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O POVESTE DE REZILIENȚĂ
DEMOCRATICĂ DESCHIZĂTOARE
DE DRUMURI
În decembrie 2019, Comisia von der Leyen a stabilit
un obiectiv nou și ambițios pentru Uniunea
Europeană - construirea unei Europe mai verzi,
mai digitale și mai echitabile. Confruntată cu două
evenimente de importanță istorică mondială –
pandemia de COVID-19 și războiul crud purtat de
Rusia împotriva Ucrainei – Europa a rămas unită atât
în lupta sa împotriva virusului, cât și în eforturile de
a sprijini poporul ucrainean. Procedând astfel, nu
numai că am continuat să urmărim acest obiectiv, ci
am și avansat mai rapid către acesta. Prin eforturile
noastre comune, construim viitorul.

o rapiditate și o unitate fără precedent, UE a impus
sancțiuni severe îndreptate împotriva mașinii de război
a lui Vladimir Putin. Sprijinite de parteneri din întreaga
lume, sancțiunile au un impact considerabil asupra
economiei Rusiei și a capacității Kremlinului de
a finanța războiul. Am blocat accesul Rusiei la
sistemul financiar internațional excluzând-o din SWIFT,
înghețăm și confiscăm activele oligarhilor care au
legături cu Kremlinul și șubrezim complexul militaroindustrial al Rusiei prin întreruperea accesului acesteia
la tehnologii avansate.

Poate că răspunsul Europei la aceste două crize
epocale a fost o surpriză pentru restul lumii. Mai întâi
am fost loviți de pandemia de COVID-19. Impactul
a fost major, dar împreună am salvat nenumărate
vieți și am ajutat economia să se redreseze într-un
timp record. Datorită strategiei privind vaccinurile
a Comisiei Europene, 83,4 % din populația adultă
din UE a încheiat schema de vaccinare primară
(primind una sau două doze) împotriva acestei boli.
UE este cel mai mare furnizor din lume de vaccinuri
împotriva COVID-19. De asemenea, certificatul digital
al UE privind COVID a protejat dreptul fundamental la
liberă circulație, devenind un standard la nivel mondial.

Răspunsul Uniunii Europene
la marile provocări cu care ne
confruntăm este ghidat de
valorile democratice
și de obiectivele de
dezvoltare durabilă și
se fondează pe o economie în
serviciul cetățenilor.

Pentru prima dată în istoria sa, Comisia a mobilizat
resurse masive de pe piețele de capital pentru a sprijini
redresarea economică și reformele din statele
membre. Planul nostru de redresare,
NextGenerationEU, a reînnoit încrederea în viitor
a familiilor, a întreprinderilor și a investitorilor din UE.
Măsurile luate nu numai că au sporit reziliența noastră
în raport cu pandemia de COVID-19 și cu amenințările
viitoare la adresa sănătății, ci au și consolidat reziliența
democrației și a economiei europene.
Apoi a venit agresiunea neprovocată și nejustificată
a Rusiei împotriva Ucrainei. Întregul continent s-a
mobilizat pentru a sprijini poporul ucrainean. Cu
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În paralel, Comisia a prezentat REPowerEU, planul
inovator al Europei pentru reducerea dependenței
sale de combustibilii fosili din Rusia. În prezent
ne diversificăm sursele de energie, ne îmbunătățim
eficiența energetică și accelerăm utilizarea pe scară
largă a energiei din surse regenerabile. Tranziția verde
este benefică nu numai pentru sănătatea oamenilor
și a planetei, ci și pentru consolidarea securității
energetice a Europei. Încercând să dezbine Europa,
Putin a obținut exact contrariul. Statele UE sunt mai
unite ca niciodată și înfruntă împreună acest război.

permite cetățenilor să definească viitorul Uniunii
Europene. Comisia i-a ascultat, iar acum trece la fapte.
Istoria Europei descrie un arc care tinde către
democrație și unitate. De la înfrângerea fascismului
în 1945 la sfârșitul dictaturilor din Grecia și din
Peninsula Iberică în anii ’70, căderea Zidului Berlinului
în 1989 și reconcilierea dintre Est și Vest până la
lupta Ucrainei pentru libertate și democrație
împotriva agresiunii ruse, există în Europa o tendință
constantă pe termen lung către mai multă democrație.
Iar de fiecare dată, oamenii sunt cei care aduc
schimbarea, prin vocile, curajul și apelurile lor
la dreptate. Aceasta este istoria Uniunii Europene.
Este ceea ce ne face, ca europeni, să fim puternici și
încrezători în viitor.

Răspunsul Uniunii Europene la marile provocări cu care
ne confruntăm este ghidat de valorile democratice și
de obiectivele de dezvoltare durabilă și se fondează
pe o economie în serviciul cetățenilor. Piața forței
de muncă din UE este mai solidă decât oricând
în ultimele decenii, deoarece Comisia a ajutat
statele membre să sprijine lucrătorii și întreprinderile
în timpul măsurilor de limitare a circulației persoanelor.
Prin intermediul NextGenerationEU, facem investiții în
industria, infrastructura și locurile de muncă europene.
De exemplu, propunerea de Act european privind
cipurile valorifică baza de cercetare de talie mondială
a UE în domeniul semiconductorilor pentru a stimula
procesele de producție ce utilizează tehnologie de vârf.
Global Gateway, noua strategie globală de investiții
a UE, contribuie la accelerarea unei tranziții verzi și
digitale echitabile în întreaga lume.
Ultimii 2 ani și jumătate au confirmat faptul că forța
Europei constă în unitatea sa, iar această unitate
se bazează pe valorile noastre democratice comune:
angajamentul față de drepturile fundamentale ale
omului; protecția presei libere și independente;
apărarea statului de drept și egalitatea între femei și
bărbați, între mediul rural și cel urban, între tineri și
persoanele în vârstă. Indiferent de cum alegem să ne
identificăm, în Europa avem libertatea de a fi noi
înșine. Democrațiile se mențin printr-un efort și un
angajament reînnoit în fiecare zi, ceea ce presupune
ca cetățenii să aibă capacitatea și libertatea de a se
exprima. Conferința privind viitorul Europei, care
s-a încheiat la 9 mai 2022, a apelat la această rezervă
importantă de creativitate și energie, pentru a le
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1. E
 UROPENII SUNT ALĂTURI
DE UCRAINA, DE PARTEA
DEMOCRAȚIEI ȘI A PĂCII
De la începutul atacului
brutal al Rusiei asupra
Ucrainei, la 24
februarie 2022, s-au
înregistrat peste
8,2 milioane de
intrări
ale
cetățenilor
ucraineni în UE, în
principal femei, copii și
persoane în vârstă.
Solidaritatea covârșitoare
manifestată de cetățenii UE
față de refugiații ucraineni – în special
în statele membre care se învecinează cu Ucraina
(Ungaria, Polonia, România și Slovacia), dar și în restul
Uniunii – este o ilustrare a celor mai înalte valori
europene și a deschiderii europenilor. Majoritatea
refugiaților ucraineni – peste 5,24 milioane – au trecut
frontiera cu Polonia, iar cetățenii polonezi și-au
deschis inimile, casele și orașele pentru a-i adăposti.

O EXTRAORDINARĂ
SOLIDARITATE CU UCRAINA
Milioane de ucraineni s-au refugiat în Uniunea
Europeană, separați de familiile și de țara lor de
bombardamentele lui Putin. Imaginile războiului sunt
devastatoare. Însă curajul rezistenței ucrainene și
primirea călduroasă a refugiaților de către cetățenii
din UE oferă o perspectivă diferită și insuflă speranță.
Ucraina și Uniunea Europeană nu au fost
niciodată mai apropiate. Până când ucrainenii se
vor putea întoarce acasă în siguranță și vor putea
reconstrui o țară independentă și democratică în pace,
îi vom primi și îi vom sprijini, în calitate de membri ai
familiei noastre europene.
Principala prioritate a măsurilor luate de Uniunea
Europeană ca răspuns la război este protejarea civililor
ucraineni. În colaborare cu partenerii de pe teren,
Comisia asigură furnizarea de ajutor umanitar și
menținerea deschisă a coridoarelor umanitare care
garantează evacuarea gratuită și în condiții de
siguranță a civililor. Începând din iunie 2022, UE
a furnizat Ucrainei ajutor umanitar în valoare de peste
348 de milioane EUR, de exemplu pentru a asigura
alimente, apă, adăpost și asistență medicală
persoanelor celor mai vulnerabile.

Un grup de cetățeni din Varșovia a lansat
magazinul „Pulawska 20” pentru a colecta și
a livra gratuit alimente, produse cosmetice și
îmbrăcăminte ucrainenilor refugiați și celor
strămutați în interiorul țării.
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Peste 4 milioane de
ucraineni
s-au înregistrat pentru
a beneficia de protecție
temporară în UE

Pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, la 2
martie 2022, Comisia Europeană a propus să activeze
Directiva privind protecția temporară. Aceasta
înseamnă că refugiații ucraineni beneficiază imediat
de protecție deplină în UE:

Permise de ședere
pentru întreaga
durată a protecției

Kiril Slavov, un tânăr surdomut bulgar
care a crescut în Stockholm, îi ajută
pe ucrainenii surdomuți să fugă din
calea războiului și să își refacă viețile
în Sofia. Kiril le oferă asistență
traducând în limbajul internațional al
semnelor și îi ajută să își găsească
un loc de muncă.

Acces la protecție
socială sau la
mijloace de
întreținere, dacă
este necesar
Posibilități
de reîntregire
a familiei,
în anumite
circumstanțe

Acces la cazare
sau locuințe adecvate

Acces
la piața muncii

Acces la
asistență medicală

Acces la servicii
bancare, de exemplu
deschiderea
unui cont bancar
de bază

Comisia a acționat cu rapiditate și solidaritate pentru
a sprijini statele membre ale UE pe teren. Prin
intermediul CARE (Acțiunea de coeziune pentru
refugiații din Europa), statele membre pot utiliza
fondurile de coeziune ale UE pentru a oferi sprijin de
urgență refugiaților. De asemenea, 3,5 miliarde EUR
din instrumentul REACT-EU de răspuns la criza
provocată de pandemie au fost puse imediat la

Acces la sistemul
public de învățământ
pentru persoanele
cu vârsta sub
18 ani

Posibilitatea d
a se muta în alt stat
membru al UE înainte
de eliberarea
unui permis
de ședere

dispoziția statelor membre. În iunie 2022, Comisia
a adoptat propunerea privind FAST‑CARE, care va oferi
o sumă suplimentară de 3,5 miliarde EUR sub formă
de plăți de prefinanțare către statele membre și care
prevede că cel puțin 30 % din resursele aferente ar
trebui să fie alocate operațiunilor gestionate de
autoritățile locale și de organizațiile societății civile
care abordează provocările legate de migrație.

7

STAREA UNIUNII 2022
REALIZĂRI

Răspunzând apelului lansat de președintele Ucrainei,
Volodîmîr Zelenski, Comisia Europeană și Canada au
chemat să li se alăture lideri din întreaga lume și
împreună au lansat, la 26 martie 2022, campania
de strângere de fonduri „Susținem Ucraina”, în
parteneriat cu grupul de promovare Global Citizen.
Campania a mobilizat rapid 9,1 miliarde EUR pentru
persoanele care fug din calea invaziei rusești,
sumă care include 1 miliard EUR din partea Comisiei
și 1 miliard EUR din partea Băncii Europene pentru
Reconstrucție și Dezvoltare. Solidaritatea extraordinară
manifestată de UE și de cetățenii săi va continua atâta
timp cât ucrainenii vor avea nevoie de sprijinul nostru.
Aceasta pentru că ucrainenii nu apără numai libertatea
lor, ci și valorile noastre europene și democratice.

Prin cea mai mare mobilizare de până acum
a mecanismului de protecție civilă al UE, cele
27 de state membre, împreună cu Macedonia de Nord,
Norvegia și Turcia, au furnizat Ucrainei peste 66 000
de tone de ajutor, inclusiv alimente, truse de prim
ajutor și îmbrăcăminte de protecție, dar și echipamente
strategice precum spitale mobile, aprovizionare cu
energie și mașini de pompieri, valoarea financiară
a sprijinului UE în cadrul mecanismului de protecție
civilă al UE ridicându-se la peste 425 de milioane EUR.
De asemenea, au fost trimise în Ucraina o parte din
rezervele medicale constituite în cadrul rescEU pe
teritoriul UE, cum ar fi ventilatoare pulmonare, pompe
de perfuzie, monitoare pentru pacienți, măști și halate,
dispozitive cu ultrasunete, concentratoare de oxigen
și multe altele. Având în vedere amploarea acestei
operațiuni, UE a înființat centre logistice în țările
vecine, Polonia, România și Slovacia, pentru
coordonarea livrărilor. Două antrepozite umanitare și
centre de operațiuni logistice finanțate de UE au fost,
de asemenea, înființate în Ucraina.

SANCȚIUNI: UN FRONT
DEMOCRATIC UNIT ÎMPOTRIVA
AUTOCRAȚIEI
Ca răspuns imediat la recunoașterea de către Rusia,
la 21 februarie 2022, a teritoriilor separatiste ale așanumitelor „republici populare Donețk și Lugansk” și la
atacul său militar asupra Ucrainei din 24 februarie,
UE a impus sancțiuni severe împotriva economiei
ruse și a entităților și persoanelor complice la război.
Uniunea Europeană, partenerii săi și întreprinderi din
întreaga lume au acționat rapid și hotărât pentru
a izola Rusia din punct de vedere economic și pentru
a opri mașina de război a lui Putin. Suntem de partea
Ucrainei și a democrației, împotriva autocrației; de
partea statului de drept, împotriva legii celui mai
puternic; de partea unei ordini internaționale echitabile
și pașnice, împotriva agresiunii și haosului.

La 11 martie 2022, a fost lansată prima operațiune
Medevac. De atunci, peste 1 000 de pacienți din
Ucraina care aveau nevoie de tratament continuu sau
de asistență medicală de urgență au fost transferați
în spitale din UE cu ajutorul mecanismului de protecție
civilă al UE. Un nou avion medical de evacuare
a fost adăugat flotei rescEU a Uniunii Europene pentru
a ajuta la transportul pacienților ucraineni care au
nevoie urgentă de asistență medicală.

Acțiunile Rusiei constituie o încălcare a valorilor
universale și a dreptului internațional, pe care
comunitatea internațională nu o poate permite. La 2
martie 2022, Organizația Națiunilor Unite a votat
cu o majoritate covârșitoare pentru a condamna
invadarea Ucrainei de către Rusia: 141 dintre cele 193
de state membre au votat pentru rezoluție, cu 35 de
abțineri și doar 5 țări care au susținut Rusia.

În același timp, Comisia și-a intensificat eforturile
pentru a informa atât comunitățile vorbitoare de
ucraineană, cât și pe cele vorbitoare de rusă, cu un
accent deosebit pe informarea refugiaților cu privire
la sprijinul acordat de UE. Comisia a lansat rapid un
site dedicat solidarității cu Ucraina, disponibil,
pentru prima dată, atât în ucraineană, cât și în rusă.
Pentru a se adresa direct persoanelor din Ucraina și
publicului vorbitor de limba rusă, Comisia și-a creat,
de asemenea, un canal Telegram. Centrele de contact
Europe Direct au răspuns la aproximativ 10 000 de
întrebări legate de criza din Ucraina și de situația
dificilă a refugiaților și a persoanelor strămutate în
interiorul țării.
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De la începutul războiului, UE a adoptat șase pachete
de sancțiuni fără precedent, pentru a compromite
capacitatea Kremlinului de a finanța războiul și pentru
a exercita presiuni asupra regimului rus. Aceste
sancțiuni vizează sectorul financiar, sectorul energetic
și sectorul transporturilor, exporturile de produse cu
dublă utilizare, politica în materie de vize, sursele de
dezinformare care răspândesc propaganda de război
a Kremlinului, precum și persoanele și entitățile ruse
și belaruse care au legături cu războiul lui Putin. În
conformitate cu dreptul internațional umanitar, UE
include excepții umanitare în regimurile sale de
sancțiuni.

UE, Europol și Eurojust și a instituit Grupul operativ
„Înghețare și punere sub sechestru”. Grupul
operativ permite schimbul de informații și de
experiență între statele membre și oferă orientări
privind asigurarea respectării sancțiunilor. Acesta va
colabora strâns cu Grupul operativ internațional
privind elitele, reprezentanții și oligarhii ruși, în cadrul
căruia UE își desfășoară activitatea împreună cu țările
G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul
Unit și Statele Unite ale Americii) și cu Australia. De
asemenea, Comisia a propus ca încălcarea măsurilor
restrictive ale UE să fie declarată o infracțiune
incriminată de UE, precum și ca normele privind
recuperarea și confiscarea activelor să devină mai
stricte.

Suntem de partea
Ucrainei și a democrației,
împotriva autocrației.
Sancțiunile UE sunt deosebit de eficace întrucât sunt
puse în aplicare în coordonare cu parteneri din
întreaga lume care împărtășesc aceeași viziune.
Peste 40 de țări, reprezentând aproape jumătate
din produsul intern brut mondial, aplică sancțiuni
împotriva Rusiei, inclusiv Canada, Japonia,
Liechtenstein, Norvegia, Singapore, Coreea de Sud,
Elveția, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii,
precum și țări învecinate și candidate, în special din
Balcanii de Vest.

Sancțiunile au impus interdicții la export pentru
produsele destinate Rusiei, precum oțelul,
combustibilul turboreactor, semiconductorii, produsele
chimice și alte produse esențiale pentru baza
industrială a Rusiei, cu respectarea cadrului
Organizației Mondiale a Comerțului. În același timp,
în scopul de a reduce fluxurile de venituri pentru Rusia
și oligarhii săi, UE a introdus interdicții la import
pentru diferite produse, de la lemn la ciment și de la
fructe de mare (caviar) la băuturi alcoolice (vodcă),
interdicții care acoperă peste jumătate din importurile
UE din Rusia de dinainte de război.

Sancțiunile împiedică accesul Rusiei la finanțare pe
piețele mondiale de capital și erodează treptat baza
sa industrială, în special complexul său militaroindustrial. Aceste sancțiuni au exclus din sistemul
SWIFT, cel mai utilizat sistem de mesagerie financiară
la nivel mondial, principalele bănci ruse, inclusiv
Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, izolând
astfel Rusia de piețele financiare mondiale. De
asemenea, UE a blocat rezervele valutare deținute de
Rusia.
Numai în primele 3 luni ale războiului, statele
membre ale UE au înghețat active în valoare de
12,5 miliarde EUR, cum ar fi tranzacții financiare,
bunuri imobiliare, opere de artă, automobile și iahturi.
Aceste măsuri se adaugă la blocarea rezervelor
deținute de Banca Centrală a Rusiei în Europa. În total,
1 212 persoane și 108 entități au făcut obiectul
înghețării activelor și al interdicțiilor de călătorie din
cauza acțiunilor acestora vizând să submineze
integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei. Pentru a asigura respectarea acestor
sancțiuni, Comisia a reunit rapid statele membre ale

9

Președinta Comisiei Europene, Ursula
von der Leyen, participă la reuniunea
G7 de la Schloss Elmau, Germania.

Controalele existente ale exporturilor de produse cu
dublă utilizare au fost, de asemenea, îmbunătățite în
mod semnificativ, pentru a viza sectoarele sensibile
ale complexului militaro-industrial rus, limitând
astfel accesul Rusiei la tehnologii avansate
esențiale pentru securitatea și apărarea sa, cum
ar fi dronele și software-ul aferent, programele
informatice pentru dispozitivele de criptare,
semiconductorii și produsele electronice avansate.
Sancțiunile reduc capacitățile tehnologice ale Rusiei
și capacitatea economiei sale de a se moderniza.
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Pentru ca sancțiunile să fie eficace, a fost necesar ca
UE să închidă rutele de transport către și dinspre
Rusia. Două domenii-cheie în acest sens au fost
închiderea spațiului aerian al UE pentru toate
aeronavele deținute, înregistrate sau controlate de
Rusia și interzicerea exporturilor de produse, servicii
și tehnologii pentru aviație și industria spațială.
Trei sferturi din aeronavele care alcătuiesc flota
aeriană comercială actuală a Rusiei au fost construite
în UE, Canada sau Statele Unite ale Americii.
Sancțiunile includ, de asemenea, interzicerea totală
a operatorilor rutieri de marfă ruși și belaruși care
lucrează în UE și o interdicție de intrare aplicabilă
întregii flote comerciale a Rusiei. Se aplică însă
anumite exceptări care vizează produsele esențiale,
precum cele agricole, și ajutorul umanitar.

• Interzicerea exportului către Rusia de produse și
tehnologii în sectorul rafinării petrolului, astfel
încât Rusia să nu își poată moderniza
rafinăriile de petrol.
• Interdicția ca societățile din UE să ofere asigurări
și alte servicii financiare navelor care transportă
produse petroliere rusești, ceea ce va afecta
capacitatea Rusiei de a exporta produse
petroliere în întreaga lume.
• Oprirea noilor investiții în sectorul energetic din
Rusia.
• Interzicerea tuturor formelor de importuri
de cărbune din Rusia. Aceasta afectează un
sfert din totalul exporturilor de cărbune din Rusia,
reprezentând o pierdere de venituri de aproximativ
8 miliarde EUR pe an pentru Rusia.

