondaj, desfășurat în iulie și august, astfel: 
- 64% consideră că situația este „proastă”;  
- 42% sunt de părere că economia țării lor se va redresa în urma efectelor negative ale 
pandemiei de COVID-19, „în 2023 sau mai târziu”; 
- 45% sunt „mulțumiți”;  
- 44% sunt „nemulțumiți”, în ceea ce privește măsurile luate de UE, pentru a combate 
pandemia; - 62% afirmă că au încredere în capacitatea UE de a lua deciziile corecte în viitor; 
- 60 % rămân optimiști cu privire la viitorul UE. 
 
Încrederea și imaginea UE 
 

Încrederea în Uniunea Europeană a rămas stabilă față de toamna anului 2019, la 43%, 
în ciuda variațiilor percepției publice din timpul pandemiei. Încrederea în guvernele și 
parlamentele naționale a crescut (la 40%, + 6 puncte procentuale și, respectiv, la 36%, + 2 
puncte procentuale). 

În 15 state membre, majoritatea respondenților afirmă că au încredere în UE, cele mai 
ridicate niveluri fiind observate în Irlanda (73%), Danemarca (63%) și Lituania (59%). Cele 
mai scăzute niveluri de încredere în UE sunt observate în Italia (28%), Franța (30%) și 
Grecia (32%). 

Proporția respondenților care au o imagine pozitivă despre UE este aceeași cu cea a 
respondenților care au o imagine neutră (40%). 19% dintre respondenți au o imagine 
negativă despre UE (- 1 punct procentual). 

În 13 state membre ale UE, majoritatea respondenților au o imagine pozitivă despre 
UE, cele mai ridicate procente fiind observate în Irlanda (71%), Polonia și Portugalia (55% 
în ambele țări). În alte 13 state membre, imaginea despre UE predominantă în rândul 
respondenților este una neutră, cele mai ridicate procente fiind observate în Malta (56%), 
Spania, Letonia și Slovenia (48% în fiecare dintre aceste trei țări). 
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Principalele preocupări la nivelul UE și la nivel national 
 

Cetățenii consideră situația economică ca fiind cea mai presantă problemă cu care se 
confruntă UE: mai mult de o treime (35%) din totalul respondenților și-a exprimat 
preocuparea în acest sens, o creștere considerabilă cu 16 puncte procentuale, în comparație 
cu toamna anului 2019, acest aspect trecând astfel de pe al treilea loc pe primul loc în topul 
preocupărilor. Situația economică nu a mai fost un subiect de preocupare atât de presant, 
din primăvara anului 2014. 
Europenii sunt, de asemenea, din ce în ce mai preocupați de situația finanțelor publice ale 
statelor membre (23%, + 6 puncte procentuale, cel mai înalt nivel din primăvara anului 
2015), ce trece de pe locul al cincilea pe locul al doilea, pe picior de egalitate cu imigrația 
(23%, -13 puncte procentuale), aceasta din urmă fiind în prezent la cel mai scăzut nivel din 
toamna anului 2014. 
 

În plină pandemie de COVID-19, sănătatea (22%, element nou) este cel de al patrulea 
subiect de preocupare la nivelul UE. Problema mediului și a schimbărilor climatice a pierdut 
teren, înregistrând o scădere cu 8 puncte procentuale, ajungând la 20%, aceasta fiind urmată 
de șomaj (17%, + 5 puncte procentuale). 

În mod similar, situația economică (33%, + 17 puncte procentuale) a depășit sănătatea, 
ajungând de pe locul al șaptelea pe primul loc în topul celor mai importante probleme la 
nivel național. Deși ocupă a doua poziție, sănătatea a fost menționată mult mai mult ca 
subiect de preocupare comparativ cu toamna anului 2019 (31%, + 9 puncte procentuale), 
atingând astfel cel mai înalt nivel din ultimii șase ani. 

Șomajul este, de asemenea, un subiect a cărui importanță a crescut considerabil (28%, 
+ 8 puncte procentuale), fiind urmat de creșterea prețurilor/inflație/costul vieții (18%, - 2 
puncte procentuale), mediu și schimbările climatice (14%, - 6 puncte procentuale) și datoria 
publică (12%, + 4 puncte procentuale). Mențiunile privind imigrația (11%, - 5 puncte 
procentuale) se situează la cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani. 

 
Situația economică actuală 
 

Comparativ cu toamna anului 2019, proporția europenilor care consideră că situația 
actuală a economiei lor naționale este „bună” (34%, -13 puncte procentuale) a scăzut 
considerabil, în timp ce proporția respondenților care consideră că această situație este 
„proastă” a crescut semnificativ (64%, + 14 puncte procentuale). 