Belarus sprijină invazia Ucrainei permițând armatei
ruse să opereze din interiorul teritoriului său. Din acest
motiv, UE a intensificat și sancțiunile împotriva
Belarus. Începând din octombrie 2020, UE a impus
treptat măsuri restrictive împotriva Belarus ca răspuns
la violența inacceptabilă a autorităților din această
țară împotriva protestatarilor pașnici și la
instrumentalizarea migranților la frontiera UE în 2021.
Sancțiunile economice aplicate Belarus, care acoperă
în prezent aproape 70 % din totalul exporturilor
belaruse către UE, exclud, de asemenea, trei bănci
belaruse din sistemul SWIFT. În același timp, UE
a continuat să sprijine poporul belarus, cu un ajutor
de aproape 65 de milioane EUR acordat începând cu
vara anului 2020. Acest ajutor include sprijin de
urgență pentru societatea civilă și pentru victimele
opresiunii statului.

În plus, Comisia stabilește direcția de urmat și oferă
un impuls pentru ca UE să pună capăt dependenței
sale de combustibilii fosili ruși, inclusiv de gazele
rusești, și să accelereze tranziția verde a Europei.

SECURITATEA ENERGETICĂ ȘI
TRANZIȚIA VERDE
La 18 mai 2022, Comisia Europeană a prezentat
REPowerEU, planul inovator al UE pentru
eliminarea treptată a dependenței sale de
combustibilii fosili din Rusia prin dezvoltarea
accelerată a energiei din surse regenerabile, economii
de energie și diversificarea surselor de aprovizionare
cu energie. REPowerEU este un plan cuprinzător și
detaliat pentru a obține energie la prețuri accesibile
pentru persoanele care trăiesc în UE, securitate
energetică pentru Europa și durabilitate pentru

Veniturile din exporturile de energie constituie o parte
semnificativă a resurselor din care Rusia își finanțează
războiul. Pentru a opri fluxurile de numerar către
Rusia, UE sancționează sectorul energetic rus în
diferite moduri.
• Interzicerea importurilor maritime de țiței și
produse petroliere rusești. Interdicția acoperă
90 % din importurile actuale de petrol din
Rusia.

85 %

DINTRE EUROPENI
consideră că UE ar trebui să își
reducă dependența de combustibilii
fosili din Rusia cât mai curând posibil.
REPowerEU este răspunsul UE.
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În prezent are loc o extindere masivă și o accelerare
a utilizării energiei din surse regenerabile în
sectorul producției de energie electrică, al industriei,
al clădirilor și al transporturilor. În cadrul Pactului
verde european, Comisia a propus majorarea
obiectivului principal pentru 2030 privind ponderea
surselor regenerabile de energie de la 40 % la 45 %.
REPowerEU pregătește terenul pentru inițiative noi și
ambițioase:

planetă. REPowerEU este pe deplin susținut de
Declarația de la Versailles, semnată de toți liderii
statelor membre la 11 martie. Aproximativ 85 %
dintre cetățenii UE consideră că Uniunea Europeană
ar trebui să își reducă dependența de combustibilii
fosili ruși cât mai curând posibil. REPowerEU este
răspunsul UE.

O strategie a UE în domeniul
energiei solare care va urmări
dublarea capacității solare fotovoltaice până în 2025 și instalarea
a 600 de gigawați până în 2030

Măsuri concrete de
accelerare a acordării
autorizațiilor pentru
proiecte majore în
domeniul energiei din
surse regenerabile

O inițiativă privind
acoperișurile solare, cu
introducerea treptată a
unei obligații legale de a
instala panouri solare pe
clădirile noi – publice,
comerciale și rezidențiale

Dublarea ratei de
instalare a pompelor
de căldură

Sporirea producției de
biometan la 35 de miliarde
de metri cubi până în 2030

Dublarea obiectivului privind
producția de hidrogen verde la
10 milioane de tone din producția
internă și la 10 milioane de tone
din importuri până în 2030

11
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CREȘTEREA DE LA 9 % la 13 %
a obiectivului obligatoriu de eﬁciență
energetică pentru 2030 înscris în
PACTUL VERDE EUROPEAN

REPowerEU sprijină dezvoltarea unuia dintre cele
mai mari parcuri eoliene offshore din lume, în
Marea Nordului. Acesta va acoperi în curând consumul
anual de energie a peste 50 de milioane de locuințe,
adică aproximativ un sfert din totalul gospodăriilor din
UE. Propunerea legislativă a Comisiei privind
accelerarea autorizării proiectelor în domeniul energiei
din surse regenerabile și a infrastructurii lor de rețea
va deschide calea pentru o implementare mult mai
rapidă a energiei din surse regenerabile în întreaga
UE. Fiecare kilowatt-oră de energie electrică pe care
o producem din energie eoliană, solară, hidroelectrică
sau din biomasă ne reduce dependența de combustibilii
fosili din Rusia și aduce UE cu un pas mai aproape de
un viitor neutru din punct de vedere climatic.

DE LA

9%
LA

13 %

și produsele eficiente din punct de vedere energetic.
Pentru a se asigura că UE este pregătită și rezilientă
pentru iarna următoare, Comisia a introdus obligații
minime de constituire de stocuri de gaze pentru
statele membre, care trebuie să asigure, până la
1 noiembrie 2022, un nivel al stocurilor constituite de
80 %.

Comisia ajută statele
membre să limiteze
creșterea prețurilor energiei
electrice și să protejeze
consumatorii.

Pentru a răspunde folosirii gazului ca armă de către
Rusia, Comisia a propus, de asemenea, un nou
instrument legislativ și planul „Să economisim gaz
pentru siguranță la iarnă”. Acest instrument, care
a fost adoptat de Consiliu la 5 august 2022, poate
ajuta UE să facă față unei întreruperi complete de
către Rusia a aprovizionării cu gaze prin reducerea
consumului său de gaze cu 15 % până în primăvara
următoare. Planul oferă, de asemenea, orientări pentru
o reducere coordonată a consumului de gaze, pentru
a limita impactul asupra cetățenilor și a economiei.

Sursele regenerabile de energie reprezintă cel
mai bun răspuns la creșterea prețurilor la
energie. Vechile surse de energie cu emisii ridicate
de dioxid de carbon – cărbune, petrol și gaze – devin
din ce în ce mai scumpe, în timp ce costurile energiei
din surse regenerabile sunt într-o scădere constantă
de mulți ani. Prețurile energiei la nivel mondial sunt
în creștere din vara anului 2021 și au fost exacerbate
în mod semnificativ de războiul de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei. Pe termen scurt, Comisia ajută, de
asemenea, statele membre să limiteze creșterea
prețurilor energiei electrice și să protejeze consumatorii.
Ca parte a pachetului „Pregătiți pentru 55” privind
clima și energia, Comisia a prezentat și o propunere
privind Fondul pentru atenuarea impactului social
al acțiunilor climatice, care vizează sprijinirea
gospodăriilor vulnerabile, a întreprinderilor mici și
mijlocii și a utilizatorilor serviciilor de transport.

UE colaborează cu partenerii internaționali în vederea
diversificării surselor de energie și a obținut un nivel
record al importurilor de gaz natural lichefiat (GNL),
precum și livrarea unui volum mai mare de gaze prin
gazoducte. Comisia colaborează cu Norvegia, Regatul
Unit și Statele Unite ale Americii, precum și cu Angola,
Azerbaidjan, Egipt, Israel, Nigeria și Coreea de Sud.
Acordul la care a ajuns președinta von der Leyen
cu președintele SUA, Joe Biden, va înlocui
aproximativ o treime din cele 155 de miliarde de metri
cubi de gaz rusesc importat de UE anul trecut. Noua
infrastructură de gaz natural lichefiat pe care
o construiește UE pentru a asigura securitatea
aprovizionării și solidaritatea pentru toate statele
membre va constitui coloana vertebrală a coridoarelor
de hidrogen verde ale viitorului.

De asemenea, Comisia a propus măsuri de sporire
a eficienței energetice pe termen lung, inclusiv
o creștere de la 9 % la 13 % a obiectivului obligatoriu
pentru 2030 în materie de eficiență energetică înscris
în Pactul verde european. Statele membre sunt
încurajate să recurgă la măsuri fiscale pentru
a încuraja economiile de energie, de exemplu prin
aplicarea de cote reduse de TVA pentru sistemele de
încălzire, lucrările de izolare a clădirilor și aparatele
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Platforma energetică a UE recent creată, sprijinită
de grupuri operative regionale, va permite realizarea
de achiziții comune pe bază voluntară de gaz, GNL și
hidrogen prin centralizarea cererii, optimizarea utilizării
infrastructurii și coordonarea activităților de
comunicare cu furnizorii. Pentru a reproduce succesul
programului comun de achiziționare de vaccinuri,
Comisia elaborează în prezent un mecanism de
achiziționare în comun prin care vor fi încheiate
contracte de achiziție de gaze în numele statelor
membre participante. UE va continua să colaboreze cu
parteneri din întreaga lume care împărtășesc aceeași
viziune prin intermediul agendei sale comerciale
bilaterale, pentru a contribui la asigurarea aprovizionării
esențiale cu energie și materii prime de care depinde
securitatea noastră energetică și economică în viitor.

piețe europene a apărării mai integrate și mai
competitive. La 21 martie 2022, Consiliul European
a aprobat în mod oficial Busola strategică, care
oferă UE un plan de acțiune ambițios pentru 2030.
Aceasta este cu atât mai importantă acum, când
războiul a revenit în Europa.
Ca răspuns la summitul de la Versailles, în mai 2022,
Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell,
au prezentat o analiză a lacunelor în materie de
investiții în domeniul apărării. Într-o primă etapă,
a fost instituit un Grup operativ pentru achiziții publice
comune în domeniul apărării, care să colaboreze cu
statele membre. Pe baza activității grupului operativ,
a fost propus, în vederea adoptării rapide, un
instrument pe termen scurt al UE pentru consolidarea
capabilităților industriale de apărare prin achiziții
publice comune, care va ajuta statele membre să
acopere, prin colaborare, cele mai urgente și critice
lacune. Tot în mai 2022, a fost anunțată schema UE
de inovare în domeniul apărării, care vizează realizarea
de investiții totale de 2 miliarde EUR în inovarea în
domeniul apărării.

REPowerEU aduce un sprijin financiar în valoare
de aproape 300 de miliarde EUR, sumă care include
225 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi puse
la dispoziția statelor membre din NextGenerationEU,
fondul istoric de redresare al Europei. De asemenea,
Comisia a propus ca statele membre să adauge un
capitol privind REPowerEU în planurile lor de redresare
și reziliență, astfel încât acestea să poată direcționa
mai bine fondurile de redresare în urma pandemiei în
sprijinul obiectivului de a elimina o dată pentru
totdeauna dependența UE de combustibilii fosili ruși.
REPowerEU este un plan cuprinzător și detaliat pentru
a obține energie la prețuri accesibile pentru persoanele
care trăiesc în UE, securitate energetică pentru Europa
și durabilitate pentru planetă.

Uniunea Europeană face tot ce îi stă în putere pentru
a proteja poporul ucrainean în rezistența sa împotriva
agresorului rus și pentru a-l ajuta să-și realizeze
visul – o Ucraină democratică, independentă și
pașnică. Acesta este motivul pentru care, pentru
prima dată în istoria sa, UE furnizează
echipamente militare și infrastructură de securitate
unei țări din afara UE care este atacată. La inițiativa
Înaltului Reprezentant, la 28 martie 2022, Consiliul
Uniunii Europene a adoptat măsuri de asistență în
cadrul Instrumentului european pentru pace,
pentru a furniza echipamente și materiale forțelor
armate ucrainene. De atunci, valoarea totală

APĂRAREA EUROPEANĂ ȘI NATO
Uniunea Europeană devine un furnizor de securitate
mai puternic pentru a-și proteja cetățenii și
a contribui la pace și securitate în vecinătatea noastră
și dincolo de aceasta. La 11 martie 2022, prin
Declarația de la Versailles, liderii UE au indicat în
mod clar modalitățile de consolidare a securității
Europei: intensificarea investițiilor, valorificarea
tehnologiilor inovatoare și critice și construirea unei

Nadia Dobrianska a părăsit Kievul și locuiește
la Cork, după ce o familie irlandeză s-a oferit
să o primească împreună cu familia ei. Nadia
documentează încălcările drepturilor omului și
crimele de război comise de armata rusă. De
asemenea, Nadia cântă la fluier irlandez melodii
tradiționale irlandeze.
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Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,
și președinta Comisiei Europene, Ursula von
der Leyen.
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Invadarea Ucrainei de către Rusia și efectele de lungă
durată pe care aceasta le va avea asupra ordinii
europene și mondiale în materie de securitate au
apropiat UE și NATO (Organizația Tratatului Atlanticului
de Nord) mai mult ca niciodată. NATO, cea mai
puternică alianță militară din lume, este o alianță strict
defensivă. Cooperarea UE-NATO constituie un pilon
fundamental al stabilității și securității europene. În
fața invaziei Ucrainei de către Rusia, UE și NATO au
demonstrat o puternică unitate transatlantică. De
altfel, la 18 mai 2022, alte două state membre ale
UE, Finlanda și Suedia, au solicitat aderarea la
NATO, renunțând la îndelungata lor poziție de
neutralitate militară ca reacție la războiul neprovocat
al Rusiei împotriva Ucrainei.

COMBATEREA CRIMELOR DE
R ĂZBO I , A I N SE CU R I TĂȚII
ALIMENTARE ȘI A PROPAGANDEI
Împreună cu guvernul ucrainean, UE investighează
acuzațiile de crime de război comise de armata rusă.
Justiția stă la baza reconcilierii, iar cei responsabili de
crime vor fi urmăriți penal. Pe măsură ce trupele ruse
s-au retras din zona din jurul orașului Kiev, au început
să apară relatări ale atrocităților comise. Parchetul
General al Ucrainei, 13 state membre ale UE și Biroul
Procurorului Curții Penale Internaționale au deschis
anchete cu privire la posibilele crime de război și
crime împotriva umanității comise de armata rusă
în Ucraina.

NATO, cea mai puternică
alianță militară din lume,
este o alianță strict
defensivă.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen, și președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.

Echipa comună de anchetă înființată la 25 martie
2022, cu sprijinul Eurojust, urmărește să faciliteze
coordonarea anchetelor transfrontaliere privind
principalele crime internaționale, precum și
a urmăririlor penale în statele participante și în fața
Curții Penale Internaționale. Echipa este formată din
anchetatori și procurori din Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, Slovacia și Ucraina. La 25 aprilie, Curtea
Penală Internațională a decis să se alăture echipei
comune de anchetă.
Războiul din Ucraina are, de asemenea, repercusiuni
globale, în special asupra persoanelor celor mai
vulnerabile. Războiul lui Putin constituie
o amenințare gravă la adresa securității
alimentare mondiale. Exporturile, în special de
cereale și oleaginoase, au fost limitate drastic din
cauza blocării de către marina rusă a porturilor de la
Marea Neagră. UE ajută Ucraina să își exporte
produsele agricole depozitate în prezent în țară,
precum și viitoarele recolte, pe căile rutiere, feroviare
și pe căile navigabile interioare și să importe factorii
de producție agricolă de care are nevoie, de la semințe
la îngrășăminte și furaje, prin culoarele de solidaritate
anunțate de UE la 12 mai 2022. Până în august 2022,
culoarele de solidaritate ale UE au permis
exportul a peste zece milioane de tone de
cereale din Ucraina, aproape jumătate din cerealele
blocate în porturile ucrainene din cauza blocadei
Rusiei. Niciuna dintre sancțiunile UE nu vizează
sectorul agricol al Rusiei, astfel încât să se poată
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Înaltul
Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep
Borrell, aduc un omagiu victimelor agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

a sprijinului acordat forțelor armate ucrainene prin
intermediul Instrumentului european pentru pace se
ridică la 2,5 miliarde EUR.
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asigura securitatea alimentară a unora dintre cele mai
vulnerabile țări din lume.
Împreună, UE și statele sale membre sunt cel mai
mare furnizor mondial de asistență umanitară
și pentru dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește
securitatea alimentară. Echipa Europa a luat măsuri
cuprinzătoare ca răspuns la insecuritatea alimentară
mondială, cuprinzând atât asistență de urgență pe
termen scurt pentru asigurarea alimentelor și
a mijloacelor de subzistență, cât și sprijin pe termen
mediu în favoarea unor sisteme alimentare reziliente
și durabile în țările partenere.

Pentru a contracara campaniile de dezinformare
și de manipulare a informațiilor desfășurate de
Kremlin, la 2 martie 2022, UE a decis să suspende
activitățile de difuzare în UE ale canalelor massmedia de stat Sputnik și Russia Today până la
încetarea agresiunii împotriva Ucrainei. La 3 iunie
2022, au fost suspendate activitățile de difuzare ale
altor trei canale mass-media ruse – Rossiya RTR/RTR
Planeta, Rossiya 24/Russia 24 și TV Centre
International. Acestea se numără printre cele mai
importante canale de dezinformare pro-Kremlin care
vizează publicul din Ucraina și din UE și diseminează
dezinformare și propagandă în sprijinul agresiunii
Rusiei împotriva Ucrainei.

Ca parte a acestui răspuns, UE a mobilizat fonduri
suplimentare în valoare de 600 de milioane EUR
pentru țările cele mai afectate din Africa, zona
Caraibilor și Pacific. De asemenea, UE a inițiat un
Mecanism pentru alimente și reziliență, în valoare de
225 de milioane EUR, pentru Africa de Nord și Orientul
Mijlociu. Astfel, sprijinul total acordat de UE pentru
securitatea alimentară se ridică la 7,7 miliarde EUR
până în 2024, în diferite țări din întreaga lume.
Sprijinul UE asigură faptul că nimeni nu este lăsat în
urmă, prin colaborarea cu actorii din domeniul
umanitar, al dezvoltării și al păcii pentru a asigura
o tranziție justă și favorabilă incluziunii, în conformitate
cu Pactul verde european.

De asemenea, Comisia colaborează cu companiile și
cu platformele de comunicare socială din întreaga
lume pentru a combate dezinformarea și propaganda
Kremlinului. În iunie 2022, 34 de semnatari – inclusiv
platforme și companii din domeniul tehnologiei
precum Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Mozilla
și TikTok, precum și organizații ale societății civile – au
semnat un Cod nou și consolidat de bune practici
privind dezinformarea, care este un cadru voluntar
de autoreglementare bazat pe orientări ale Comisiei,
conform cu Actul legislativ privind serviciile digitale.
Recunoscut pe scară largă drept un cadru deschizător
de drumuri, codul stabilește angajamente ample și
precise de combatere a dezinformării și marchează
încă un pas important către un mediu online mai
transparent, mai sigur și mai fiabil.

VIITORUL EUROPEAN AL
UCRAINEI

Mykola Kharytonov, șeful Centrului
pentru Agricultură Ecologică și
Protecția Mediului din Dnipro, își
continuă cercetarea în domeniul
îngrășămintelor în Catalonia,
Spania, deoarece dorește să
contribuie la reconstrucția Ucrainei.

La 8 aprilie 2022 a avut loc un moment emoționant
pentru traiectoria europeană a Ucrainei. Președinta
von der Leyen i-a prezentat președintelui Zelenski un
chestionar menit să colecteze informații cu privire la
gradul de pregătire al Ucrainei pentru a primi statutul
de țară candidată la UE. Zece zile mai târziu,
autoritățile ucrainene au transmis în mod oficial
chestionarul completat. Datorită Acordului său de
asociere, Ucraina este deja aliniată îndeaproape la
UE, iar procesul de apropiere legislativă și politică este
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în prezent accelerat cât mai mult posibil, asigurânduse, în același timp, respectarea tuturor condițiilor
bazate pe merit. La 17 iunie 2022, Comisia Europeană
și-a prezentat avizul favorabil privind acordarea
statutului de țară candidată la UE Ucrainei și
Moldovei, aviz care a fost confirmat în unanimitate
de Consiliul European la 23 iunie 2022. Consiliul
European a recunoscut, de asemenea, perspectiva
europeană a Georgiei. Consiliul și-a exprimat
disponibilitatea de a acorda Georgiei statutul de țară
candidată de îndată ce vor fi fost abordate prioritățile
menționate în avizul Comisiei privind cererea de
aderare a acestei țări.

Într-un act extraordinar de solidaritate și ingeniozitate,
în primele zile ale războiului, la 16 martie 2022,
rețelele electrice ale Moldovei și Ucrainei au fost
sincronizate cu succes cu rețeaua de energie electrică
continentală europeană. Astfel, Ucraina a reușit să
mențină stabilitatea sistemului său energetic și să
furnizeze încălzire și lumină în locuințe în aceste
vremuri sumbre. Aceasta reprezintă, de asemenea,
o etapă importantă pentru relația UE-Ucraina și
asigură literalmente o conexiune între Ucraina și UE.
Invadarea Ucrainei de către Rusia a avut, de asemenea,
un impact economic și în UE. În acest context, în
martie 2022, Comisia a adoptat un Cadru temporar
de criză privind ajutoarele de stat, pentru a permite
statelor membre să utilizeze flexibilitatea prevăzută
de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini
economia în contextul invaziei Ucrainei de către
Rusia, protejând în același timp condițiile de
concurență echitabile pe piața unică. Până în prezent,
Comisia a adoptat 89 de decizii privind sprijinirea
economiei în contextul actualei crize geopolitice, cu
o valoare totală aprobată estimată de aproape 430
de miliarde EUR. La 20 iulie 2022, Comisia a adoptat
o modificare a cadrului temporar de criză. Modificările
includ noi categorii de ajutoare pentru a sprijini
eforturile statelor membre de a deveni independente
de combustibilii fosili.