La nivel național, respondenții care afirmă că situația economică națională este bună 
sunt majoritari în 10 țări (față de 15 în toamna anului 2019). Proporția acestora variază de 
la 83% în Luxemburg la 9% în Grecia. 

 
Pandemia de COVID-19 și opinia publică în UE 
 

Europenii sunt divizați în ceea ce privește măsurile luate de instituțiile UE, pentru 
combaterea pandemiei de COVID-19 (45% „mulțumiți” față de 44% „nemulțumiți”). Cu toate 
acestea, majoritatea respondenților din 19 state membre sunt mulțumiți de măsurile 
întreprinse. În acest sens, cele mai ridicate procente se înregistrează în Irlanda (71%), 
Ungaria, România și Polonia (60% în fiecare dintre aceste trei țări). În șapte țări, majoritatea 
respondenților sunt „nemulțumiți”, în special în Luxemburg (63%), Italia (58%), Grecia 
(55%), Cehia (55%) și Spania (52%). În Austria, proporția celor „mulțumiți” este egală cu 
cea a respondenților „nemulțumiți” (47% în ambele cazuri). 

Cu toate acestea, mai mult de șase europeni din zece au încredere în capacitatea UE de 
a lua deciziile corecte, în viitor (62%). Prioritățile cel mai frecvent menționate în ceea ce 
privește răspunsul UE la pandemia de COVID-19 sunt următoarele: stabilirea unei strategii 
pentru gestionarea unei crize similare, în viitor și dezvoltarea mijloacelor financiare, pentru 
găsirea unui tratament sau a unui vaccin (37% pentru fiecare dintre aceste priorități). 30% 
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dintre respondenți consideră că dezvoltarea unei politici europene în domeniul sănătății ar 
trebui să fie o prioritate. 

Experiențele personale ale europenilor cu privire la măsurile de izolare au fost foarte 
diverse. În ansamblu, aproape trei europeni din zece afirmă că le-a fost destul de ușor să le 
respecte (31%), în timp ce un sfert declară că le-a fost destul de greu să le respecte (25%). În 
sfârșit, 30% afirmă că le-a fost ușor și greu în același timp. 

Domenii politice cheie 

Întrebați despre obiectivele Pactului verde european, cetățenii europeni consideră în 
continuare „dezvoltarea energiei din surse regenerabile” și „lupta împotriva deșeurilor de 
plastic și problema produselor din plastic de unică folosință” ca fiind principalele priorități. 
Mai mult de o treime dintre respondenți consideră că prioritatea principală ar trebui să fie 
sprijinirea fermierilor din UE (38%) sau promovarea economiei circulare (36%). Puțin peste 
trei din zece respondenți sunt de părere că reducerea consumului de energie (31%) ar 
trebui să reprezinte prioritatea absolută. 
Sprijinul pentru uniunea economică și monetară și pentru moneda euro rămâne puternic, 
75% dintre respondenții din zona euro fiind în favoarea monedei unice a UE. În UE-27 în 
ansamblu, sprijinul pentru moneda euro a crescut la 67% (+ 5 puncte procentuale). 
 
Cetățenia UE și democrația europeană 
 

Majoritatea cetățenilor din 26 de state membre ale UE (cu excepția Italiei) și 70% 
dintre cetățenii întregii Uniuni afirmă că se simt cetățeni ai UE. La nivel național, cele mai 
mari punctaje se înregistrează în Irlanda și Luxemburg (89% în ambele țări), Polonia (83%), 
Slovacia și Germania (82% în ambele țări), Lituania (81%), Ungaria, Portugalia și 
Danemarca (80% în fiecare dintre aceste țări). 

Majoritatea europenilor (53%) afirmă că sunt mulțumiți de modul în care funcționează 
democrația în UE. Procentul respondenților „nemulțumiți” a crescut cu 3 puncte procentuale 
comparativ cu toamna anului 2019, ajungând la 43%. 

Optimism în legătură cu viitorul UE 

În sfârșit, în această perioadă dificilă, 60% dintre europeni declară că sunt optimiști în 
ceea ce privește viitorul UE. Cele mai ridicate niveluri de optimism se observă în Irlanda 
(81%), Lituania și Polonia (75% în ambele cazuri) și Croația (74%). Cele mai scăzute 
niveluri de optimism se observă în Grecia (44%) și Italia (49%), unde pesimismul depășește 
optimismul, și în Franța, unde opiniile sunt împărțite în mod egal (49% față de 49%). 