UE acordă guvernului ucrainean un sprijin direct pe
termen lung, prin colaborare cu statele membre și
instituțiile financiare europene. De la începutul
războiului, UE și-a intensificat considerabil sprijinul,
mobilizând 9,5 miliarde EUR pentru a susține
consolidarea rezilienței generale economice,
sociale și financiare a Ucrainei, sub formă de
asistență macrofinanciară, sprijin bugetar, asistență
de urgență, răspuns în situații de criză, ajutor umanitar
și asistență militară în cadrul Instrumentului european
pentru pace. Între luna martie și începutul lunii august
a fost deja pusă la dispoziție integral o sumă totală
de 2,2 miliarde EUR sub formă de asistență
macrofinanciară, precum și 120 de milioane EUR sub
formă de sprijin bugetar. În plus, la 27 aprilie, Comisia
a propus suspendarea tuturor taxelor la import
restante pentru exporturile ucrainene către UE pentru
o perioadă de cel puțin 1 an.

La 17 iunie 2022, Comisia
a emis un aviz favorabil
cu privire la acordarea
statutului de țară
candidată la UE
Ucrainei.

În Estonia, Johanna-Maria Lehtme
a înființat „Slava Ukraini”, care
a trimis în Ucraina peste 60 de
ambulanțe, pline cu materiale
medicale și cu alte tipuri de
asistență necesare pentru salvarea
de vieți.
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Alături de guvernul ucrainean, Comisia privește deja
spre viitor, către reconstruirea unei Ucraine libere
și prospere, ancorate în valorile europene. În
acest spirit de solidaritate, la 18 mai 2022, Comisia
a prezentat o viziune ambițioasă atât pentru ajutorul
pe termen scurt, cât și pentru reconstrucția pe termen
lung a Ucrainei, fiind cunoscut faptul că va fi necesar
un efort financiar major la nivel mondial pentru
a reconstrui țara după război. Pentru a răspunde
nevoilor imediate ale Ucrainei, Comisia a propus, la 7
septembrie, o nouă operațiune de asistență
macrofinanciară în valoare de 5 miliarde EUR.
Aceasta este a doua parte a pachetului excepțional
cu o valoare de până la 9 miliarde EUR propus de
Comisie la 18 mai.

În ceea ce privește viitorul pe termen mediu al țării,
guvernul ucrainean și Comisia au propus înființarea
Platformei pentru reconstrucția Ucrainei, care ar
urma să organizeze și să coordoneze activitatea
partenerilor internaționali și a instituțiilor financiare
pentru punerea în aplicare a planului de
reconstrucție „RebuildUkraine”. Planul stabilește
o traiectorie europeană clară pentru Ucraina, corelând
sprijinul UE pentru reconstrucție cu punerea în aplicare
a unor reforme ample și a unor măsuri anticorupție.
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2. D
 EPĂȘIREA PANDEMIEI
GRAȚIE SOLIDARITĂȚII
ȘI ȘTIINȚEI
PIONIERAT ÎN DOMENIUL
VACCINURILOR ȘI AL
TRATAMENTELOR SIGURE ȘI
EFICACE

83,4 % din populația
adultă din UE a încheiat
schema de vaccinare primară
(primind una sau două doze)
împotriva COVID-19.

Pandemia de COVID-19 a perturbat viețile a milioane
de oameni din Europa și din întreaga lume. Amploarea
crizei a fost de așa natură încât numai acționând ca
Uniune am putut oferi răspunsul de care aveau nevoie
cetățenii noștri. A fost momentul ca Europa să
intervină și un moment decisiv pentru Uniunea
Europeană.

83,4

De la începutul pandemiei, Comisia Europeană s-a
angajat pe trei fronturi. În primul rând, am făcut
eforturi pentru a limita răspândirea coronavirusului și
pentru a proteja cât mai multe persoane cu ajutorul
vaccinurilor. În al doilea rând, am răspuns la șocul
economic printr-un plan de redresare fără precedent,
care cuprinde investiții și reforme. În al treilea rând,
am continuat să avansăm pe calea tranziției verzi și
digitale, deoarece pandemia nu a făcut decât să
accelereze nevoia de schimbare. Astăzi putem spune
fără a greși că UE a răspuns cu competență, grijă și
unitate la provocarea reprezentată de COVID-19.
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CALENDARUL APROBĂRII: vaccinuri sigure și eficace împotriva COVID-19

BioNTech–Pfizer

AstraZeneca

Novavax

21 decembrie
2020

29 ianuarie
2021

20 decembrie
2021

Moderna

Johnson & Johnson

6 ianuarie
2021

11 martie
2021
18

Valneva
24 iunie
2022
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Primul transport de vaccinuri împotriva
COVID-19 sosește la Abidjan, în Côte
d’Ivoire.

REALIZĂRI

În octombrie 2021, Comisia a stabilit un portofoliu de
10 mijloace terapeutice potențiale împotriva
COVID-19, după examinarea a 82 de mijloace
terapeutice potențial eficace în stadii avansate de
dezvoltare clinică, ținând seama de faptul că sunt
necesare diferite tipuri de produse pentru diferite
populații de pacienți și diferite stadii și grade de
severitate ale bolii. Până în mai 2022, au fost
autorizate opt tratamente împotriva COVID-19.
De asemenea, au fost încheiate mai multe contracte
de achiziții comune cu producătorii de medicamente
împotriva COVID-19, pentru a facilita accesul statelor
membre la tratamentele împotriva COVID-19.

Datorită Strategiei UE privind vaccinurile, peste
1,7 miliarde de doze de vaccinuri împotriva COVID-19
au fost livrate pe tot teritoriul Europei. Un procent
impresionant de 83,4 % din populația adultă a UE
a încheiat schema de vaccinare primară (primind una
sau două doze) împotriva bolii, în timp ce 62 % au
primit un rapel suplimentar, fiind astfel salvate mii de
vieți.
La începutul pandemiei de COVID-19, Comisia
a încheiat, în numele statelor membre, acorduri
preliminare de achiziție cu producătorii individuali
de vaccinuri. În schimbul dreptului de a cumpăra un
anumit număr de doze de vaccin într-o perioadă dată
și la un anumit preț, Comisia a finanțat o parte din
costurile inițiale suportate de producătorii de vaccinuri,
folosind în acest sens fonduri în valoare de
2,7 miliarde EUR din Instrumentul pentru sprijin
de urgență. Procedând astfel, Comisia a contribuit la
dezvoltarea și fabricarea unor vaccinuri sigure și
eficace în timp record. Datorită acestei capacități de
anticipare, Europa a reușit să țină sub control sub
control cea mai gravă pandemie din ultimul secol.

LIDER MONDIAL AL
SOLIDARITĂȚII ÎN MATERIE DE
VACCINURI
Încă din prima zi a pandemiei de COVID-19, Comisia
s-a angajat să coopereze la nivel internațional pentru
combaterea pandemiei. Am ales solidaritatea nu
numai în Europa, ci și cu restul lumii. UE este cel mai
mare furnizor de vaccinuri împotriva COVID-19 din
lume și unul dintre principalii donatori ai COVAX
(mecanismul pentru accesul mondial la vaccinuri
împotriva COVID-19) pentru țările în curs de
dezvoltare. În perioada noiembrie 2020-iulie 2022,
UE a exportat peste 2,4 miliarde de doze de
vaccinuri împotriva COVID-19 către un total de
168 de țări, dintre care 478 de milioane de doze au
fost donate țărilor în dificultate, mai ales din Africa,
în principal prin intermediul COVAX.

Din 2020, au fost autorizate șase vaccinuri împotriva
COVID-19, după ce au trecut cu succes prin cele mai
riguroase trialuri clinice și procese de aprobare
reglementară din lume. În ultimul an, Comisia
Europeană a continuat să constituie cele mai mari,
mai sigure și mai eficace portofolii de vaccinuri din
lume pentru persoanele de pe teritoriul UE. Au fost
încheiate contracte pentru 4,2 miliarde de doze
de vaccin cu opt dezvoltatori și producători de
vaccinuri. În cazul noilor variante, dacă un vaccin
adaptat este autorizat până în toamna anului 2022,
UE va avea acces la livrări sub formă de vaccinuri
adaptate din partea BioNTech și Moderna. În cazul în
care un nou val de pandemie va ajunge pe continentul
nostru, Europa va fi pregătită.

În cadrul reuniunii la nivel înalt UE-Uniunea
Africană din februarie 2022, a fost lansat pachetul
de investiții „Global Gateway” pentru Africa.
Componenta de sănătate a pachetului include cel puțin
425 de milioane EUR pentru a accelera ritmul vaccinării
pe continentul african. În cadrul celui de al doilea
summit mondial privind COVID din mai 2022,
având în vedere evoluția situației ofertei și a cererii
de vaccinuri, președinta von der Leyen a anunțat
adaptarea eforturilor UE în vederea sprijinirii celei mai
eficiente utilizări a dozelor disponibile. Aceasta include
un angajament în valoare de 450 de milioane EUR
pentru Fondul global de pregătire pentru pandemii,
sub rezerva unui acord privind guvernanța fondului.
Astfel se demonstrează forța agendei UE-SUA
pentru combaterea pandemiei mondiale:
vaccinarea la nivel mondial, salvarea urgentă de vieți
și restabilirea unei securități sanitare sporite la nivel
mondial.

Pentru a proteja sănătatea cetățenilor este nevoie de
mai mult decât de vaccinuri – este nevoie de
tratamente. Pacienții care suferă de COVID-19 au
nevoie de tratamente sigure și eficace pentru a lupta
cu boala, a avea șanse mai bune de recuperare rapidă,
pentru a se reduce spitalizările și, cel mai important,
pentru a se preveni decesele. Strategia UE privind
mijloacele terapeutice împotriva COVID-19
sprijină dezvoltarea medicamentelor și accesul la
acestea, inclusiv pentru pacienții care se refac după
COVID-19.
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REDESCHIDEREA EUROPEI ȘI
A LUMII

Pe termen mediu, o sumă de peste 1 miliard EUR de
la bugetul UE și din partea statelor membre va fi
utilizată pentru a stimula capacitatea de producție
de vaccinuri în Africa și accesul la vaccinuri,
medicamente și tehnologii medicale, în sprijinul
obiectivului Uniunii Africane de a produce la nivel local
60 % din vaccinurile utilizate pe continent până în
2040, consolidând în același timp sistemele
farmaceutice locale.

Pandemia de COVID-19 este prima pandemie pe care
o înfruntăm în era digitală. Certificatul digital al
UE privind COVID a fost o inovație esențială în cadrul
răspunsului Europei și a devenit rapid un standard la
nivel mondial. Adoptat la 14 iunie 2021, sistemul
a stabilit un cadru comun pentru eliberarea, verificarea
și acceptarea vaccinărilor împotriva COVID-19 și
a certificatelor de testare și vindecare, pentru a facilita
libera circulație. De când a început să se aplice
regulamentul, au fost eliberate în întreaga UE peste
2 miliarde de certificate.

În septembrie 2021, cu sprijinul UE, a fost înființat în
Africa de Sud Centrul de transfer de tehnologie
ARNm al Organizației Mondiale a Sănătății. La nivel
regional, UE sprijină, prin know-how și finanțare,
lansarea Agenției Africane pentru Medicamente. La
nivel național, se pune accentul pe sporirea capacității
de producție și pe crearea ecosistemului adecvat
pentru investiții în țări partenere lider, inclusiv Ghana,
Rwanda, Senegal și Africa de Sud.
În iunie 2022, UE și statele membre, conduse de
Spania, au lansat, de asemenea, un parteneriat cu
țările din America Latină și din zona Caraibilor pentru
a sprijini producția locală de vaccinuri, medicamente
și alte tehnologii medicale și pentru a consolida
reziliența sistemelor de sănătate ale țărilor respective.
În fine, UE s-a aflat în prima linie a eforturilor în
vederea unui răspuns comercial mondial la
pandemia de COVID-19. În iunie 2022, în cadrul
celei de a 12-a Conferințe ministeriale a Organizației
Mondiale a Comerțului, membrii au hotărât să renunțe
la anumite obligații de proprietate intelectuală pentru
vaccinurile împotriva COVID-19, pe baza unui text
negociat cu succes de UE cu India, Africa de Sud și
Statele Unite.

În 2020, Adam King, un băiețel de 6
ani din Irlanda care suferă de boala
oaselor de sticlă, a decis să trimită
o îmbrățișare virtuală în întreaga
lume ca simbol al speranței în timpul
pandemiei de COVID-19. Ideea sa
s-a propagat pretutindeni în lume
și a contribuit la procesul nostru
colectiv de vindecare.
Prin acest sistem, UE a lansat un standard la nivel
mondial: 48 de țări și teritorii din afara UE de pe cinci
continente au aderat la sistem, pe lângă cele 27 de
state membre. Astfel, certificatul digital al UE privind
COVID nu numai că a fost esențial pentru apărarea
dreptului fundamental la liberă circulație în interiorul
UE în contextul restricțiilor instituite pentru a încetini
răspândirea COVID-19, ci a contribuit și la reluarea
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călătoriilor internaționale în condiții de siguranță.
Începând din august 2022, peste 1,6 miliarde de
persoane din întreaga lume pot utiliza certificatele
digitale ale UE privind COVID pentru călătoriile lor
internaționale.

geopolitice ale UE. Comerțul deschis, bazat pe norme,
sprijină crearea de locuri de muncă și creșterea
economică în UE, contribuind în același timp la
construirea unor lanțuri de aprovizionare reziliente și
diversificate și asigurând accesul la bunurile și
materiile prime de care avem nevoie pentru a evita
dependențele dăunătoare. În conformitate cu noua
noastră abordare fermă de apărare și promovare
a intereselor întreprinderilor și consumatorilor din UE,
am elaborat instrumente autonome, cum ar fi
Instrumentul pentru achiziții publice
internaționale și Regulamentul privind accesul
bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața
internă a achizițiilor publice a Uniunii, care
constituie un nou instrument pentru a aborda
potențialele efecte de denaturare pe care le pot avea
subvențiile străine pe piața unică.

Din cauza incertitudinii actuale legate de evoluția
pandemiei, s-a convenit să se prelungească aplicarea
Regulamentului referitor la certificatul digital al UE
privind COVID până la 30 iunie 2023, astfel cum
a propus Comisia.
Utilizarea certificatului digital al UE privind COVID
a mers mână în mână cu Re-open EU, o aplicație web
și mobilă care îi ajută pe europeni să găsească
informații actualizate, în 24 de limbi, privind călătoriile
și măsurile sanitare din țările europene. Re-open EU
a devenit cea mai utilizată aplicație mobilă
produsă vreodată de instituțiile UE, cu aproape 4
milioane de descărcări și aproape 43 de milioane de
vizitatori.

CONSTRUIREA UNEI UNIUNI
EUROPENE A SĂNĂTĂȚII
PUTERNICE

Pentru a asigura comunicarea la nivel transfrontalier
între aplicațiile naționale de depistare a contacților,
Comisia a lansat un sistem european de
interoperabilitate. Conform datelor din toamna anului
2021, 19 state membre utilizau sistemul
european de interoperabilitate pentru a face
schimb de informații privind contacții care
prezintă risc, aplicațiile lor naționale fiind descărcate
de peste 70 de milioane de ori. Aceste descărcări
corespund unui procent de 23 % din populația statelor
membre conectate la sistemul de interoperabilitate.
Aplicațiile naționale și sistemul european de
interoperabilitate au fost concepute ca instrumente
temporare, care nu vor mai fi utilizate după încheierea
pandemiei. Până în prezent, nouă state membre au
oprit utilizarea aplicațiilor lor mobile.

De la crearea Uniunii Europene, este prima dată când
ne confruntăm cu o pandemie care are un impact atât
de puternic în Europa. Dar în viitor ne-am putea
confrunta cu epidemii similare. Din cauza pierderii
biodiversității și a schimbărilor climatice, și alte
virusuri zoonotice ar putea trece de la animale la
oameni. În cazul unei noi pandemii, trebuie să ne
asigurăm că toate țările europene sunt la fel de bine
pregătite și au aceeași capacitate de reacție. Aceasta
este o lecție importantă învățată în pandemie și unul
dintre principalele motive pentru care Comisia von der
Leyen a pus bazele unei uniuni europene a sănătății.
Uniunea europeană a sănătății este următorul pas pe
calea către o Uniune Europeană mai bună. Scopul cu

Pe lângă redeschiderea Europei pentru călătoriile
interne și externe, Comisia a prezentat, în mai 2022,
planul de urgență al UE în domeniul
transporturilor, bazat pe experiența instituirii rapide
a culoarelor verzi, menite să mențină transportul și
livrarea către consumatori a mărfurilor la nivel
transfrontalier pe tot parcursul pandemiei. Planul de
urgență are scopul de a consolida reziliența sectorului
european al transporturilor în perioade de criză.
Nu în ultimul rând, ne-am consolidat politica
comercială prin Comunicarea privind o politică
comercială deschisă, durabilă și fermă, adoptată
de Comisie în februarie 2021. Componenta de
deschidere a politicii noastre comerciale rămâne de
o importanță crucială pentru ambițiile economice și
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care a fost concepută este de a proteja mai bine
sănătatea fizică și mintală a cetățenilor UE, pentru
a dota UE și statele sale membre cu capacitatea de
a preveni și de a aborda viitoarele pandemii și pentru
a consolida reziliența sistemelor de sănătate din
Europa.

răspunsul la acestea. Regulamentul privind
amenințările transfrontaliere grave pentru
sănătate, care va oferi cadrul juridic necesar pentru
ca UE să poată reacționa rapid la amenințările
transfrontaliere la adresa sănătății, este în curs de
finalizare de către colegiuitorii europeni.

Obiectivul cel mai urgent al uniunii europene
a sănătății este pregătirea pentru situații de criză și

Noua Autoritate pentru Pregătire și Răspuns în
caz de Urgență Sanitară (HERA), instituită în
septembrie 2021 cu ocazia Discursului privind starea
Uniunii din anul respectiv, contribuie la dezvoltarea,
producția și constituirea de stocuri de medicamente,
vaccinuri și alte contramăsuri medicale – cum ar fi
echipamentele individuale de protecție – care adesea
au lipsit în prima fază a răspunsului la coronavirus.
HERA va contribui la îmbunătățirea prevenirii,
a detectării și a răspunsului rapid la urgențele
sanitare la nivelul UE și la nivel mondial. În primul
an de activitate, HERA a instituit un grup de experți
privind variantele COVID-19 pentru a monitoriza
mutațiile, a efectuat achiziții de vaccinuri împotriva
variolei maimuței, a înființat EU FAB – o rețea de
capacități de producție mobilizabile în orice moment
pentru producția de vaccinuri și medicamente, care să
poată fi activată în cazul unor crize viitoare – și
a început să constituie stocuri de echipamente și
medicamente împotriva amenințărilor chimice și
nucleare.

Îmbunătățirea și promovarea
sănătății în Uniune

Protejarea cetățenilor Uniunii
împotriva amenințărilor
transfrontaliere grave
la adresa sănătății

Prin noul Spațiu european
al datelor privind
sănătatea, Comisia face
un pas istoric în direcția
asistenței medicale digitale în
UE.

Îmbunătățirea medicamentelor,
a dispozitivelor medicale
și a produselor relevante
în situații de criză

Un răspuns rapid în cazul apariției de variante este
posibil deoarece, la începutul pandemiei, Comisia
a solicitat statelor membre să mărească rata
secvențierii genomului și să monitorizeze prezența
variantelor la cel puțin 5 % și, de preferință, la 10 %
din rezultatele pozitive ale testelor și a furnizat un
sprijin în valoare de 110 milioane EUR în acest sens
prin intermediul Centrului European de Prevenire
și Control al Bolilor. Datorită unei sume suplimentare
de 123 de milioane EUR din programul UE pentru
cercetare și inovare – Orizont Europa, UE are acum
o capacitate semnificativă de monitorizare a apariției
unor noi variante.

Consolidarea
sistemelor de sănătate
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Pandemia a avut și continuă să aibă un impact major
asupra pacienților, a personalului medico-sanitar și
a sistemelor de sănătate din Europa. Programul
EU4Health merge dincolo de răspunsul în situații de
criză, pentru a aborda problema rezilienței sistemelor
de sănătate. Învățând din reușitele răspunsului la
pandemie, EU4Health investește 5,3 miliarde EUR în
măsuri cu o valoare adăugată la nivelul UE și ajută
sistemele de sănătate ale statelor membre să creeze
capacități suplimentare și să se redreseze în urma
pandemiei.

Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, în
februarie 2022, Comisia a lansat un nou registru
privind lupta împotriva cancerului, care urmărește
progresele înregistrate de statele membre în
combaterea cancerului și stabilește prioritățile de
cooperare.
Odată cu noul Spațiu european al datelor privind
sănătatea, Comisia face un pas istoric în direcția
asistenței medicale digitale în UE. Prin această
propunere, Comisia le dă posibilitatea cetățenilor să
aibă un control deplin asupra datelor lor medicale și
favorizează îmbunătățirea asistenței medicale în
întreaga UE. Propunerea va promova, de asemenea,
o veritabilă piață unică europeană pentru serviciile și
produsele digitale de sănătate. Pentru aceasta, se va
oferi un cadru coerent, fiabil și eficient pentru utilizarea
datelor privind sănătatea pentru activități de cercetare,
inovare, elaborare a politicilor și de reglementare,
asigurând în același timp respectarea deplină
a standardelor ridicate ale UE de protecție
a datelor. Acest cadru va fi foarte prețios pentru
oamenii de știință, cercetători, inovatori și factorii de
decizie care lucrează la tratamente inovatoare pentru
salvarea de vieți.

Strategia farmaceutică pentru Europa, adoptată
în noiembrie 2020, prezintă inițiative concrete pentru
a asigura accesul pacienților la medicamente sigure,
de înaltă calitate și la prețuri accesibile și pentru
a răspunde nevoilor medicale nesatisfăcute, facilitând
în același timp inovarea științifică și tehnologică.
Strategia urmărește, de asemenea, să consolideze
securitatea aprovizionării, să abordeze deficitele
și să promoveze autonomia strategică a UE, astfel
încât să putem furniza medicamente inclusiv în
vremuri de criză. În martie 2022, mandatul Agenției
Europene pentru Medicamente a fost consolidat
pentru a se asigura o mai bună monitorizare și
atenuare a deficitelor de medicamente esențiale în
contextul unor crize sanitare.

Prin vaccinuri sigure și eficace, rate ridicate de
vaccinare, posibilități de tratament eficace, inovații
digitale precum certificatul digital al UE privind COVID,
consolidarea Centrului European de Prevenire și
Control al Bolilor, sprijinit de noua HERA, prin
constituirea de stocuri de materiale medicale de
urgență și o capacitate de testare cuprinzătoare, UE
a dezvoltat o reziliență de nivel mondial în fața
pandemiei de COVID-19 și a viitoarelor crize
sanitare.

Planul european de luptă împotriva cancerului
este una dintre inițiativele emblematice ale uniunii
sănătății. Cu o finanțare de 4 miliarde EUR, inclusiv
1,25 miliarde EUR din programul EU4Health, planul
consolidează deja prevenirea cancerului, cercetarea
în acest domeniu și îngrijirea pacienților. Comisia
a început să înființeze centre și rețele europene de
luptă împotriva cancerului în fiecare stat membru al
UE, în vederea cooperării transfrontaliere. Cu ocazia
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3. A
 SUMAREA ROLULUI DE LIDER
ÎN CADRUL TRANZIȚIEI VERZI,
AL TRANZIȚIEI DIGITALE ȘI AL
TRANZIȚIEI ECHITABILE
NEXTGENERATIONEU:
O OPORTUNITATE ISTORICĂ

Până în prezent, peste 100
de miliarde EUR au fost
acordate statelor membre în
cadrul Mecanismului de
redresare și reziliență.

La începutul mandatului Comisiei von der Leyen, am
stabilit o direcție de urmat nouă și ambițioasă pentru
Uniunea Europeană: construirea unei Europe mai verzi,
digitale și juste din punct de vedere social. Pandemia
de COVID-19 și agresiunea Rusiei împotriva
Ucrainei au confirmat faptul că această direcție
era corectă. Măsurile de limitare a mișcării
persoanelor au accelerat tranziția digitală a economiilor
noastre și în decurs de câteva săptămâni au avut loc
sub ochii noștri inovări și transformări digitale care
altfel ar fi durat ani de zile. Pandemia a demonstrat,
de asemenea, că este necesar să ne reparăm relația
cu planeta și mulți europeni au redescoperit cât de
importantă este natura în viața lor. În plus, șantajul
energetic al Kremlinului ne-a oferit un motiv în plus
pentru a ne elibera de dependența de combustibilii
fosili ruși. Unită în solidaritate, UE nu numai că învinge
virusul, își relansează economiile și sprijină Ucraina, ci
și investește cu încredere într-un viitor puternic și
durabil pentru următoarea generație de europeni.

pachetul european de relansare economică, ce se ridică
la peste 2 mii de miliarde EUR în total. Până în primăvara
anului 2022, Comisia aprobase aproape toate planurile
naționale de redresare și reziliență ale statelor membre.
Aproape 40 % din investiții sunt angajate pentru măsuri
climatice și peste 26 % pentru tranziția digitală.
Planurile de redresare și reziliență includ, de asemenea,
o multitudine de reforme structurale care vor avea
un impact pe termen lung și vor accelera tranziția verde
și cea digitală. Până în prezent, peste 100 de miliarde
EUR au fost acordate statelor membre în cadrul
Mecanismului de redresare și reziliență. Comisia
estimează că stimulul oferit de investițiile finanțate cu
ajutorul NextGenerationEU ar putea impulsiona
creșterea economică a UE cu 1,5 % până în 2027 și
ar putea contribui la crearea a 2 milioane de noi locuri
de muncă.

Aceasta este promisiunea NextGenerationEU, planul
istoric de redresare a Europei. Acesta, cu cele peste
800 de miliarde EUR de care dispune și împreună cu
bugetul pe termen lung al UE până în 2027 alcătuiesc

800 de miliarde
EUR
Planul de redresare
NextGenerationEU
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din investiții
angajate pentru
măsuri climatice

din investiții
angajate pentru
tranziția digitală
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NextGenerationEU investește în energia din surse
regenerabile pentru a accelera tranziția verde și,
având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia,
pentru a asigura independența UE față de combustibilii
fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, datorită planului
REPowerEU. Investim în orașe mai verzi, cu o natură
refăcută, și în zone rurale conectate, dotate cu internet
de mare viteză. Investim în baza industrială de înaltă
tehnologie a Europei, de la oțelul verde la bateriile
reutilizabile și reciclabile și la microcipuri. Și investim
în oportunități educaționale și profesionale de înaltă
calitate și bazate pe principiul egalității pentru tinerii
din întreaga Uniune Europeană.

către tranziția verde și cea digitală, ci și pentru a aduce
beneficii consumatorilor, investitorilor și întreprinderilor,
indiferent de locul în care se află în UE, punând la
dispoziție surse de finanțare solide, eficiente și fiabile.

PRIMUL CONTINENT NEUTRU
DIN PUNCT DE VEDERE
CLIMATIC, PÂNĂ ÎN 2050
Pactul verde european este foaia de parcurs care
va permite Europei să devină până în 2050 primul
continent neutru din punct de vedere climatic și să
pună în aplicare Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilă. Chiar confruntată cu probleme precum
pandemia și războiul Rusiei împotriva Ucrainei,
Comisia Europeană și-a menținut direcția și chiar și-a
întărit angajamentul în ceea ce privește tranziția
verde, așa cum facem din nou cu REPowerEU. Pe
lângă faptul că sănătatea persoanelor care trăiesc în
UE depinde de sănătatea planetei noastre, securitatea
energetică a UE depinde și de trecerea masivă la
energia din surse regenerabile. Tranziția verde este
o oportunitate a generației noastre de a ameliora
bunăstarea și reziliența cetățenilor noștri, a faunei și
a florei sălbatice și a planetei.

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia este pe
cale să devină cel mai mare emitent de obligațiuni
verzi din lume, acestea fiind destinate finanțării
politicilor verzi. Până la 250 de miliarde EUR din
finanțare vor fi mobilizate prin intermediul obligațiunilor
verzi NextGenerationEU, reprezentând 30 % din
fondurile NextGenerationEU. Acordarea de fonduri de
către Comisie prin intermediul Mecanismului de
redresare și reziliență este, de asemenea, pe drumul cel
bun și depinde de punerea în aplicare de către statele
membre a angajamentelor asumate, inclusiv a unor
reforme structurale precum încurajarea inovării sau
apărarea statului de drept. Organizațiile societății
civile, părțile interesate de la nivel local și
regional, precum și partenerii sociali și economici
contribuie la orientarea investițiilor acolo unde este cea
mai mare nevoie de ele.

De la prezentarea Pactului verde european de către
Comisia von der Leyen, după doar 10 zile de la
începerea mandatului, UE a accelerat acțiunile
întreprinse pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră, pentru investirea în tehnologii verzi și pentru
protejarea mediului natural. Datorită Legii climei,
obiectivele ambițioase pe care ni le-am fixat pentru
2050 au devenit un act legislativ obligatoriu al UE.
Legea climei stabilește, de asemenea, obiectivul
intermediar de reducere până în 2030 a emisiilor nete
de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % față de
nivelul din 1990.

Finanțarea durabilă se află în centrul tranziției verzi și
al celei digitale. De la adoptarea de către Comisie, în
aprilie 2021, a pachetului său ambițios și
cuprinzător privind finanțarea durabilă, UE este
liderul mondial în ceea ce privește stabilirea standardelor
de mediu, a celor sociale și de guvernanță pe piețele
financiare. Taxonomia UE creează în prezent primul
sistem din lume de clasificare a activităților durabile.
Pentru a combate dezinformarea ecologică, Comisia
actualizează, de asemenea, legislația UE referitoare la
raportarea de către întreprinderi de informații
privind durabilitatea, care prevede obligația
întreprinderilor mari de a publica informații cu privire
la operațiunile lor. În combinație cu reformele piețelor
de capital, Comisia construiește o piață unică de
capital, nu numai pentru a canaliza investițiile private

Reducerea emisiilor nete
de gaze cu efect de seră
cu CEL PUȚIN
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Pachetul „Pregătiți pentru 55”, prezentat de Comisie
în vara anului 2021, cuprinde etapele concrete
necesare pentru atingerea acestui obiectiv ambițios.
Pactul verde european este cel mai cuprinzător plan
de transformare din lume. Europa are o viziune și
a stabilit obiectivele pe care le urmărește, iar cu
NextGenerationEU dispunem și de investițiile necesare,
așadar acum este momentul să accelerăm punerea
în aplicare, prin intermediul următoarelor
instrumente:

Pachetul „Pregătiți pentru 55”,
care include comercializarea
certiﬁcatelor de emisii și
stabilirea de reglementări
și obiective legate
de acestea

În martie 2021, Comisia a publicat un plan de acțiune
pentru dezvoltarea sectorului agriculturii
ecologice, menit să sprijine fermierii din UE în atingerea
obiectivului ca, până în 2030, 25 % din terenurile
agricole să fie destinate agriculturii ecologice și să se
înregistreze o creștere semnificativă a acvaculturii
ecologice. Planul de acțiune propune măsuri concrete
pentru stimularea atât a consumului, cât și a producției
de produse ecologice, combinate cu creșterea în
continuare a sustenabilității sectorului.

Taxonomia UE
pentru activități
durabile

Strategia „De la
fermă la
consumator”

Utilizarea combustibililor
alternativi și a
infrastructurii aferente
acestora în transporturi

Mecanismul de
ajustare la
frontieră în funcție
de carbon

Inițiativa
„Valul de renovări
ale clădirilor”

Planul de acțiune
privind reducerea
la zero a poluării

Strategia pentru
păduri

Strategia pentru o
mobilitate durabilă
și inteligentă

Pachetul privind
economia circulară

Strategia
în domeniul
biodiversității

În ianuarie 2022, Comisia a adoptat noile Orientări
privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția
mediului și energie („CEEAG”), care creează un cadru
flexibil, adecvat scopului urmărit, care să ajute statele
membre să ofere sprijinul necesar pentru atingerea
obiectivelor Pactului verde european într-un mod
direcționat și eficient din punctul de vedere al
costurilor.

Tot în martie 2022, Comisia a prezentat un pachet de
propuneri pentru ca produsele sustenabile să devină
norma pe piața UE. Noile norme fac ca produsele să fie
mai durabile, reutilizabile, modernizabile, reparabile,
reciclabile și eficiente din punct de vedere energetic și
al utilizării resurselor. Propunerile se bazează pe
cerințele existente în materie de proiectare ecologică,
care doar în 2021 au condus la o scădere cu 10 %
a consumului anual de energie pentru produsele de
consum, cum ar fi aparatura electrocasnică, și au dus
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la realizarea de economii de 120 de miliarde EUR pentru
consumatorii din UE. Ca parte a noului pachet, Comisia
a prezentat, de asemenea, o serie de planuri pentru ca
textilele să devină mai durabile, reparabile și reciclabile,
precum și noi norme pentru consolidarea rolului
consumatorilor în cadrul tranziției verzi, prin care să se
asigure faptul că aceștia sunt mai bine informați cu
privire la sustenabilitatea produselor din punctul de
vedere al mediului și mai bine protejați împotriva
dezinformării ecologice.

Pentru ca tranziția verde a Europei să fie o reușită, avem
nevoie de sprijinul și de implicarea activă
a cetățenilor și a întreprinderilor din întreaga
Uniune Europeană. Prin urmare, Pactul verde european
include un Pact climatic european, care îi reunește pe
cetățenii din întreaga UE pentru a acționa împreună
pentru climă și dezvoltarea durabilă, ca ambasadori
voluntari.
Necesitatea unor soluții la schimbările climatice
dezvoltate în colaborare cu cetățenii și determinate de
nevoile acestora este, de asemenea, motivul pentru care
președinta von der Leyen, în discursul său din 2020
privind starea Uniunii, a lansat noul Bauhaus
european, o mișcare menită să transforme tranziția
verde într-o experiență durabilă, frumoasă și favorabilă
incluziunii pentru cetățeni, în viața lor de zi cu zi. În
septembrie 2021, Comisia a anunțat numele celor 20
de laureați ai „Premiilor noului Bauhaus european” și al
„Starurilor în devenire ale noului Bauhaus european”.
Pentru a oferi un spațiu public acestei comunități în
creștere, Comisia a lansat laboratorul noului Bauhaus
european în primăvara anului 2022 și Festivalul noului
Bauhaus european în vara aceluiași an. Laboratorul
sprijină comunitatea în testarea instrumentelor,
a soluțiilor și a măsurilor de politică care urmează să
faciliteze transformarea pe teren. Noul centru de
cercetare al Comisiei instalat la Sevilla pune, de
asemenea, în practică aceste idei: clădirea va fi nu
numai pe deplin neutră din punctul de vedere al emisiilor
de dioxid de carbon, ci și va fi pozitivă din punctul de
vedere al energiei. Noul Bauhaus european arată că
Pactul verde european înseamnă mai mult decât găsirea
unor soluții la schimbările climatice care să fie eficace
și o sursă de inspirație; este vorba despre îmbunătățirea
vieții oamenilor prin felul în care ne proiectăm și
ne construim locuințele și orașele, indiferent de
dimensiuni.

În iunie 2022, Comisia a prezentat două noi legi menite
să readucă natura în viața noastră în întreaga
UE. Actul legislativ propus privind refacerea naturii este
un pas esențial pentru prevenirea celor mai grave efecte
ale schimbărilor climatice și ale pierderii biodiversității,
deoarece se axează pe refacerea zonelor umede,
a râurilor, a pădurilor, a pajiștilor, a ecosistemelor
marine și a mediilor urbane din UE, precum și
a speciilor pe care le găzduiesc. Noile norme propuse
privind pesticidele chimice vor reduce utilizarea
pesticidelor cu 50 % până în 2030, vor reduce
amprenta de mediu a sistemului alimentar al UE, vor
proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor și
a lucrătorilor agricoli și vor contribui la atenuarea
pierderilor economice cauzate de scăderea sănătății
solului și de dispariția polenizatorilor provocată de
utilizarea pesticidelor. Acestea fac parte din obiectivul
UE de a proteja din punct de vedere juridic cel puțin 30 %
din zonele sale terestre și 30 % din zonele sale maritime
până în 2030, astfel cum se prevede în Strategia UE
privind biodiversitatea pentru 2030. Comisia a prezentat,
de asemenea, o propunere de interzicere a intrării pe
piața unică a UE a bunurilor și produselor de bază care
duc la defrișări în alte părți ale lumii.

REDUCEREA utilizării pesticidelor
cu

50 % până în 2030

Noul Bauhaus european
este o mișcare care are
drept obiectiv să transforme
tranziția verde într-o
experiență sustenabilă și
favorabilă incluziunii pentru
cetățeni în viața lor de zi cu zi.
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În iunie 2022, Comisia a integrat în mod ferm
criteriile de durabilitate în acordurile sale
comerciale bilaterale. Acest lucru este important
deoarece UE este prima putere comercială din lume.
În urma unei revizuiri a aspectelor legate de
dezvoltarea durabilă ale acordurilor noastre
comerciale, UE va colabora mai strâns cu partenerii
săi comerciali pentru a asigura respectarea și punerea
în aplicare a criteriilor fundamentale de durabilitate,
în special a Acordului de la Paris și a convențiilor în
domeniul muncii ale Organizației Internaționale
a Muncii. Acordul comercial UE-Noua Zeelandă,
încheiat la 1 iulie 2022, este o primă dovadă a noii
noastre ambiții. Acordul include dispoziții novatoare
privind comerțul și dezvoltarea durabilă, inclusiv
sancțiuni legate de nerespectarea Acordului de la
Paris.

Pe plan mondial, la Conferința Organizației Națiunilor
Unite privind schimbările climatice (COP26) de la Glasgow
din noiembrie 2021, Uniunea Europeană a insistat pe
necesitatea realizării de progrese semnificative în ceea
ce privește punerea în aplicare a Acordului de la Paris,
astfel încât obiectivul ambițios stabilit la nivel mondial
de a limita încălzirea globală la 1,5 °C să rămână
realizabil. Deoarece UE este o regiune extrem de
inovatoare și industrializată, poziția sa de lider îi
inspiră și pe alții să o urmeze. La Glasgow, Comisia
s-a angajat să aloce 1 miliard EUR pentru a proteja
pădurile lumii, care sunt esențiale pentru atenuarea
schimbărilor climatice și pentru protejarea biodiversității.
Parteneriatul nostru deschizător de drumuri cu Africa de
Sud pentru o tranziție energetică justă contribuie la
abandonarea economiei bazate pe cărbune și va servi
drept model pentru cooperarea în domeniul climei și al
tehnologiei și cu alți parteneri, inclusiv cu Vietnamul. UE
și statele sale membre contribuie în continuare cu cele
mai multe fonduri la finanțarea publică a acțiunilor
climatice destinate economiilor în curs de dezvoltare.
De asemenea, Alianța verde cu Japonia reafirmă
cooperarea noastră strânsă cu democrațiile, având drept
scop atingerea neutralității climatice până în 2050.

Tot în iunie, în cadrul celei de a 12-a Conferințe
ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului, UE
a contribuit la obținerea unui acord de referință
care vizează combaterea subvențiilor
dăunătoare din domeniul pescuitului la nivel
mondial. Acordul va interzice subvențiile pentru
pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și pentru
stocurile de pește supraexploatate, două dintre
flagelurile care ne golesc oceanele. Pentru a pune în
aplicare acest acord și pentru a inspira o abordare
globală colectivă pentru protejarea și refacerea mării
libere, Comisia a prezentat noua Agendă privind
guvernanța internațională a oceanelor. Conservăm
oceanele în beneficiul generațiilor viitoare.

REALIZAREA DE PROGRESE ÎN
CEEA CE PRIVEȘTE DECENIUL
DIGITAL AL EUROPEI
UE este pionieră la nivel mondial în eforturile de creare
a unei lumi digitale sigure și de încredere. Pandemia
de COVID-19 a demonstrat beneficiile digitalizării în
viața noastră de zi cu zi și a arătat de ce tranziția
digitală a Europei centrată pe oameni este calea
corectă de urmat. Libertatea de a se conecta cu
prietenii și familia peste frontiere trebuie să fie un
drept, nu un privilegiu. Libertatea de a lucra sau de
a studia la distanță devine rapid o realitate pentru
mulți europeni, deschizând noi posibilități pentru
familiile tinere, pentru întreprinderi și pentru
comunitățile rurale. Dezvoltarea vieții noastre
personale și profesionale online ar trebui să fie însoțită
de o protecție sporită a drepturilor noastre
fundamentale și a datelor noastre în mediul online.

Maria Teresa Ferres, dintr-o familie de
pescari catalani care practică pescuitul
de cinci generații, a fondat cooperativa
„Sea of Women” („Marea femeilor”),
care promovează angajamentul etic
față de mare și vizibilitatea rolului
femeilor în sectorul pescuitului.

În ianuarie 2022, Comisia a propus un proiect de
declarație europeană privind drepturile și
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În aprilie 2021, Comisia a publicat proiectul său de
Lege privind inteligența artificială (IA), care era
așteptat cu interes. Această lege este cea mai
îndrăzneață încercare din lume de a reglementa
tehnologiile IA, prin stabilirea unei abordări normative
transsectoriale, bazate pe riscuri, în ceea ce privește
utilizarea sistemelor de IA în întreaga UE și pe piața
sa unică. Comisia dorește să asigure coerența normelor
privind IA în întreaga UE și, astfel, să garanteze
securitatea juridică, să încurajeze investițiile și
inovarea în domeniul IA și să consolideze încrederea
publicului în faptul că sistemele de IA sunt utilizate
în moduri care respectă valorile europene și drepturile
fundamentale.

și vor permite intrarea pe piață a unor noi actori. Prin
Regulamentul privind piețele digitale, Comisia va fi
primul organism din lume care va veghea la
respectarea de către marile companii din domeniul
tehnologiei informației a legislației în domeniu ce
acoperă numeroase practici și servicii digitale.
Un alt acord important a fost încheiat în luna aprilie
a acestui an cu privire la Regulamentul privind
serviciile digitale, care este o premieră mondială în
domeniul reglementării digitale. Acest act urmează
principiul conform căruia ceea ce este ilegal offline
trebuie să fie ilegal și online: platformele online foarte
mari și motoarele de căutare vor face obiectul unor
cerințe mai stricte, menite să îi protejeze pe utilizatorii
acestora de conținuturi, bunuri și servicii ilegale. În
plus, platformele online și motoarele de căutare vor
avea obligația de a evalua și de a atenua prejudiciile
mai ample pe care activitățile și algoritmii lor le pot
aduce drepturilor fundamentale, bunăstării copiilor și
discursului civic. Atât Regulamentul privind piețele
digitale, cât și Regulamentul privind serviciile digitale
au fost adoptate de Parlamentul European în plen la
începutul lunii iulie, vor intra în vigoare anul acesta și
vor deveni aplicabile în cursul anului 2023.

Legea privind guvernanța datelor, asupra căreia
Comisia a convenit împreună cu Parlamentul European
și Consiliul în toamna anului 2021, sporește încrederea
în schimbul de date. Aceasta a fost completată, în
februarie 2022, cu o propunere de Lege privind
datele, care stabilește noi norme privind persoanele
care pot utiliza și accesa datele generate în UE în
toate sectoarele economice. Comisia stabilește, de
asemenea, spații europene comune ale datelor în
anumite domenii strategice, în care sunt implicați
actori privați și publici.

O tranziție digitală centrată pe oameni este fundația
pe care se sprijină cei patru piloni ai deceniului digital
al Europei, și anume: capacitarea cetățenilor prin
dobândirea de către aceștia de competențe digitale;
digitalizarea întreprinderilor; digitalizarea serviciilor
publice și consolidarea infrastructurii digitale.
Programul de politică „Calea către deceniul
digital”, convenit cu Parlamentul European și Consiliul
în iulie 2022, a stabilit obiective concrete
corespunzătoare acestor patru piloni și a instituit un
mecanism solid de punere în aplicare. Cu ajutorul celor

Un jalon important a fost atins în martie 2022, când
colegiuitorii UE au ajuns la un acord în legătură cu
Regulamentul privind piețele digitale, care
reglementează activitățile marilor platforme digitale,
denumite și gatekeepers sau controlori de acces,
pentru a se asigura că piața unică digitală europeană
este deschisă și echitabilă. Acești controlori de acces
vor trebui să respecte o serie de obligații și interdicții
clar definite, care vor împiedica marile companii din
domeniul digital să abuzeze de puterea lor de piață

Competențe digitale

Transformarea digitală
a întreprinderilor

Digitalizarea
serviciilor publice
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Infrastructuri digitale
securizate și durabile

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizitează
societatea Advanced Semiconductor Materials Lithography
(ASML) din Eindhoven, Țările de Jos.

principiile digitale. Parlamentul European și Consiliul
s-au alăturat Comisiei pentru a negocia textul final,
care urmează să fie adoptat de toate cele trei instituții.
Această propunere vine în continuarea unei serii de
acte legislative majore ale UE care construiesc un
spațiu digital mai sigur și mai liber, atât în Europa, cât
și în afara acesteia.
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250 de miliarde EUR acordate prin intermediul
NextGenerationEU pentru digitalizare, Europa
înregistrează progrese în ceea ce privește toți cei patru
piloni. De exemplu, anul acesta Comisia va adopta
propunerea de Act legislativ privind infrastructura
de conectivitate pentru a promova o implementare
mai eficientă și mai rapidă, în întreaga UE, a rețelelor
de comunicații electronice de foarte mare capacitate,
inclusiv a rețelelor de fibră optică și 5G.

pentru a analiza diferitele opțiuni de concepție și
implicațiile în materie de reglementare aferente
lansării monedei euro digitale, o formă digitală de
monedă a băncii centrale, care ar oferi consumatorilor
și întreprinderilor o paletă mai largă de opțiuni. Ținând
seama de digitalizare, de schimbările rapide din
peisajul plăților și de apariția criptoactivelor, moneda
euro digitală ar putea veni în completarea numerarului
și ar putea răspunde noilor nevoi de plată.

Propunerea de Act european privind cipurile,
adoptată de Comisie în februarie 2022, este un proiect
emblematic pentru transformarea UE. Nu există viitor
digital fără cipuri. Le găsim în telefoanele, computerele,
autoturismele noastre, în dispozitivele noastre
medicale și în toate aparatele conectate. Actualele
perturbări ale lanțului de aprovizionare cauzate de
pandemie au accentuat necesitatea de a investi,
pornind de la baza de cercetare de talie mondială pe
care o deține Europa în domeniul semiconductorilor
pentru a reveni pe o poziție de lider în materie de
proiectare și producție. UE și statele membre
mobilizează în prezent investiții publice în valoare de
43 de miliarde EUR, ceea ce a atras deja cel mai mare
producător de cipuri din Statele Unite, care a investit
19 miliarde EUR în UE.

Pentru a menține stabilitatea financiară, permițând
în același timp inovarea și promovând atractivitatea
sectorului criptoactivelor, UE este prima autoritate de
reglementare din lume care își protejează cetățenii
împotriva unora dintre riscurile asociate investițiilor
în criptoactive. În iunie 2022, colegiuitorii UE au ajuns
la un acord istoric cu privire la propunerea Comisiei
de Regulament privind criptoactivele.
Programul spațial al UE oferă deja date și servicii
valoroase pentru o gamă largă de aplicații zilnice, de
exemplu pentru a sprijini transportul comercial și
navigația personală, agricultura de precizie și soluțiile
la schimbările climatice. În februarie 2022, Comisia
Europeană a propus două noi inițiative emblematice
pentru a consolida conectivitatea securizată prin
satelit și managementul traficului spațial.
Consiliul UE-SUA pentru comerț și tehnologie,
instituit în iunie 2021, oferă o platformă eficace
pentru ca Uniunea Europeană și Statele Unite să își
coordoneze abordările și să aprofundeze cooperarea
cu privire la principalele aspecte digitale, tehnologice,
economice și comerciale. Prima reuniune a acestui
consiliu a avut loc la Pittsburgh, Pennsylvania, la
29 septembrie 2021, iar cea de a doua la Paris-Saclay,
Franța, la 16 mai 2022. Copreședinții consiliului, din
UE și din SUA, au pornit de la baze solide deja existente
și au anunțat noi inițiative privind lanțurile de
aprovizionare, securitatea alimentară, tehnologia
emergentă, infrastructura digitală și comerțul. Aceste
inițiative vor consolida valorile noastre democratice
comune și vor întări competitivitatea transatlantică
la nivel mondial, vor aduce beneficii lucrătorilor și
familiilor de ambele părți ale Atlanticului și vor modela
tranziția digitală și tehnologică la nivel mondial.

Propunerea de Act
european privind cipurile
este un proiect emblematic
pentru transformarea Europei.
În paralel, Comisia a adoptat o comunicare revizuită
referitoare la normele privind ajutoarele de stat pentru
proiecte importante de interes european comun
pentru a sprijini investițiile transfrontaliere majore în
infrastructură în cazul inovațiilor revoluționare, de
exemplu pentru lanțul valoric al bateriilor.
Două dintre domeniile în care a început tranziția
digitală sunt finanțele și spațiul, iar UE este, și în
aceste domenii, pionieră. În ianuarie 2021, Comisia și
Banca Centrală Europeană au convenit să colaboreze

În plus, în aprilie 2022, președinta von der Leyen și
prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, au convenit să
instituie un Consiliu UE-India pentru comerț și
tehnologie pentru a aborda principalele provocări
comerciale, economice și tehnologice și pentru
a promova cooperarea în aceste domenii. Uniunea
Europeană colaborează cu parteneri din întreaga lume
care împărtășesc aceeași viziune pentru a elabora
norme globale în domeniul digital. Ne îmbunătățim
în prezent relațiile digitale cu parteneri-cheie pentru
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a stabili norme privind comerțul digital, corelând acest
lucru cu proiectarea reformelor noastre interne. Un
parteneriat digital a fost încheiat cu Japonia în cadrul
summitului UE-Japonia din mai 2022, iar negocieri
similare sunt în curs de desfășurare cu Singapore și
Coreea de Sud.

Inovare în valoare de 20 de milioane EUR de sprijinire
a cel puțin 200 de start-up-uri din domeniul tehnologiei
profunde (deep-tech) din Ucraina și a selectat încă un
lot de 74 de start-up-uri și IMM-uri inovatoare. Acestea
urmează să primească 382 de milioane EUR.
Noua agendă europeană de inovare a fost adoptată
în iulie 2022 și include cinci programe emblematice
majore pentru ca UE să devină lider mondial în
inovarea în domeniul tehnologiei profunde. Aceasta
are potențialul de a mobiliza aproximativ 45 de
miliarde EUR de la investitori instituționali privați
pentru a sprijini întreprinderile în curs de extindere. În
plus, agenda va institui un program de formare
a 1 milion de persoane în scopul dobândirii de
competențe în domeniul tehnologiei profunde, în
special în ceea ce privește noile materiale, biologia
sintetică și tehnologia curată.

CERCETARE ȘI INOVARE DE
TALIE MONDIALĂ
Cu o finanțare de 95,5 miliarde EUR pentru perioada
de până în 2027, Orizont Europa este cel mai mare
program transnațional de cercetare și inovare din
lume. Atât tranziția verde, cât și cea digitală din
Europa depind de existența unei cercetări și inovări de
talie mondială. În septembrie 2021, Comisia a lansat
cinci misiuni de cercetare și inovare ale UE pentru
a găsi soluții concrete la unele dintre cele mai mari
provocări cu care ne confruntăm.

De asemenea, Comisia își intensifică eforturile de
pionierat în proiecte din domeniul tehnologiilor
ecologice prin lansarea UE-Catalyst, un nou
parteneriat menit să stimuleze și să intensifice
investițiile în proiecte din UE cu impact ridicat, din
domeniul tehnologiilor climatice critice, despre care
se preconizează că vor contribui la viitoarea economie
neutră din punct de vedere climatic (hidrogen verde,
combustibili de aviație derivați din surse regenerabile,
captarea directă din aer și stocarea energiei pe termen
lung). Parteneriatul a fost lansat cu ocazia COP26 și
are potențialul de a mobiliza până la 840 de milioane
EUR până în 2026 și de a contribui la realizarea
ambițiilor Pactului verde european și a obiectivelor
climatice ale UE pentru 2030.

La 14 octombrie 2021, Consiliul European pentru
Inovare, o inițiativă emblematică din cadrul
programului Orizont Europa, a selectat 65 de startup-uri și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare care
să primească finanțare în valoare de 363 de milioane
EUR pentru inovații revoluționare în domeniul
asistenței medicale, al tehnologiilor digitale, al
energiei, al biotehnologiei, al spațiului și în alte
domenii. Alte 99 de start-up-uri au fost selectate în
decembrie 2021 pentru a primi o sumă care se ridică
la 627 de milioane EUR. În iunie 2022, Comisia
a lansat o acțiune a Consiliului European pentru

DOMENIILE MISIUNILOR

Sănătatea solului
și alimentele

Adaptarea la
schimbările climatice,
inclusiv transformarea
societății

Orașe inteligente și
neutre din punctul de
vedere al impactului
asupra climei
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În ultimul an, mai mulți oameni de știință sprijiniți de
Consiliul European pentru Cercetare au câștigat
premii internaționale prestigioase în domeniul
cercetării medicale, al astrofizicii, al matematicii,
precum și două premii Nobel pentru chimie și fizică.
Sondajele recente au arătat că Consiliul European
pentru Cercetare a finanțat sute de proiecte de
cercetare esențiale pentru politicile UE în domeniul
climei, al politicilor în domeniul sănătății și al
transformării digitale, în timp ce mai mult de unul din
zece beneficiari de granturi au lansat start-up-uri sau
și-au transferat rezultatele cercetărilor către alte
întreprinderi.

mai afectate din UE. Comisia a propus, de asemenea,
un Fond pentru atenuarea impactului social al
acțiunilor climatice, care urmează să fie finanțat
direct din veniturile generate de sistemul european
de comercializare a certificatelor de emisii, pentru
a ajuta gospodăriile cele mai vulnerabile din societatea
noastră să își poată plăti facturile la energie și
transport.

În iunie 2022, Parlamentul și
Consiliul au ajuns la un acord
istoric cu privire la Directiva
privind salariile minime
adecvate.

În plus, cu sprijinul programului Orizont Europa, UE va
mări de peste două ori numărul văilor de hidrogen,
care ar urma să crească de la 21 la 50 până în 2025,
mobilizând mai multe investiții din partea industriei
și a statelor membre. De asemenea, UE va extinde
rețeaua existentă de văi de hidrogen către alte părți
ale lumii prin dezvoltarea a 100 de văi de hidrogen la
nivel mondial cu ajutorul „Misiunii inovare” (inițiativa
globală de accelerare a inovării în domeniul energiei
curate prin intermediul cooperării orientate către
acțiune). În plus, Comisia a acordat aproximativ
4 milioane EUR în cadrul programului Erasmus+
pentru a sprijini un parteneriat pe termen lung între
industrie și sistemul de educație, scopul acestuia fiind
dezvoltarea competențelor necesare pentru
economia bazată pe hidrogen și punerea acestora
la dispoziția tuturor instituțiilor de învățământ.

Măsurile luate de UE ca răspuns la pandemie și, în
momentul de față, la războiul Rusiei împotriva
Ucrainei dau rezultate datorită unei combinații de
flexibilitate pe termen scurt și viziune pe termen lung.
Această abordare flexibilă, bazată pe valorile pieței
sociale europene, este concretizată în programul
Comisiei de sprijin pentru atenuarea riscurilor de
șomaj într-o situație de urgență (SURE). SURE a ajutat
angajatorii să își păstreze angajații la locul de muncă,
plătind salariile acestora în timpul măsurilor de
limitare a mișcării persoanelor. O asistență financiară
în valoare de 92 de miliarde EUR a fost acordată unui
număr de 19 state membre, sumele de bani ajungând
direct la beneficiari. Numai în 2020, SURE a sprijinit
aproximativ 31 de milioane de persoane din UE și 2,5
milioane de firme. SURE a sprijinit aproape 30 % din
forța de muncă totală și un sfert din totalul
întreprinderilor din cele 19 țări beneficiare. În 2021,
SURE a continuat să protejeze locurile de muncă,
punând în același timp bazele unei redresări economice
solide.

După invadarea Ucrainei de către Rusia, UE a pus
capăt participării entităților publice ruse și
a organismelor asociate acestora la programele de
cercetare și inovare ale UE, a exclus viitoarele cooperări
cu toate entitățile juridice ruse și a lansat măsuri de
sprijin pentru comunitatea de cercetare din Ucraina.
Ucraina este deja eligibilă pentru finanțare din
partea UE în cadrul programului Orizont Europa.
Comisia a direcționat deja 25 de milioane EUR prin
intermediul unei noi acțiuni Marie Skłodowska-Curie,
oferind 200 de burse cadrelor universitare
ucrainene pentru desfășurarea de activități de
cercetare în universitățile din UE.

NU LĂSĂM ÎN URMĂ NICIUN
EUROPEAN
Justiția socială trebuie să se afle în centrul tranziției
verzi și al celei digitale, reflectând valorile economiei
sociale de piață europene. Acesta este motivul
pentru care Comisia von der Leyen a creat Mecanismul
pentru o tranziție justă, care va mobiliza până la
55 de miliarde EUR până în 2027 pentru regiunile cele
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SURE A SPRIJINIT APROAPE 30 % DIN FORȚA
DE MUNCĂ TOTALĂ ȘI UN SFERT DIN
TOTALUL ÎNTREPRINDERILOR DIN CELE
19 ȚĂRI BENEFICIARE

la pandemie. De la începutul crizei, Comisia a adoptat
peste 1 430 de decizii privind ajutoarele de stat,
aprobând aproape 1 010 măsuri naționale cu o valoare
aprobată totală estimată la aproximativ 3,2 mii de
miliarde EUR. Cadrul temporar privind ajutoarele de stat
în contextul pandemiei de COVID-19 a fost încheiat la
30 iunie 2022.

O asistență ﬁnanciară
în valoare de
92 DE MILIARDE EUR

a fost acordată
unui număr de

În noiembrie 2021, Comisia a adoptat o comunicare
privind o politică în domeniul concurenței pregătită
pentru noi provocări, care subliniază rolul important
pe care îl are politica în domeniul concurenței în
a permite Europei să avanseze pe calea redresării, către
tranziția verde și cea digitală, precum și către o piață
unică rezilientă. Comunicarea subliniază capacitatea
intrinsecă a politicii în domeniul concurenței de a se
adapta la noile circumstanțe ale pieței, la prioritățile de
politică și la nevoile consumatorilor: În plus, Comisia
efectuează în prezent o revizuire a instrumentelor
politicii în domeniul concurenței pentru a se asigura că
toate instrumentele din domeniul concurenței (controlul
concentrărilor economice, controlul antitrust și controlul
ajutoarelor de stat) rămân adecvate scopului și
completează setul său de instrumente existent.

19
state membre

În prezent, UE are cea mai puternică piață a forței de
muncă din ultimele decenii. Între începutul anului 2021
și începutul anului 2022, în UE au fost create aproape
6 milioane de locuri de muncă. Pe măsură ce
economia s-a redresat, statele membre au trecut treptat
de la schemele de urgență privind reducerea timpului
de muncă la măsuri orientate spre viitor pe piețele forței
de muncă, în conformitate cu recomandarea Comisiei
privind un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței
de muncă (EASE). În pofida impactului economic grav
al războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra anumitor
sectoare, până în prezent cifrele privind ocuparea forței
de muncă în UE au rămas în mare măsură neafectate,
iar șomajul a atins niveluri scăzute record (6,0 % în
iunie 2022). Deși crește incertitudinea economică,
previziunile actuale arată că rata de ocupare a forței
de muncă ar trebui să crească în continuare în 2023.

După cum a demonstrat pandemia, o economie socială
de piață puternică, care pune bunăstarea oamenilor pe
primul loc, este cel mai rezilient model pentru o lume
post-pandemie bazată pe tehnologie. Planul de acțiune
privind Pilonul european al drepturilor sociale,
adoptat în martie 2021, a propus trei obiective principale
ambițioase ale UE pentru 2030 în domeniul ocupării
forței de muncă, al competențelor și al reducerii sărăciei,
care au fost salutate de liderii UE la summitul de la
Porto. Cu un buget total de 99 de miliarde EUR, Fondul
social european este un instrument financiar esențial
pentru punerea în aplicare a Pilonului european al
drepturilor sociale. În iunie 2022, toate statele membre
și-au prezentat obiectivele naționale, demonstrându-și
angajamentul de a-și îndeplini promisiunile făcute la
Summitul de la Porto.

Un alt instrument care a permis realizarea unei redresări
comune în întreaga UE, în special stimularea creșterii
în regiunile mai puțin dezvoltate, a fost inițiativa
„Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile
Europei” (REACT-EU). Fondurile politicii de coeziune au
fost suplimentate cu o sumă semnificativă în valoare
de peste 50 de miliarde EUR. REACT-EU a fost primul
instrument utilizat în cadrul NextGenerationEU, prima
plată fiind efectuată încă din iunie 2021. Această
acțiune rapidă a atenuat impactul crizei provocate de
pandemie și a oferit o punte către planul de redresare
pe termen lung. REACT-EU sprijină dezvoltarea
întreprinderilor și a afacerilor, consolidează sistemele
de îngrijiri de sănătate, finanțează programe de formare
și programe de ocupare a forței de muncă și oferă
echipamente școlare și asistență materială celor care
au cea mai mare nevoie de sprijin.

Agenda europeană pentru competențe, prezentată
în iulie 2020, este un plan pe 5 ani menit să ajute
cetățenii și întreprinderile să își dezvolte mai multe
competențe și de o calitate mai bună, să elimine
lacunele în materie de locuri de muncă și să prospere
într-o economie mai verde și mai digitală. Pactul privind
competențele, lansat în noiembrie 2020, reunește
întreprinderi, lucrători, autorități locale, parteneri sociali,
furnizori de educație sau de formare și servicii de
ocupare a forței de muncă pentru a identifica
competențele care vor fi necesare în diferite sectoare
și pentru a-și asuma angajamente de recalificare
a lucrătorilor. Până în prezent, peste 600 de organizații
au aderat la pact și s-au angajat să contribuie la
perfecționarea a 1,5 milioane de persoane.

Ajutoarele de stat au reprezentat, de asemenea,
o parte importantă a răspunsului economic al Comisiei
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În iunie 2022, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un
acord istoric cu privire la Directiva privind
salariile minime adecvate, propusă de Comisie în
octombrie 2020. Acest act legislativ a fost încă de la
început o prioritate pentru Comisia von der Leyen și
va contribui la îmbunătățirea gradului de adecvare al
salariilor minime și la sporirea accesului lucrătorilor
din întreaga UE la protecția oferită de salariul minim.