 

2. Politica de coeziune a UE investește peste 145 mil EUR în îmbunătățirea 
legăturilor de transport din România 

 
Comisia Europeană a aprobat o investiție de peste 145 mil EUR din Fondul de 

coeziune, pentru finanțarea construcției unei șosele de centură, de 31 km în jurul orașului 
Bacău. Proiectul va devia traficul de tranzit și vehiculele grele de marfă în afara orașului, 
reducând astfel accidentele, congestionarea și poluarea. Șoseaua de centură reprezintă o 
verigă a marii artere de transport ce leagă Ploieștiul de Siret și face parte din rețeaua 
centrală TEN-T. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Această șosea de 
centură este esențială pentru dezvoltarea orașului Bacău și a împrejurimilor sale, deoarece va 
facilita mobilitatea și accesul în regiune. De asemenea, proiectul va contribui la creșterea 
siguranței rutiere și la reducerea poluării, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra 
sănătății și bunăstării cetățenilor. Scopul politicii de coeziune nu este doar de a construi 
infrastructuri esențiale, ci și de a îmbunătăți viața oamenilor”. 



9 

 

Proiectul va crea locuri de muncă, iar utilizatorii noului drum vor beneficia de 
economii de timp, de costuri reduse de funcționare a vehiculelor și de niveluri mai ridicate 
de siguranță. De asemenea, poliția, paramedicii și pompierii vor putea interveni mai rapid, în 
situațiile de urgență. În fine, scăderea nivelului de congestionare va contribui la reducerea 
zgomotului și a poluării atmosferice produse de trafic. Se preconizează că proiectul va fi 
funcțional începând din luna septembrie 2021. 

 

3. Comisia își intensifică acțiunile de consolidare a măsurilor de pregătire și 
răspuns în întreaga UE 

 
Comisia Europeană a lansat, la 28 octombrie, un set suplimentar de acțiuni menite să 

contribuie la limitarea răspândirii coronavirusului, să salveze vieți și să consolideze 
reziliența pieței interne. În mod concret, măsurile au scopul unei mai bune înțelegeri a 
modului de răspândire a virusului și a eficacității răspunsului, de intensificare a acțiunilor de 
testare bine orientate, de sporire a depistării contacților, de ameliorare a pregătirilor pentru 
campaniile de vaccinare și de menținere a accesului la produse esențiale, cum ar fi 
echipamentele de vaccinare, asigurând, în același timp, circulația tuturor bunurilor pe piața 
unică și facilitând deplasarea persoanelor în condiții de siguranță. 

Aceste măsuri precedă reuniunea virtuală a liderilor europeni din 29 octombrie, cu 
privire la coordonarea acțiunilor vizând epidemia de COVID-19, în urma Consiliului 
European din 15 octombrie. Deși statele membre sunt mai pregătite și mai bine coordonate 
decât în primele luni ale pandemiei, cetățenii, familiile și comunitățile din întreaga Europă 
continuă să se confrunte cu un risc fără precedent la adresa sănătății și a bunăstării lor. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Situația este foarte 
gravă în ceea ce privește epidemia de COVID-19. Trebuie să ne intensificăm reacția la nivel de 
UE. Astăzi, lansăm măsuri suplimentare pentru lupta noastră împotriva virusului; de la 
sporirea accesului la teste rapide și pregătirea campaniilor de vaccinare, la facilitarea unor 
deplasări sigure atunci când acestea sunt necesare. Fac apel la statele membre să colaboreze 
îndeaproape. Acțiunile curajoase întreprinse acum vor contribui la salvarea de vieți și la 
protejarea mijloacelor de subzistență. Niciun stat membru nu va ieși din această pandemie în 
siguranță, până când nu vor ieși și celelalte țări.” 

Comunicarea Comisiei privind măsurile suplimentare de răspuns la pandemia de 
COVID-19 stabilește etapele următoare în domenii esențiale pentru a consolida răspunsul 
UE la recrudescența numărului de cazuri de COVID-19: 

 
Îmbunătățirea fluxului de informații pentru a permite luarea deciziilor în cunoștință de 
cauză 
 

Asigurarea unor informații exacte, cuprinzătoare, comparabile și disponibile în timp 
util cu privire la datele epidemiologice, precum și la testări, la depistarea contacților și la 
supravegherea sănătății publice este esențială pentru urmărirea modului de răspândire a 
noului coronavirus, la nivel regional și național. Pentru îmbunătățirea partajării datelor la 
nivelul UE, Comisia face apel la statele membre să furnizeze toate datele relevante Centrului 
European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Comisiei. 