Obiective principale pentru
2030 stabilite în Planul de
acțiune privind Pilonul european
al drepturilor sociale
cel puțin

78 %

Pentru a-i proteja pe lucrători împotriva noilor
provocări legate de digitalizarea universului muncii,
Comisia a propus, în decembrie 2021, o directivă
privind îmbunătățirea condițiilor de muncă
pentru lucrul pe platforme. Propunerea urmărește
să asigure faptul că persoanelor care lucrează prin
intermediul platformelor digitale de muncă li se acordă
statutul profesional legal care corespunde condițiilor
lor reale de muncă și că acestea pot beneficia de
drepturile lucrătorilor și de prestațiile sociale la care
au dreptul. Propunerea abordează, de asemenea,
problema complexă a gestionării algoritmice pe
platforme pentru a asigura faptul că există
supraveghere umană și transparență.

din populația cu vârste cuprinse
între 20 și 64 de ani ar trebui să
aibă un loc de muncă până în 2030

cel puțin

60 %

dintre toți adulții ar trebui să
participe la cursuri de formare
în ﬁecare an până în 2030

Tot în decembrie, Comisia a prezentat un plan de
acțiune pentru economia socială. Sporirea
sprijinului acordat economiei sociale permite
organizațiilor, pe lângă crearea de locuri de muncă,
să își mărească impactul social în întreaga UE. Planul
de acțiune creează condiții favorabile pentru
prosperitatea și creșterea organizațiilor din domeniul
economiei sociale prin sporirea vizibilității acestora,
prin instituirea unor cadre politice și juridice adecvate
și prin sprijinirea acestora în procesul de înființare și
de extindere.

o reducere cu cel puțin

15 milioane

a numărului de persoane expuse
riscului de sărăcie sau de
excluziune socială

În iunie 2022, Consiliul a adoptat recomandări privind
conturile personale de învățare și
microcertificarea. Pentru a se asigura că Europa
continuă să fie printre primele din lume în domeniul
educației, Comisia a lansat o strategie europeană
pentru universități, care va îmbunătăți considerabil
competitivitatea sistemelor noastre de învățământ
superior printr-o cooperare transnațională mai amplă
și mai aprofundată. Acest lucru va crea condiții mai
bune pentru ca talentele să prospere în societatea
bazată pe cunoaștere.

La nivel mondial, UE și statele sale membre se află
în avangarda reformei impozitului pe profit. În 2021,
în urma semnării de către 137 de țări a unui acord
internațional cu privire la o rată de impozitare efectivă
de 15 %, Comisia a propus o directivă care asigură
o rată de impozitare efectivă minimă pentru activitățile
la nivel mondial ale marilor grupuri multinaționale.
Propunerea transpune în fapte angajamentul UE de

Atunci când Rusia a atacat Ucraina, comunitatea
de afaceri din România s-a reunit pentru a lansa
jobs4ukr.com, o platformă care să îi ajute pe
refugiații ucraineni să își găsească un loc de
muncă în întreaga UE.
34
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a acționa extrem de rapid și de a fi printre primii care
pun în aplicare acordul internațional istoric
privind reforma fiscală, care urmărește să asigure
echitatea, transparența și stabilitatea cadrului
internațional privind impozitul pe profit.

desfășurare cu Ghana și Africa de Sud. De asemenea,
Global Gateway sprijină deja inițiativa „Marele
zid verde”, menită să stimuleze producția de alimente
din Niger și Senegal până în Etiopia, construind astfel
un zid de apărare împotriva insecurității alimentare
și a schimbărilor climatice.

GLOBAL GATEWAY STRATEGIA EUROPEI PENTRU
ÎNTREAGA LUME

UE investește substanțial în asigurarea securității,
a stabilității și a prosperității în vecinătatea noastră
europeană. Pentru Balcanii de Vest, UE dispune de
un pachet economic și de investiții în valoare de
aproape 30 de miliarde EUR – o treime din produsul
intern brut global al acestei regiuni – constituit din
zece investiții emblematice în domeniile transportului
durabil, energiei curate, mediului și climei, viitorului
digital, sectorului privat și capitalului uman. De
asemenea, investițiile UE acordă un sprijin rapid
tranziției către energia verde în Balcanii de Vest și
eliminării treptate a cărbunelui ca sursă de energie
primară. În 2022, UE a făcut, de asemenea, demersuri
esențiale pentru lansarea negocierilor de aderare cu
Albania și Macedonia de Nord.

În toamna anului 2021, președinta von der Leyen
a anunțat lansarea Global Gateway, oferta pe care
o lansează Europa unei lumi care are nevoie de
investiții masive: investiții în energia curată, în drumuri
și poduri rezistente la inundații și în clădiri care pot
rezista valurilor de căldură extremă; investiții care să
pregătească sistemele de sănătate pentru pandemiile
viitorului și care să adapteze agricultura la o climă
mai secetoasă; investiții pentru a-i înzestra pe
lucrătorii noștri cu competențe care să corespundă
locurilor de muncă din viitor; sau investiții în
infrastructura digitală, deoarece datele sunt
combustibilul noii economii.

În ceea ce privește Parteneriatul estic, UE
mobilizează investiții de până la 17 miliarde EUR în
toate sectoarele. În cadrul acestui parteneriat se
desfășoară proiecte de conectivitate digitală, cum ar
fi instalarea unui cablu din fibră optică în Marea
Neagră și dezvoltarea infrastructurii de bandă largă
de mare viteză. De asemenea, dorim să creăm linii de
transport care să faciliteze transportul de persoane
și de mărfuri între Caucaz și UE. Alte 30 de miliarde
EUR sunt investite în vecinătatea sudică, în mare parte
în infrastructura pentru energia din surse regenerabile.

Strategia „Global Gateway” va contribui la realizarea
unor astfel de investiții, fie că sunt publice sau private.
Astfel, vor fi stimulate conexiunile inteligente, curate
și sigure în sectorul digital, în sectorul energetic și în
cel al transporturilor și vor fi consolidate sistemele de
sănătate, educație și cercetare din întreaga lume. Prin
urmare, UE își intensifică oferta către partenerii săi,
pentru a sprijini proiecte majore de infrastructură
din întreaga lume, punând accentul pe promovarea
tranziției verzi și a celei digitale. Echipa Europa își
propune să mobilizeze investiții în valoare de până la
300 de miliarde EUR până în 2027, din care jumătate
în Africa.
Strategia „Global Gateway” se bazează pe cinci
principii: sustenabilitatea; extinderea drepturilor
omului și a drepturilor sociale; buna guvernanță;
securitatea și atragerea de investiții private. Obiectivul
strategiei este de a oferi țărilor o alternativă mai bună,
bazată pe valori. UE va colabora îndeaproape cu
parteneri care împărtășesc aceeași viziune la punerea
în aplicare a acestei inițiative.
Datorită Global Gateway, UE contribuie la construirea
a două fabrici în Rwanda și Senegal care vor
produce vaccinuri de tip ARNm de ultimă
generație. Începând cu anul viitor, aceste vaccinuri
vor fi vândute țărilor africane la prețuri non-profit.
Activități similare sunt, de asemenea, în curs de

35

STAREA UNIUNII 2022
REALIZĂRI

Investițiile din cadrul inițiativei „Global Gateway” sunt
sustenabile atât pentru mediu, cât și pentru finanțele
partenerilor noștri. Investițiile noastre vor pune
întotdeauna oamenii pe primul loc. În acest sens, vom
elabora întotdeauna proiectele împreună cu
partenerii noștri, pentru a ne asigura că acestea aduc
beneficii durabile comunităților locale. Europa are un

interes strategic clar în acest sens. Avem tot interesul
să lucrăm împreună pentru planeta noastră, să îi
ajutăm pe vecinii și partenerii noștri să devină mai
rezilienți la toate tipurile de șocuri și să înlocuim
dependențele nesustenabile cu interdependențe mai
echilibrate.

GLOBAL GATEWAY: 5 PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII
SECTORUL
DIGITAL

CLIMA ȘI
ENERGIA

UE va sprijini
un internet
deschis
și sigur

UE va sprijini
investițiile și
normele care
pregătesc terenul
pentru tranziția
către o energie
curată

TRANSPORTURILE
UE va sprijini
toate modurile
de transport
ecologic,
inteligent și
sigur

EDUCAȚIA
ȘI CERCETAREA

SĂNĂTATEA
UE va contribui
la consolidarea
lanțurilor de
aprovizionare și
a producției
locale de
vaccinuri

UE va investi în
educația de înaltă
calitate, acordând o
atenție specială fetelor
și femeilor, precum și
grupurilor vulnerabile
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4. P
 ILONII DEMOCRAȚIEI
EUROPENE
privind partidele și fundațiile politice de la nivel
european, precum și a celor privind „cetățenii mobili”
ai UE (cetățenii care locuiesc într-o altă țară a UE
decât în cea a cărei naționalitate o au). Deși există
aproximativ 13,5 milioane de astfel de cetățeni, puțini
dintre aceștia își exercită dreptul de vot la alegerile
europene și locale. Noile propuneri vor facilita votul
cetățenilor mobili.

COMISIA SUSȚINE
DEMOCRAȚIA ȘI STATUL DE
DREPT
Suntem, în prezent, martorii unor atacuri la adresa
democrației pe continentul european. Agresiunea
Rusiei împotriva Ucrainei este în sine un război
împotriva democrației, un război împotriva ideii că
poporul ucrainean ar trebui să fie singurul care ia
decizii suverane cu privire la propriul viitor. Sprijinul
nostru pentru Ucraina izvorăște direct din valorile
noastre democratice. Atunci când poporul ucrainean
privește Uniunea noastră, vede o întruchipare
a democrației, a drepturilor omului, a statului de drept
și a libertății individuale și economice. Uniunea
Europeană este astăzi întruchiparea tuturor acestor
valori. Însă democrația noastră nu poate fi considerată
ca de la sine înțeleasă, ci trebuie să fie cultivată și
îngrijită zi de zi. Comisia von der Leyen a depus
eforturi în acest sens încă de la începutul mandatului
său.

Comisia este gardianul tratatelor. Este de datoria
Comisiei să protejeze drepturile cetățenilor UE,
indiferent de locul în care locuiesc în Uniunea noastră.
Statul de drept este liantul care unește Uniunea
Europeană. Acesta este esențial pentru protejarea
valorilor pe care se întemeiază UE: democrație,
libertate, egalitate și respectarea drepturilor omului.
Acestea sunt angajamentele pe care și le-au asumat
toate cele 27 de state membre din cadrul UE, în
calitate de țări suverane și de popoare libere.
Comisia von der Leyen a instituit măsuri istorice
pentru a consolida capacitatea UE de a promova și de
a proteja statul de drept. Comisia a instituit un
mecanism cuprinzător privind statul de drept,
care prevede un proces de dialog anual la care să
participe Parlamentul European, Consiliul și Comisia,
împreună cu statele membre, alături de parlamentele
naționale, societatea civilă și alte părți interesate din
domeniul statului de drept.

Democrația reprezentativă necesită, de asemenea,
o întinerire constantă. În noiembrie 2021, Comisia
a prezentat o propunere privind transparența și
vizarea unui public-țintă în publicitatea politică,
ca parte a măsurilor menite să protejeze integritatea
alegerilor și dezbaterea democratică deschisă
anunțate în cadrul Planului de acțiune pentru
democrația europeană. Conform normelor propuse,
orice anunț publicitar politic ar trebui să fie marcat în
mod clar ca atare și să furnizeze publicului informații,
cum ar fi cine și cât a plătit pentru el. Comisia a propus,
de asemenea, actualizarea normelor actuale ale UE

Pentru a facilita acest dialog, Comisia a publicat de
atunci rapoarte anuale ale UE privind statul de
drept, axate pe patru domenii-cheie: sistemele de
justiție, cadrele anticorupție, pluralismul mass-mediei
și alte aspecte instituționale legate de sistemul de
control și echilibru. Fiecare raport evaluează situația
din UE în ansamblu și include 27 de capitole, câte unul
pentru fiecare țară, care analizează evoluțiile din
statele membre. Până în prezent, au fost publicate
trei rapoarte anuale privind statul de drept, cel mai
recent în iulie 2022. Începând din acest an, rapoartele
includ recomandări adresate fiecărui stat membru.
Comisia are responsabilitatea de a proteja bugetul UE
împotriva încălcărilor statului de drept. Începând din
2021, bugetul Uniunii dispune de un nivel suplimentar
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de protecție împotriva încălcărilor principiilor statului
de drept. Acest lucru se datorează unui regim general
de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii,
cunoscut și sub denumirea de „Regulamentul privind
condiționalitatea”, care este în vigoare din ianuarie
2021. Acest mecanism se află în centrul
NextGenerationEU și al bugetului european. Trebuie
luate măsuri în cazul în care se stabilește că încălcările
statului de drept din orice stat membru afectează sau
prezintă un risc ridicat să afecteze buna gestiune
financiară a bugetului UE sau interesele financiare ale
UE.

fonduri să fie utilizate în mod corespunzător și eficace.
Acesta nu este doar un ingredient vital al democrațiilor
noastre, ci creează și încredere pentru investitori și
întreprinderi în acest moment crucial.

La 27 aprilie 2022, Comisia a trimis o notificare
scrisă autorităților maghiare în temeiul
Regulamentului privind condiționalitatea bugetară.
Comisia a considerat că o serie de probleme legate
de statul de drept din Ungaria afectează sau prezintă
un risc ridicat să afecteze buna gestiune financiară
a bugetului Uniunii sau protecția intereselor financiare
ale Uniunii. Această notificare a marcat deschiderea
unei proceduri în cursul căreia Comisia a discutat cu
autoritățile naționale modul în care problemele
ridicate ar putea fi abordate în mod constructiv. La
22 august, Ungaria a prezentat observații și măsuri
de remediere. Comisia analizează în prezent acest
răspuns, înainte de a decide dacă să propună sau nu
măsuri în vederea adoptării de către Consiliu.

JURNALISMUL ȘI LIBERTATEA
CUVÂNTULUI

Democrația și statul de drept se află, de asemenea,
în centrul procesului de aderare la UE. Este ceea ce
cetățenii din Balcanii de Vest, Ucraina, Moldova și
Georgia așteaptă de la UE pentru țările lor, iar aceste
valori constituie nucleul „abordării cu prioritate
a elementelor fundamentale”, abordare care stă
la baza metodologiei de extindere.

Un principiu fundamental al democrației este acela
că guvernul este în serviciul cetățenilor. Democrațiile
oferă cetățenilor lor capacitatea de a lua decizii și de
a-i trage la răspundere pe funcționarii publici aleși.
Acest lucru necesită un acces gratuit și de înaltă
calitate la informații. Acesta este motivul pentru care
libertatea și pluralismul mass-mediei sunt
esențiale pentru buna funcționare a sistemului
democratic și reprezintă un domeniu prioritar în cadrul
Planului de acțiune pentru democrația europeană.
În decembrie 2021, președinta von der Leyen
a prezidat o sesiune a liderilor în cadrul Summitului
pentru democrație găzduit de președintele SUA, Joe
Biden, afirmând că „trebuie să cultivăm și să lucrăm
de fiecare zi la îmbunătățirea democrației, pentru că
știm cât de repede și cât de devastator se poate
schimba istoria”. Comisia a anunțat un nou program

În prezent, Uniunea Europeană investește mai multe
fonduri ca niciodată pentru a promova redresarea
noastră colectivă și pentru a elimina dependența
noastră de combustibilii fosili proveniți din Rusia. Prin
urmare, trebuie să fim deosebit de atenți ca aceste
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„Europa globală – Drepturile omului și
democrație”, în valoare de 1,5 miliarde EUR, pentru
a intensifica sprijinul UE pentru promovarea și
protecția drepturilor omului, a libertăților
fundamentale, a democrației, a statului de drept și
a activității organizațiilor societății civile și
a apărătorilor drepturilor omului din întreaga lume
până în 2027.

Însă jurnaliștii se confruntă cu provocări din ce
în ce mai mari și în interiorul UE. Având în vedere
schimbările tehnologice și digitale din peisajul
mediatic, care au fost accelerate de pandemia de
COVID-19, precum și amenințările și atacurile tot mai
dese la adresa jurnaliștilor, mulți dintre aceștia se
confruntă cu obstacole din ce în ce mai mari în a-și
exercita meseria și a face astfel o muncă esențială
pentru democrație. Trei măsuri de inversare a acestor
tendințe au fost puse în aplicare până în prezent sau
sunt în curs de pregătire de către Comisie.
În primul rând, în septembrie 2021, Comisia
a prezentat statelor membre o serie de recomandări
privind modalitățile de îmbunătățire a siguranței
jurnaliștilor,în mediul offline și în cel online. Printre
inițiativele-cheie se numără crearea de servicii
naționale independente de sprijin, inclusiv linii de
asistență telefonică, consiliere juridică, sprijin
psihologic, o protecție sporită a jurnaliștilor în timpul
demonstrațiilor și adăposturi pentru jurnaliștii și
profesioniștii din domeniul mass-mediei care au făcut
obiectul unor amenințări.

Jurnaliști curajoși își riscă viața
pentru a relata despre impactul pe
care îl are asupra oamenilor războiul
din Ucraina. Frederic Leclerc- Imhoff,
din Franța, avea doar 32 de ani
când și-a pierdut viața într-un atac
rusesc asupra unui convoi umanitar
din Ucraina.

În al doilea rând, în aprilie 2022, Comisia a propus un
act legislativ solid pentru protejarea jurnaliștilor
și a apărătorilor drepturilor omului împotriva
proceselor abuzive. Noile măsuri vor permite
judecătorilor să respingă rapid așa-numitele SLAPP
(acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării
publice) și îi vor sprijini pe jurnaliști și pe apărătorii
drepturilor omului în eforturile lor de a se exprima în
interesul public.
În al treilea rând, Comisia prezintă în momentul de
față o lege privind libertatea mass-mediei.
Această lege va introduce, pentru prima dată în
legislația UE, garanții comune pentru protejarea
pluralismului mass-mediei și a independenței
editoriale a mass-mediei. Libertatea și pluralismul
mass-mediei, precum și siguranța jurnaliștilor sunt
monitorizate și în rapoartele anuale privind statul de
drept.

Comisia sprijină în mod activ mass-media
independentă și societatea civilă din Ucraina, ca
parte a ajutorului umanitar în valoare de 335 de
milioane EUR acordat Ucrainei. Societatea civilă
europeană își intensifică, de asemenea, eforturile
pentru a-i sprijini pe jurnaliștii ucraineni.
A doua zi după atacul Rusiei împotriva Ucrainei, la
25 februarie, un grup de parteneri media paneuropeni
de mici dimensiuni, inclusiv Fundația Are We Europe,
s-a reunit în jurul unui obiectiv: strângerea sumei de
150 000 EUR ca fond de urgență pentru organizațiile
mass-media ucrainene și jurnaliștii ucraineni.
O săptămână mai târziu, campania lor „Keep Ukraine
Media Going” strânsese peste 1,5 milioane EUR, în
principal sub formă de donații mici din partea a mii
de persoane din întreaga lume. Aceste donații ajung
direct la jurnaliștii ucraineni pentru a acoperi costurile
operaționale ale relatărilor despre război, pentru
a furniza echipamente necesare de urgență, pentru
a muta sau a instala noi birouri în orașele sigure din
Ucraina sau în UE.

O UNIUNE A EGALITĂȚII
În politică, în afaceri și la nivelul societății în ansamblul
său, nu ne putem valorifica pe deplin potențialul decât
dacă ne exploatăm la maximum talentul și diversitatea
de care dispunem. Inovarea apare atunci când își
unesc forțele oameni proveniți din contexte sociale
diferite și având perspective diferite. Având în vedere
provocările demografice cu care ne confruntăm, nu
ne putem permite să nu utilizăm potențialul tuturor
membrilor societăților noastre caracterizate de
diversitate și să nu le oferim mijloacele să își realizeze
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acest potențial. Aceleași oportunități trebuie să existe
pentru toți cei care împărtășesc aceleași aspirații, iar
aceasta a fost una dintre principalele priorități ale
Comisiei von der Leyen, încă de la începutul mandatului
său. Construirea unei lumi bazate pe egalitatea de gen
este un obiectiv-cheie integrat în acțiunile externe ale
UE.

imagini intime, urmărirea cibernetică în scopul
hărțuirii, hărțuirea cibernetică și incitarea la violență
sau la ură online. Noile norme consolidează accesul
victimelor la justiție și încurajează statele membre să
faciliteze obținerea de sprijin de către acestea.

Egalitatea și lupta împotriva discriminării sunt valori
fundamentale ale oricărei democrații. Egalitatea între
femei și bărbați este o valoare fundamentală a UE,
prevăzută la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea
Europeană. Incluziunea și diversitatea stimulează, de
asemenea, inovarea și productivitatea economică.
Zece ani după ce Comisia a propus pentru prima dată
o directivă menită să îmbunătățească echilibrul de
gen în consiliile de administrație ale
întreprinderilor, colegiuitorii au ajuns la un acord
datorită eforturilor reînnoite ale Comisiei von der
Leyen.

În afara UE, inițiativa Spotlight a UE-ONU de
combatere a tuturor formelor de violență împotriva
femeilor și fetelor a obținut rezultate remarcabile.
Aceasta a sensibilizat 130 de milioane de persoane
la nivel mondial prin campanii de schimbare
a comportamentului. Inițiativa a dus la dublarea
numărului de condamnări pentru violență de gen în
țările participante și a permis unui număr de o mie de
organizații pentru drepturile femeilor, atât locale, cât
și create la inițiativa comunităților de la diferite
niveluri să se bucure de o mai mare libertate de
acțiune și influență. Activă și în timpul pandemiei de
COVID-19, ba chiar în special în timpul pandemiei,
inițiativa Spotlight a contribuit la furnizarea de servicii
locale pentru victimele violenței bazate pe gen pentru
peste 1,6 milioane de femei și fete.

Discriminarea salarială la locul de muncă este în
continuare o problemă. Prin urmare, Comisia
a prezentat, în martie 2021, o propunere de directivă
pentru a consolida aplicarea principiului remunerației
egale pentru muncă egală prin transparența
salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii.
În plus, programul Orizont Europa al Comisiei a lansat
proiectul-pilot Women TechEU pentru a pune femeile
în avangarda dezvoltării domeniului tehnologiei
profunde. Women TechEU abordează disparitatea de
gen în materie de inovare prin sprijinirea, în fiecare
an, a 130 de start-up-uri din domeniul tehnologiei
conduse de femei.

Comisia colaborează cu statele
membre pentru a elabora,
a adopta și a pune în aplicare
planuri naționale de
acțiune pentru persoanele
LGBTIQ+ și pentru
combaterea rasismului.

Violența pe criterii de gen rămâne o realitate
înfricoșătoare pentru prea multe femei din UE. În
martie 2022, Comisia a propus norme la nivelul UE
pentru stoparea violenței de gen împotriva
femeilor și a violenței domestice. Directiva propusă
va incrimina atât violul bazat pe lipsa consimțământului,
cât și mutilarea genitală a femeilor. De asemenea,
aceasta va incrimina violența cibernetică bazată pe
sex și gen, care include partajarea neconsensuală de

Comisia Europeană este atașată valorilor unei
societăți pluraliste, bazate pe egalitatea de gen și
favorabile incluziunii, în care persoanele LGBTIQ+,
minoritățile sau persoanele cu handicap să fie tratate
în mod egal. Un grup operativ pentru egalitate
lucrează pentru a integra egalitatea în toate domeniile
de politică.
Discriminarea nu își are locul în UE. Comisia
colaborează cu statele membre pentru a elabora,
a adopta și a pune în aplicare planuri naționale de
acțiune pentru persoanele LGBTIQ+ și pentru
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combaterea rasismului și a emis orientări în acest
domeniu în aprilie și, respectiv, martie 2022. În
decembrie 2021, Comisia a făcut primii pași în
vederea extinderii listei infracțiunilor incriminate de
UE pentru a include discursurile de incitare la ură
și infracțiunile motivate de ură. După ce va fi
adoptată împreună cu Consiliul, inițiativa va asigura
norme comune minime privind modul de definire
a infracțiunilor și a sancțiunilor aplicabile în toate
statele membre ale UE. În calitate de gardian al
tratatelor, Comisia nu ezită să inițieze proceduri de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru
încălcările drepturilor fundamentale, așa cum
s-a întâmplat, de exemplu, în ceea ce privește
încălcările drepturilor comunității LGBTIQ+ din Ungaria
și Polonia.

și fac parte integrantă din identitatea Europei.
Antisemitismul este incompatibil cu valorile
fundamentale ale Europei, dar, din păcate, este încă
în prezent în Europa. Strategia UE de combatere
a antisemitismului și de susținere a vieții
evreiești, adoptată în octombrie 2021, stabilește
o serie de măsuri menite să intensifice lupta împotriva
tuturor formelor de antisemitism – dar și, pentru prima
dată, să promoveze patrimoniul și cultura evreiască
și să combată antisemitismul dincolo de frontierele
UE. În prezent, statele membre lucrează la planurile
naționale de acțiune, care urmează să fie elaborate
până la sfârșitul anului 2022.
Violența, mai ales violența împotriva copiilor, nu își are
locul în societățile noastre. La 11 mai 2022, Comisia
a propus un nou act legislativ al UE care să prevină
și să combată abuzul sexual online asupra
copiilor. Conform normelor UE propuse, furnizorii de
servicii vor avea obligația de a detecta, de a raporta și
de a elimina materialele care conțin abuzuri sexuale
asupra copiilor. Un nou Centru independent al UE privind
abuzul sexual asupra copiilor va colabora îndeaproape
cu autoritățile naționale de aplicare a legii, cu Agenția
Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de
Aplicare a Legii și cu grupurile de sprijin pentru
salvarea și capacitarea supraviețuitorilor și
aducerea făptașilor în fața justiției.
În aceeași zi, Comisia a adoptat o nouă strategie
europeană pentru un internet mai bun pentru copii.
Pe lângă majorarea investițiilor în educația digitală
a copiilor, Comisia și părțile interesate elaborează în
prezent, cu participarea activă a copiilor, norme conform
cărora conceperea serviciilor online ar trebui să țină
cont de vârsta utilizatorilor. De asemenea, au intrat în
vigoare o serie de norme privind eliminarea conținutului
online cu caracter terorist. Aceste standarde vor fi în
conformitate cu actul nostru legislativ emblematic
privind serviciile digitale. Grație lor, copiii din întreaga
lume, nu doar cei din Europa, vor fi mai în siguranță și
vor avea mai multe mijloace de acțiune.

Anna Ohnweiler este una dintre
femeile fondatoare ale inițiativei
„Omas gegen rechts” (bunicile
împotriva extremismului), care
luptă împotriva antisemitismului,
a rasismului și a misoginiei.
Pentru a genera schimbări pe teren, este esențial să
se acționeze la nivel local. În acest spirit, Premiul
„Capitalele europene ale incluziunii și
diversității” a fost decernat pentru prima dată în
aprilie 2022, pentru a recunoaște activitatea
desfășurată de orașele mici și mari și de regiunile din
Europa pentru a promova incluziunea și a crea societăți
din care discriminarea și ura să fie absente. Platforma
pentru persoanele cu handicap oferă un alt cadru
care permite părților interesate relevante să facă
schimb de experiență și de bune practici, să învețe
unele de la altele și să colaboreze.

Defavorizarea și excluziunea la vârste fragede au
consecințe asupra capacității copiilor de a reuși mai
târziu. Garanția europeană pentru copii are drept
obiectiv să întrerupă acest cerc vicios. Aceasta oferă
statelor membre orientări și mijloacele necesare
pentru a sprijini copiii aflați în dificultate prin
garantarea accesului acestora la educație, la activități
extrașcolare, la mese sănătoase în școli și la asistență
medicală. În 2022, Comisia a ajutat 10 state membre
să facă sistemele lor de învățământ mai favorabile
incluziunii, sprijinind incluziunea copiilor cu handicap
sau a copiilor care provin din familii de migranți sau
din medii vulnerabile.

Evreii și comunitățile evreiești din Europa au contribuit
la dezvoltarea Europei timp de peste două mii de ani
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DEMOGRAFIA, ZONELE
RURALE ȘI DIVERSITATEA

De la începutul războiului din Ucraina, peste 2
milioane de copii ucraineni au căutat un refugiu
în Uniunea Europeană. Acești copii au aceleași
drepturi și beneficiază de aceeași protecție ca și copiii
care sunt cetățeni ai UE. Felul în care au fost primiți
în diferite școli din toate statele membre și în care li
s-a arătat că sunt bineveniți a fost foarte emoționant.
Acești copii merită cea mai bună educație și îngrijire,
astfel încât, atunci când se va încheia războiul, să se
poată întoarce acasă pentru a reconstrui Ucraina și
a o ghida pe calea sa europeană.

Europa a trecut prin schimbări demografice
profunde și continuă să se confrunte cu acestea. În
UE, speranța de viață la naștere a crescut cu 10 ani
în ultimele cinci decenii. Aceasta este o realizare
remarcabilă, care demonstrează forța și valoarea
economiei noastre sociale de piață. Totuși, îmbătrânirea
populației are un impact asupra modului în care trăim,
iar modelul nostru social și politicile noastre trebuie
adaptate la ritmul acestei noi realități.
Acesta este motivul pentru care Comisia a adoptat la
începutul mandatului său Cartea verde privind
îmbătrânirea populației și a lansat o amplă
dezbatere publică privind provocările și oportunitățile
acestei realități, legate de impactul pe termen lung al
îmbătrânirii, care afectează toate generațiile.
Rezultatul consultării publice se va reflecta în mare
măsură în Strategia europeană privind serviciile
de îngrijire, pe care Comisia o va prezenta în
septembrie 2022.

Anastasiia Konovalova a fugit din
Odesa în București, unde acum predă
copiilor ucraineni cursuri de școală
primară. Ea are 30 de ani.

Zonele rurale ale
Europei, în care trăiește
aproape 30 % din populația
UE și care reprezintă 80 % din
teritoriul său, participă activ la
tranziția verde și digitală a UE.

€

ZONE RURALE
MAI PUTERNICE
Comunități cu un rol și o
capacitate de acțiune sporite
Îmbunătățirea accesului
la servicii

ZONE RURALE
CONECTATE
O conectivitate digitală
mai profundă
Legături de transport și noi
forme de mobilitate

Inovarea socială
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Acțiuni climatice

Îmbunătățirea valorii
adăugate a activităților
agricole și
agroalimentare

Coeziunea socială
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Viitorul Europei depinde și de zonele rurale, în care
trăiește aproape 30 % din populația UE (137 de
milioane de persoane) și care reprezintă 80 % din
teritoriul său. Zonele rurale sunt actori activi în
tranziția verde și în cea digitală ale UE.
Libertatea de a lucra sau de a studia de la distanță
devine rapid o realitate pentru multe persoane care
locuiesc în UE, deschizând noi posibilități pentru
familiile tinere, pentru întreprinderi și pentru
comunitățile rurale. Inovațiile în agricultura durabilă
sunt benefice nu numai pentru sănătatea oamenilor
și pentru climă, ci și pentru securitatea alimentară
a Europei.

consolidare a spațiului Schengen pentru a asigura
gestionarea eficace a frontierelor externe ale UE,
a spori cooperarea polițienească și judiciară,
a îmbunătăți gradul de pregătire și guvernanța și
a finaliza extinderea spațiului Schengen. Agenția
pentru Azil a Uniunii Europene și-a început activitatea
în ianuarie 2022 și a acordat o asistență sporită statelor
membre. Activarea rețelei aferente mecanismului UE
de pregătire pentru situații de criză și de gestionare
a crizelor, care are scopul de a îmbunătăți cunoașterea
situației și sistemul de alertă timpurie în domeniul
migrației, a demonstrat rolul esențial pe care îl are în
această privință schimbul de informații.

Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale, care
a fost lansată în iunie 2021, stabilește calea de urmat
către dezvoltarea unor zone rurale puternice, conectate,
reziliente și prospere. În decembrie 2021 a fost lansat
un pact rural care dă voce comunităților rurale, iar un
plan de acțiune pentru comunitățile rurale, elaborat
împreună cu acestea, va contribui la transpunerea în
realitate a acestei viziuni pe termen lung. În acest spirit,
NextGenerationEU pune un accent special pe
prosperitatea zonelor noastre rurale: cele 25 de planuri
naționale de redresare și reziliență adoptate de Consiliu
la 30 iunie 2022 sprijină zonele rurale și îndepărtate
cu o finanțare de aproximativ 14,6 miliarde EUR, care
include investiții și reforme într-o gamă largă de
domenii, cum ar fi refacerea naturii, conexiunile la
internet de mare viteză și căile ferate locale.

TINERETUL EUROPEI ȘI UN
PROCES PARTICIPATIV DE
ELABORARE A POLITICILOR
În timpul pandemiei de COVID-19, tinerii și-au sacrificat
o mare parte din libertatea pe care o aveau pentru
sănătatea și siguranța altora. Aceștia au fost un
adevărat exemplu de urmat. În discursul său din 2021
privind starea Uniunii, președinta von der Leyen a propus
ca anul 2022 să fie Anul European al Tineretului.
Această inițiativă permite Uniunii Europene să
interacționeze mai mult cu tinerii, să afle ce își doresc
de la Europa și cum visează să fie aceasta.

UE trebuie să aibă o politică ambițioasă și durabilă în
domeniul migrației legale pentru a putea atrage
talentele de care au nevoie întreprinderile noastre din
orașe și din zonele rurale. În aprilie 2022, Comisia
a prezentat Pachetul privind competențele și
talentele, care include propuneri legislative ce vizează
îmbunătățirea drepturilor lucrătorilor migranți și
facilitarea mobilității în interiorul UE a rezidenților pe
termen lung. Comisia va lansa o rezervă de talente
a UE pentru a facilita corelarea cererii și a ofertei pe
piața muncii în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor
terțe. Este în curs de lansare un program-pilot axat pe
refugiații ucraineni. Pentru a consolida cooperarea
operațională cu țările din afara UE în ceea ce privește
corelarea cererii de pe piața muncii cu nevoile în
materie de competențe, Comisia lansează
parteneriate pentru talente cu parteneri-cheie.

Ajuns la jumătate, acest an european are deja un
palmares impresionant:
• participarea a 27 de state membre, a 6 țări din
afara UE, a 30 de direcții generale și servicii ale
Comisiei Europene și a 120 de organizații ale
părților interesate;
• lansarea a aproximativ 90 de inițiative emblematice
ale Comisiei dedicate tinerilor, organizarea de către
statele membre de mii de activități și evenimente
în întreaga Europă și în afara acesteia;

De la prezentarea de către Comisie, în septembrie 2020,
a noului Pact privind migrația și azilul, s-au
înregistrat progrese în ceea ce privește abordarea
problemei mai ample a migrației. Pactul îmbină
gestionarea robustă și echitabilă a frontierelor cu norme
eficiente și umane în materie de azil și migrație. La 2
iunie 2021, Comisia a prezentat o nouă strategie de

• realizarea de postări de sensibilizare în cadrul
campaniei pe platformele de comunicare socială,
postări care au fost vizionate de 240 de milioane
de ori și au ajuns la 80 % dintre europenii cu vârste
cuprinse între 18 și 25 de ani.
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1 milion de semnături ale cetățenilor, care trebuie
verificate de autoritățile naționale:
• „Opriți practica de îndepărtare a înotătoarelor
rechinilor – Opriți comerțul cu înotătoare de
rechini”;
• „Salvați albinele și fermierii! Către o agricultură
propice albinelor pentru un mediu sănătos”;

Comisia a lansat în 2022 o nouă inițiativă, numită
ALMA (aim, learn, master, achieve - țintește, învață,
stăpânește, realizează), al cărei scop este de a-i ajuta
pe tinerii cei mai vulnerabili sau defavorizați să intre pe
piața muncii. ALMA oferă posibilitatea unei șederi
supravegheate într-un alt stat membru al UE pentru
o perioadă cuprinsă între 2 și 6 luni, participanții
beneficiind de îndrumare și consiliere înainte, în timpul,
dar și după încheierea acestei perioade. ALMA vine în
continuarea Garanției pentru tineret consolidate,
care a fost lansată în 2020 și reprezintă un angajament
al tuturor statelor membre de a se asigura că toate
persoanele cu vârsta sub 30 de ani primesc o ofertă de
bună calitate de angajare, de continuare a educației, de
ucenicie sau de stagiu în termen de 4 luni de la intrarea
în șomaj sau de la terminarea studiilor. Garanția pentru
tineret, care s-a bucurat de succes în multe state
membre ale UE, este în curs de a fi extinsă și la țările
din Balcanii de Vest, astfel încât niciun tânăr din regiune
să nu fie lăsat în urmă.

• „Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără
testare pe animale”.
Comisia s-a angajat să asigure transparența și
legitimitatea procesului de elaborare a politicilor UE.
Unul dintre obiectivele sale cheie este promovarea
participării cetățenilor europeni și a societății civile
europene la elaborarea politicilor. Cetățenii și părțile
interesate își pot exprima online punctul de vedere prin
intermediul portalului „Exprimați-vă părerea!” pe
parcursul întregului ciclu de elaborare a politicilor, de
la primele idei prezentate de Comisie până la adoptarea
inițiativelor de către colegiul comisarilor.
În noiembrie 2021, pentru a simplifica și mai mult
procesul de consultare, Comisia a introdus cereri unice
de contribuții, o abordare care combină două etape
anterioare. Acest portal a fost tradus și este acum
disponibil în toate limbile UE pentru a permite
o participare maximă a publicului. Consultările au
devenit, de asemenea, mai accesibile persoanelor cu
handicap, în conformitate cu Strategia privind drepturile
persoanelor cu handicap, iar comunitatea cercetătorilor
științifici este încurajată să prezinte cercetări științifice
relevante încă de la începutul consultărilor.

Credem că Europa are nevoie de un spirit tânăr pentru
a depăși pandemia și a deschide un nou capitol. Acesta
este motivul pentru care Anul European al Tineretului
este însoțit în acțiunile sale de NextGenerationEU,
care investește într-o societate și o economie mai verzi,
mai digitale și mai echitabile pentru deceniile următoare.

Pentru a asigura informarea unui public cât mai larg
cu privire la posibilitățile existente de a-și aduce
contribuția la procesul de elaborare a politicilor prin
intermediul platformelor de comunicare socială,
Comisia colaborează în mod activ cu Comitetul
Economic și Social European, cu Comitetul European
al Regiunilor, cu reprezentanțele Comisiei în statele
membre, cu autoritățile naționale și cu alte asociații

Pentru ca tinerii să poată avea un cuvânt de spus în
procesul de elaborare a politicilor UE, Comisia
a coordonat pe parcursul întregului an 2022 o serie de
activități în strânsă legătură cu Parlamentul European,
cu statele membre, cu autoritățile regionale și locale,
cu organizațiile de tineret și direct cu tinerii europeni.
O treime din grupurile de dezbatere ale cetățenilor din
cadrul Conferinței privind viitorul Europei au fost
formate din tineri (cu vârste cuprinse între 16 și 25 de
ani).
Anul 2022 a marcat, de asemenea, împlinirea a 10 ani
de la lansarea primei inițiative cetățenești europene.
De la jumătatea lunii septembrie 2021, Comisia
a înregistrat zece noi inițiative cetățenești
europene, care solicită întreprinderea de acțiuni la
nivelul UE în domenii dintre cele mai diverse, de la
îmbunătățirea condițiilor de muncă în sectorul
confecțiilor la impozitarea produselor ecologice și
sporirea drepturilor animalelor. În această perioadă,
pentru trei dintre aceste inițiative s-au strâns peste
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reprezentative. În total, Comisia a publicat peste
5 000 de sesiuni de formulare de observații și a primit
peste 3 milioane de contribuții. De la discursul privind
starea Uniunii din 2021, Comisia a primit aproape
600 000 de contribuții din partea cetățenilor,
a întreprinderilor și a părților interesate cu
privire la peste 800 dintre inițiativele sale de politică.

CONTRIBUȚIA CETĂȚENILOR
LA DEFINIREA VIITORULUI
EUROPEI

Leverne Nijman și Leah Corsmit au
mers cu bicicleta din nordul Țărilor
de Jos până la Bruxelles cu ajutorul
unui grant din partea Corpului
european de solidaritate. Ele au ținut
prelegeri despre UE și au vorbit cu
peste 800 de tineri pentru a culege
idei despre viitorul (lor) european.

În perioada 9 mai 2021-9 mai 2022, Uniunea
Europeană a comunicat cu sute de mii de europeni
care nu se gândiseră vreodată să se implice în
procesul decizional al Uniunii noastre. Conferința
privind viitorul Europeia fost un exercițiu unic de
democrație participativă, cu o amploare și un domeniu
de aplicare fără precedent. Raportul final al conferinței,
care conține 49 de propuneri și 326 de măsuri
concrete, a fost prezentat președinților celor trei
instituții ale UE la 9 mai 2022. Acestea sunt rezultatul
deliberărilor care au avut loc în cadrul sesiunii plenare
a conferinței – la care au participat cetățeni,
reprezentanți aleși de la nivelul UE, de la nivel național,
regional și local, parteneri sociali și societatea civilă.

Cele peste 6 500 de evenimente organizate în cadrul
conferinței au luat diverse forme, de la grupuri de
dezbatere ale cetățenilor care au fost selectați
aleatoriu la evenimente la nivel local organizate
de organizații ale societății civile, adesea în
cooperare cu autoritățile naționale, regionale și locale.
„Povești nespuse” a fost un astfel de proiect la nivel
local care a vizat amplificarea vocilor și a poveștilor
persoanelor din țări care nu fac obiectul relatărilor în
presă în aceeași măsură ca altele sau care nu sunt
reprezentate în mod egal pe scena europeană. Proiectul
„Povești nespuse” include șapte ateliere interdisciplinare
desfășurate în șapte țări europene, în cadrul cărora
tineri jurnaliști și militanți colaborează pentru a crea
o platformă în care să se regăsească povești locale,
spuse prin intermediul experienței multimedia imersive,
și ideile lor despre viitorul nostru colectiv.

Peste 750 000 de participanți și-au exprimat punctul
de vedere și au participat la dezbaterile organizate cu
privire la aproape 19 000 de idei pe platforma digitală
multilingvă. Această platformă pentru exercitarea
democrației deliberative, concepută special pentru
conferință, a fost vizitată de peste 5 milioane de
persoane și este disponibilă în toate cele 24 de
limbi oficiale ale UE. Datorită traducerii automate,
utilizatorii au putut purta un dialog transnațional
direct, fiind depășite, astfel, barierele lingvistice. Toate
procedurile au fost publicate pentru a se asigura
o transparență deplină, iar platforma a servit drept
arhivă și registru pentru întregul proces.