 
Implementarea unor testări mai eficace și mai rapide 
 

Testarea este un instrument decisiv pentru încetinirea răspândirii noului coronavirus. 
Pentru promovarea unei abordări comune și pentru efectuarea de teste în mod eficace, 
Comisia a adoptat o Recomandare privind strategiile de testare vizând epidemia de COVID-
19, inclusiv utilizarea testelor rapide de depistare a unor antigeni. Recomandarea stabilește 
elementele esențiale, ce trebuie luate în considerare, pentru strategiile de testare naționale, 
regionale sau locale, cum ar fi domeniul lor de aplicare, grupurile cărora să li se acorde 
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prioritate și aspectele esențiale privind capacitățile și resursele de testare și indicații 
referitoare la situațiile în care utilizarea testelor rapide de depistare a unor antigeni poate fi 
adecvată. De asemenea, recomandarea face apel la statele membre să transmită strategiile 
lor naționale privind testarea, până la mijlocul lunii noiembrie. Pentru achiziționarea, în mod 
direct, a testelor rapide de depistare a unor antigeni și pentru livrarea acestora statelor 
membre, Comisia mobilizează 100 de mil EUR, în cadrul Instrumentului pentru sprijin de 
urgență.  

În paralel, Comisia lansează o achiziție comună, pentru asigurarea unui al doilea flux 
de acces. În cazul în care statele membre aplică cerințe de testare în prealabil călătorilor 
care sosesc pe teritoriul lor și dacă nu sunt disponibile capacități de testare pentru călătorii 
asimptomatici în țara de origine, călătorilor ar trebui să li se ofere posibilitatea de a fi testați 
la sosire. Dacă se solicită sau se recomandă un rezultat negativ la un test de diagnosticare a 
COVID-19 pentru orice activitate, recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor este 
esențială, în special în contextul călătoriilor. 

 
Utilizarea deplină la nivel transfrontalier a aplicațiilor de depistare a contacților și de 
avertizare 
 

Aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare contribuie la ruperea lanțurilor de 
transmitere. Până în prezent, statele membre au creat 19 aplicații naționale de depistare a 
contacților și de avertizare, ce au fost descărcate de peste 52 de milioane de ori. Comisia a 
lansat recent o soluție pentru conectarea aplicațiilor naționale din întreaga UE, printr-un 
serviciu intitulat „European Federation Gateway Service”. Trei aplicații naționale (Germania, 
Irlanda și Italia) au fost conectate prima dată la 19 octombrie, când sistemul a fost lansat. 
Multe altele vor urma în săptămânile următoare. În total, 17 aplicații naționale se bazează în 
prezent pe sisteme descentralizate și pot deveni interoperabile prin intermediul serviciului, 
în rundele viitoare; altele în sunt curs de pregătire. Toate statele membre ar trebui să creeze 
aplicații eficace și compatibile și să își intensifice eforturile de comunicare, pentru 
promovarea utilizării lor. 

 
Vaccinarea eficace 

 
Crearea și utilizarea unor vaccinuri sigure și eficace reprezintă un efort prioritar 

pentru a pune rapid capăt crizei. În baza Strategiei UE privind vaccinurile împotriva COVID-
19, Comisia negociază acorduri cu producătorii de vaccinuri, pentru a le pune la dispoziție 
europenilor și întregii planete, de îndată ce se dovedesc a fi sigure și eficace. Odată 
disponibile, vaccinurile trebuie să fie distribuite și administrate rapid, pentru obținerea unui 
efect maxim. La 15 octombrie, Comisia a stabilit măsurile esențiale pe care statele membre 
trebuie să le ia pentru a fi pe deplin pregătite, ce includ elaborarea strategiilor naționale de 
vaccinare. Comisia va institui un cadru de raportare comun și o platformă pentru 
monitorizarea eficacității strategiilor naționale de vaccinare. Pentru partajarea celor mai 
bune practici, concluziile primei revizuiri a planurilor naționale de vaccinare vor fi 
prezentate în noiembrie 2020. 

 
Informarea eficace a cetățenilor 

 
Comunicarea clară este un element esențial pentru ca răspunsul public în domeniul 

sanitar să fie de succes, dat fiind că acest lucru depinde în mare măsură de respectarea de 
către public a recomandărilor cu caracter sanitar. Toate statele membre ar trebui să 
relanseze campanii de comunicare, pentru combaterea informațiilor false, înșelătoare și 
periculoase ce continuă să circule și, pentru atenuarea riscului de „lasitudine față de 
pandemie”. Vaccinarea este un domeniu specific, în care autoritățile publice trebuie să își 
intensifice acțiunile de combatere a dezinformărilor și de asigurare a încrederii publice, 
deoarece nu va exista niciun compromis în materie de siguranță și eficacitate în cadrul 
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sistemului solid de autorizare a vaccinurilor din Europa. Nu vaccinurile salvează vieți, ci 
vaccinarea. 

 
Asigurarea produselor esențiale 
 

De la începutul epidemiei, UE a sprijinit producătorii pentru asigurarea disponibilității 
medicamentelor și echipamentelor medicale esențiale. Comisia a lansat o nouă achiziție 
comună de echipamente medicale necesare vaccinării. Pentru a oferi statelor membre un 
acces mai bun și mai ieftin la instrumentele necesare pentru prevenirea, diagnosticarea și 
tratarea COVID-19, Comisia a extins suspendarea temporară a taxelor vamale și a TVA la 
importul de echipamente medicale din țări din afara UE. Comisia propune, de asemenea, ca 
spitalele și medicii să nu fie obligați să plătească TVA pentru vaccinurile și kiturile de testare 
utilizate în lupta împotriva noului coronavirus. 
 

Facilitarea călătoriilor în siguranță 

Libera circulație în UE și spațiul Schengen fără frontiere sunt realizări apreciate ale 
integrării europene – Comisia depune eforturi pentru a asigura faptul că, în interiorul 
Europei, călătoriile sunt sigure atât pentru călători, cât și pentru concetățenii lor: 
 
• Comisia face apel la statele membre să aplice pe deplin Recomandarea adoptată de 
Consiliu privind o abordare comună și coordonată a restricționărilor liberei circulații. 
Cetățenii și întreprinderile doresc claritate și previzibilitate. Ar trebui să se renunțe la orice 
măsură rămasă legată de controlul la frontierele interne, în contextul pandemiei de COVID-
19; 
• Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației și ECDC lucrează la un protocol de 
testare a călătorilor, ce urmează să fie utilizat de autoritățile sanitare, de companiile aeriene 
și de aeroporturi, pentru a contribui la siguranța pasagerilor la sosire. Comisia va conlucra, 
de asemenea, cu statele membre și cu agențiile cu privire la o abordare comună în ceea ce 
privește practicile de carantinare, cu contribuții din partea ECDC, care urmează să fie 
prezentată în noiembrie; 
• formularele de localizare a pasagerilor ajută statele membre să efectueze evaluări ale 
riscurilor în cazul sosirilor și permit depistarea contacților. Luna viitoare, un proiect pilot le 
va permite statelor membre să se pregătească pentru lansarea și utilizarea unui formular 
digital comun, pentru localizarea pasagerilor la nivel de UE, ce va respecta pe deplin 
protecția datelor; 
• pagina de internet Re-open EU oferă informații exacte și în timp util, cu privire la măsurile 
de sănătate și la restricțiile de călătorie din toate statele membre și din unele țări partenere. 
Comisia invită statele membre să furnizeze informații exacte și actualizate pentru 
transformarea Re-open EU într-un ghișeu unic de informare cu privire la măsurile în materie 
de sănătate și la posibilitățile de călătorie în întreaga UE. O aplicație mobilă Re-open EU este 
în curs de elaborare și va fi lansată în următoarele săptămâni; 
• în ceea ce privește restricțiile privind călătoriile ce nu sunt esențiale din țările terțe către 
UE, Comisia prezintă orientări referitoare la categoriile de persoane care sunt considerate 
esențiale și, prin urmare, sunt scutite de restricții. Acest lucru va ajuta statele membre să 
pună în aplicare, în mod consecvent, recomandarea Consiliului privind restricția temporară 
asupra călătoriilor către UE. De asemenea, Comisia încurajează încă o dată statele membre 
să faciliteze reunirea persoanelor aflate în relații durabile și oferă exemple de dovezi care 
pot fi utilizate în acest scop. 
 

 
 
 



12 

 

 
Extinderea culoarelor verzi 

Din martie, aplicarea unor culoare verzi – în special pentru ca transporturile rutiere de 
mărfuri să poată trece frontierele în mai puțin de 15 minute – a contribuit la menținerea 
aprovizionării cu mărfuri și a structurii economice a UE. Comisia propune ă se extindă 
abordarea bazată pe culoare verzi, pentru a se asigura că transportul multimodal 
funcționează eficient, în domenii precum transportul de mărfuri feroviar și pe apă și 
transportul aerian de mărfuri și oferă orientări suplimentare pentru facilitarea punerii sale 
în practică. Aceste orientări vizează aspecte precum documentația electronică și 
disponibilitatea punctelor de odihnă și de realimentare. Statele membre ar trebui să asigure 
libera circulație a mărfurilor, fără sincope în cadrul pieței unice. 
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