Conferința privind viitorul
Europei le-a oferit cetățenilor
din toate categoriile sociale
posibilitatea de a avea un cuvânt
mai greu de spus cu privire la
acțiunile pe care ar trebui să le
întreprindă UE în viitor.
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Un element central al conferinței l-a constituit
contribuția celor 800 de cetățeni selectați aleatoriu
care au participat la cele patru grupuri de dezbatere
ale cetățenilor europeni. O treime din participanți
au avut vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, lucru
care a asigurat o participare semnificativă a tinerilor
la conferință. Aceștia s-au reunit timp de trei săptămâni
pentru a purta discuții aprofundate și pentru
a dezbate soluțiile la provocările cu care se
confruntă Uniunea Europeană, pe baza ideilor
exprimate pe platformă. Dat fiind succesul acestui
forum deliberativ inovator, grupurilor de dezbatere ale
cetățenilor li se vor acorda timpul și resursele necesare
pentru a formula recomandări înainte de prezentarea
de către Comisie a unor propuneri legislative cheie în
viitor.

propuneri, care intră în sfera de competență a Comisiei
(de exemplu, chestiuni legate de sănătatea mintală).
Primele noi propuneri vor fi anunțate în contextul
discursului președintei von der Leyen privind
starea Uniunii din septembrie 2022. Aceste propuneri
se vor număra printre cele care vor fi incluse în
programul de lucru al Comisiei pentru 2023. În cadrul
măsurilor care vor luate pentru a da curs acestor
propuneri, Comisia se va asigura că noile reforme și
politici și discuțiile privind necesitatea modificării
tratatelor nu se exclud reciproc, concentrându-se
asupra valorificării la maximum a posibilităților
actuale, dar rămânând deschisă cu privire la
modificarea tratatelor acolo unde este necesar.
Pentru a asigura în continuare informarea cetățenilor
care au participat la conferință și pentru a menține
dinamica creată, în toamna anului 2022 va fi organizat
un eveniment în cadrul căruia vor fi împărtășite
opinii și reacții cu privire la conferință. Acest
eveniment va reprezenta ocazia de a comunica și de
a explica modul în care cele trei instituții ale UE dau
curs propunerilor prezentate în cadrul conferinței,
precum și de a analiza progresele înregistrate până
în acea etapă a procesului. Parlamentul European,
Consiliul și Comisia s-au angajat împreună să dea
curs propunerilor conferinței în deplină transparență,
fiecare în sfera sa de competență și în conformitate
cu tratatele.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, Dubravka
Šuica, vicepreședinta Comisiei Europene, și Ursula von der Leyen,
președinta Comisiei Europene, la evenimentul final al Conferinței
privind viitorul Europei.

În iunie 2022, Comisia a stabilit patru direcții de lucru
pentru a răspunde propunerilor conferinței. Este
vorba în primul rând de inițiativele existente care
abordează propunerile formulate (de exemplu, Legea
europeană a climei); în al doilea rând, de inițiativele
deja propuse de Comisie, cu privire la care Parlamentul
și Consiliul sunt invitate să adopte acte legislative (de
exemplu, noul Pact privind migrația); în al treilea rând,
de inițiativele planificate care vor transpune în
realitate ideile exprimate, pe baza noilor reflecții din
cadrul conferinței (de exemplu, Legea privind libertatea
mass-mediei) și, în al patrulea rând, este vorba de noi
inițiative sau domenii de activitate inspirate de
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SEPTEMBRIE 2021
15.9

16.9

Comisia Europeană adoptă
Comunicarea privind noul
Bauhaus european, care
stabilește cadrul, principiile de
bază și măsurile-cheie care vor
impulsiona această inițiativă în
viitor.

Comisia propune „Calea
către deceniul digital”
pentru a realiza transformarea
digitală a UE până în 2030.

16.9
Comisia adoptă prima sa
recomandare privind siguranța
jurnaliștilor.

16.9
Comisia Europeană lansează
Autoritatea pentru Pregătire
și Răspuns în caz de
Urgență Sanitară (HERA)
pentru a preveni, a detecta și
a răspunde rapid la urgențele
sanitare.

16.9
UE propune un parteneriat
consolidat cu regiunea
indo-pacifică pentru a obține
progrese în materie de comerț,
investiții și conectivitate.

22.9
Comisia adoptă o revizuire
cuprinzătoare a normelor
UE în materie de asigurări,
ajutând societățile de asigurare
să își extindă investițiile pe
termen lung, vizând, în același
timp, să sporească reziliența
sectorului asigurărilor și
reasigurărilor.

29.9
Comisia adoptă Comunicarea privind misiunile
europene, care vizează abordarea provocărilor
semnificative legate de sănătate, climă și mediu
și atingerea în aceste domenii a unor obiective
ambițioase și care sunt o sursă de inspirație și
pentru alții.
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OCTOMBRIE 2021
5.10
Comisia prezintă
prima sa Strategie
UE de combatere
a antisemitismului și de
susținere a vieții evreiești.

12.10
Comisia emite prima
obligațiune verde în
vederea finanțării redresării
durabile.

13.10
Comisia și Înaltul Reprezentant/
vicepreședintele Josep Borrell
propun o abordare privind
o implicare mai puternică a UE
pentru o regiune arctică
pașnică, durabilă și prosperă.

27.10
Comisia adoptă o revizuire
a normelor bancare ale
UE, al cărei scop este de
a asigura faptul că băncile din
UE vor deveni mai reziliente
în fața eventualelor șocuri
economice viitoare, contribuind,
în același timp, la redresarea
Europei în urma pandemiei de
COVID-19 și la tranziția către
neutralitatea climatică.

28.10
Intră în vigoare mandatul
consolidat al Agenției
Europene pentru
Medicamente propus de
Comisie.
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NOIEMBRIE 2021
2.11

13.11

În cadrul Conferinței
COP26 privind schimbările
climatice, Comisia anunță
un angajament în valoare
de 1 miliard EUR pentru
protejarea pădurilor lumii.

Se ajunge la un acord
politic privind consolidarea
activității Centrului European
de Prevenire și Control al
Bolilor, în special în domeniile
supravegherii, alertei timpurii,
pregătirii și răspunsului.

17.11
Comisia adoptă noi propuneri
menite să stopeze defrișările,
să introducă inovări în
gestionarea durabilă
a deșeurilor și să asigure
sănătatea solurilor, în
beneficiul oamenilor, al naturii și
al climei.

18.11
Comisia adoptă o comunicare
privind o politică în domeniul
concurenței pregătită pentru
noi provocări, care prezintă rolul
important pe care îl are politica
în domeniul concurenței în ceea
ce privește plasarea Europei
pe calea redresării, a tranziției
verde și a celei digitale, precum
și asigurarea unei piețe unice
reziliente.

19.11
TAIEX (instrumentul Comisiei de
asistență tehnică și schimb de informații)
sărbătorește 25 de ani de existență.
În ultimele două decenii și jumătate,
acesta a mobilizat de peste 40 000
ori experți publici din UE, ajutând
administrațiile publice din UE și de la
nivel mondial să abordeze provocările
digitale, de mediu și din domeniul
sănătății cu care se confruntă.

25.11
Comisia stabilește noi
legi privind publicitatea
politică, drepturile
electorale și finanțarea
partidelor, menite să
protejeze integritatea
alegerilor și dezbaterea
democratică deschisă.

25.11
Comisia propune noi măsuri
ce vizează îmbunătățirea
capacității întreprinderilor
de a mobiliza capital în
întreaga UE și asigurarea
faptului că persoanele care
trăiesc în UE obțin cele mai
bune oferte pentru economiile
și investițiile lor.

26.11
În cadrul Summitului
ASEM, UE și Asia își reafirmă
parteneriatul și angajamentul
comun în direcția unei redresări
mai robuste de pe urma
pandemiei.
50

STAREA UNIUNII 2022
CALENDAR

DECEMBRIE 2021
1.12

1.12

UE lansează Global Gateway,
o nouă strategie europeană
de îmbunătățire a conexiunilor
inteligente, curate și sigure
în sectorul digital, în cel
energetic și al transporturilor
și de consolidare a sistemelor
de sănătate, educație și
cercetare din întreaga lume.

Comisia pregătește terenul pentru
sporirea digitalizării sistemelor
de justiție din UE, făcându-le mai
accesibile și mai eficace.

8.12
Comisia propune un nou
instrument de contracarare
a exercitării deliberate de
presiuni economice de către
țările din afara UE.

8.12
În cadrul Summitului privind
nutriția pentru creștere,
Comisia se angajează să
îmbunătățească alimentația
prin furnizarea unei
finanțări în valoare de
2,5 miliarde EUR în perioada
2021-2024.

9.12
Comisia prezintă un
plan de acțiune
conceput pentru
a ajuta economia
socială europeană să
prospere, valorificând
atât potențialul
său economic, cât
și contribuția sa la
o redresare echitabilă
și favorabilă incluziunii
în urma pandemiei de
COVID-19.

9.12
Comisia propune extinderea listei
infracțiunilor incriminate de UE
pentru a include discursurile de
incitare la ură și infracțiunile
motivate de ură.

9.12
Comisia propune îmbunătățirea
condițiilor de muncă ale
persoanelor care lucrează
prin intermediul platformelor
digitale de muncă și publică
proiecte de orientări privind
aplicarea normelor în materie de
concurență în cazul contractelor
colective de muncă ale persoanelor
care desfășoară activități
independente fără angajați.

14.12
Pentru a sprijini tranziția
către o mobilitate mai
curată, mai ecologică și
mai inteligentă, Comisia
propune modernizarea
sistemului de transport
al UE.

14.12
Comisia propune noi norme de sporire
a rezilienței spațiului Schengen fără
controale la frontierele interne.
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15.12
Noua Strategie a Comisiei
privind finanțele digitale
deschide calea către
o raportare modernă și
simplificată a datelor în
scopul supravegherii.

15.12
Comisia propune un nou
cadru al UE pentru
decarbonizarea piețelor
gazelor, promovarea
hidrogenului și reducerea
emisiilor de metan.

15.12
UE și Republica Moldova
semnează un acord de finanțare prin
granturi în valoare de 60 de milioane
EUR pentru a ajuta Republica
Moldova să facă față crizei grave
a gazelor cu care se confruntă.

16.12
În cadrul reuniunii la nivel
înalt a Parteneriatului estic
este prezentată o agendă
reînnoită privind reformele
care sprijină redresarea și
reziliența.

21.12
Se propune o nouă politică
pentru a sprijini dezarmarea,
demobilizarea și reintegrarea
foștilor combatanți, ca parte
a contribuției mai ample a UE la
consolidarea păcii.

22.12
Comisia propune transpunerea rapidă
a acordului internațional privind
impozitarea minimă a întreprinderilor
multinaționale

IANUARIE 2022
1.1

14.1

Euro: de 20 de ani în
buzunarele noastre. Începe Anul
European al Tineretului.

Comisia adoptă o propunere
de recomandare a Consiliului
privind învățarea pentru
durabilitatea mediului.

18.1
În domeniul învățământului
superior, Comisia adoptă două
noi inițiative ce vizează
pregătirea universităților
din UE pentru viitor printr-o
cooperare transnațională mai
aprofundată.

18.1
Comisia publică un set de instrumente
care să contribuie la reducerea
interferențelor străine în cercetare și
inovare.

26.1
Comisia propune o declarație
privind drepturile și
principiile digitale pentru toți
cetățenii UE.

27.1
Comisia adoptă noi orientări privind
ajutoarele de stat pentru climă,
protecția mediului și energie.
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FEBRUARIE 2022
1.2
Comisia propune un pachet de
asistență macrofinanciară
de urgență pentru Ucraina în
valoare de 1,2 miliarde EUR.

2.2

2.2

Comisia aprobă, în principiu, Actul
delegat complementar în domeniul
climei, care va contribui la accelerarea
tranziției de la combustibilii fosili solizi
sau lichizi, inclusiv de la cărbune, către un
viitor neutru din punct de vedere climatic.

Comisia propune o strategie
privind standardizarea, ce
prevede o nouă abordare care ar
urma să permită standardelor UE
ce promovează valorile și o piață
unică rezilientă, verde și digitală
să se impună la nivel mondial,
inspirând prin puterea exemplului.

8.2
Comisia propune un set amplu
de măsuri prin care să se asigure
reziliența UE, poziția sa de
lider în materie de tehnologie
și securitatea aprovizionării
în domeniul tehnologiilor și
aplicațiilor care utilizează
semiconductori.

15.2
UE inițiază un sistem de
conectivitate prin satelit și
promovează acțiunile privind
managementul traficului
spațial, pentru o Europă mai
digitală și mai rezilientă.

15.2

17-18.2

Comisia prezintă măsuri menite să
contribuie la apărarea europeană, să
sporească inovarea și să abordeze
dependențele strategice. Aceste
noi inițiative reprezintă pași concreți
către o piață europeană a apărării mai
integrată și mai competitivă, în special
prin întărirea cooperării în interiorul UE.

În cadrul Summitului Uniunea
Africană-UE de la Bruxelles,
liderii convin asupra unei viziuni
comune pentru 2030. Aceasta
va fi sprijinită cu investiții în
valoare de 150 de miliarde EUR
din Pachetul de investiții AfricaEuropa.
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19.2
În urma unei cereri de asistență din
partea Ucrainei, dată fiind escaladarea
amenințărilor din partea Rusiei, Centrul
european de coordonare a răspunsului
activează mecanismul de protecție
civilă al UE. Până în iunie au fost
furnizate Ucrainei peste 35 000 de tone
de asistență din partea celor 27 de state
membre ale UE, precum și din partea
Turciei, a Norvegiei și a Macedoniei de
Nord.

23.2
Comisia propune o nouă Lege
europeană privind datele,
care prevede norme privind
persoanele care pot utiliza și
accesa datele generate în UE
în toate sectoarele economice,
pentru a asigura echitatea în
mediul digital și oportunități
deschise pentru inovarea bazată
pe date.

23.2
23.2

UE convine asupra unui prim
pachet de sancțiuni ca răspuns
la recunoașterea de către Rusia
a regiunilor Donețk și Luhansk
din Ucraina, care nu se află sub
controlul guvernului, ca entități
independente și la decizia trimiterii de
trupe rusești în aceste zone.

Comisia propune o nouă
directivă privind diligența
necesară în materie de
durabilitate a întreprinderilor,
ce stabilește norme prin
care să se asigure faptul că
întreprinderile respectă drepturile
omului și mediul în lanțurile
valorice globale.

25.2
UE impune noi sancțiuni
individuale și economice
ca răspuns la agresiunea
militară a Rusiei împotriva
Ucrainei. Acest al doilea
pachet de sancțiuni vizează
sectorul financiar, al energiei, al
transporturilor și al tehnologiei,
precum și politica în domeniul
vizelor.

28.2
UE aprobă un al treilea
pachet de sancțiuni
împotriva Rusiei.
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MARTIE 2022
2.3

8.3

Comisia propune activarea
Directivei privind protecția
temporară pentru a le oferi
rapid o asistență eficace
persoanelor care fug din calea
războiului din Ucraina.

Comisia propune inițiativa
„Acțiunea de coeziune pentru
refugiații din Europa”, care
le permite statelor membre și
regiunilor să ofere sprijin de urgență
persoanelor care fug din calea
invaziei ruse din Ucraina.

8.3

9.3

Comisia propune norme la
nivelul UE pentru combaterea
violenței împotriva femeilor și
a violenței domestice.

Comisia instituie un mecanism de
solidaritate pentru transferurile
medicale de refugiați în interiorul
UE în cadrul mecanismului de
protecție civilă al UE.

9.3
Având în vedere situația
din Ucraina și ca răspuns
la implicarea Belarusului
în agresiune, UE impune
noi sancțiuni cu un
obiect clar definit.

11.3
Este lansat Grupul operativ
„Înghețare și punere sub
sechestru”, instituit de
Comisie pentru a asigura
punerea în aplicare eficientă
pe întreg teritoriul UE
a sancțiunilor UE împotriva
oligarhilor ruși și belaruși
incluși pe lista de sancțiuni.

16.3

15.3
UE impune un al
patrulea pachet de
sancțiuni economice și
individuale în contextul
agresiunii militare
a Rusiei împotriva
Ucrainei.

#StandWithUkraine

Comisia propune modificări
ale Regulamentului privind
depozitarii centrali de titluri
de valoare pentru a spori
eficiența piețelor de decontare
din UE, protejând, în același
timp, stabilitatea financiară –
o componentă-cheie a Planului de
acțiune din 2020 privind uniunea
piețelor de capital.

21.3
UE convine asupra unei busole
strategice pentru consolidarea
securității și a apărării UE în
următorul deceniu.
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22.3

22.3

Comisia lansează un ghișeu unic
pentru sprijinirea cercetătorilor
ucraineni.

Această dată marchează
prima zi de aplicare
a Regulamentului privind
produsele paneuropene de
pensii personale, care deschide
calea către un nou sistem
voluntar la nivelul întregii UE
care să îi ajute pe cetățeni să
facă economii pentru pensie.

23.3
Comisia prezintă opțiuni de
reducere a prețurilor ridicate
la energie prin achiziții comune
de gaze și obligații privind
stocurile minime de gaze.

23.3
Comisia prezintă măsuri de
consolidare a securității
alimentare la nivel mondial
și de sprijinire a fermierilor și
a consumatorilor din UE, având
în vedere creșterea prețurilor la
alimente și a costurilor factorilor
de producție.

23.3
Comisia adoptă un cadru
temporar de criză, menit să
le permită statelor membre
să utilizeze flexibilitatea
prevăzută de normele
privind ajutoarele de stat
pentru a sprijini economia în
contextul invaziei ruse din
Ucraina.

24.3
Parlamentul și Consiliul ajung
la un acord politic cu privire
la Actul legislativ privind
piețele digitale. Acest act va
asigura piețe digitale echitabile,
deschise și contestabile pentru
ca întreprinderile digitale să se
dezvolte pe piața unică și să
concureze la nivel mondial.

25.3
Comisia și Statele Unite
anunță că au convenit, în
principiu, asupra unui nou
cadru transatlantic privind
confidențialitatea datelor,
care va promova fluxurile de
date transatlantice.

28.3

30.3

Comisia adoptă o recomandare
adresată statelor membre de
a lua măsuri imediate cu privire
la programele de dobândire
a cetățeniei de către
investitori și la programele
de acordare a dreptului
de ședere investitorilor
în contextul invaziei ruse din
Ucraina.

În domeniul economiei
circulare, sunt propuse noi
norme pentru ca produsele
sustenabile să devină norma
în UE, pentru a îmbunătăți
modelele de afaceri circulare
și pentru a-i capacita pe
consumatori în cadrul tranziției
verzi.
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APRILIE 2022
6.4

6.4

UE ia măsuri pentru a sprijini
regiunea Sahel și regiunea
Lacului Ciad din Africa cu
o finanțare totală de 554
de milioane EUR, care să fie
utilizată atât pentru a aborda
insecuritatea alimentară acută,
cât și pentru a spori durabilitatea
sistemelor alimentare pe termen
lung.

Ca răspuns la impactul agresiunii Rusiei
împotriva Ucrainei, UE anunță un pachet
de sprijin în valoare de 225 de milioane
EUR pentru a sprijini securitatea
alimentară și reziliența în Orientul
Mijlociu și în Africa de Nord.

8.4

8.4

Președinta Comisiei,
Ursula von der Leyen, și
Înaltul Reprezentant, Josep
Borrell, vizitează Ucraina
și se întâlnesc cu președintele
Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.
Președinta von der Leyen
înmânează chestionarul UE.

UE convine asupra unui al
cincilea pachet de măsuri
restrictive împotriva Rusiei
ca răspuns la agresiunea brutală
a acestei țări împotriva Ucrainei și
a populației ucrainene.

9.4
În cadrul campaniei mondiale
de strângere de fonduri
„Susținem Ucraina” (Stand
Up for Ukraine), este colectată
suma de 9,1 miliarde EUR (care
include 1 miliard EUR din partea
Comisiei) în sprijinul persoanelor
care fug din calea invaziei ruse,
indiferent dacă acestea își caută
refugiu pe teritoriul Ucrainei sau
în afara granițelor țării. Banca
Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare se angajează să
aloce în acest scop o sumă
suplimentară de 1 miliard EUR.

20.4
UE marchează împlinirea
a 30 de ani de operațiuni
de ajutor umanitar și de
protecție civilă care au oferit
ajutor persoanelor aflate în
situații de urgență din întreaga
lume.

23.4
Parlamentul și Consiliul ajung
la un acord politic referitor
la Actul legislativ privind
serviciile digitale. Actul
stabilește un nou standard
fără precedent referitor la
răspunderea platformelor online,
care oferă o protecție mai bună
a utilizatorilor de internet și
a drepturilor lor fundamentale.
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25.4
25.4

Președinta von der Leyen și
Narendra Modi, prim-ministrul
Indiei, lansează Consiliul pentru
comerț și tehnologie UE-India.

Comisia propune consolidarea
mandatului Agenției Uniunii
Europene pentru Cooperare în
Materie de Justiție Penală pentru
a include colectarea și păstrarea de
dovezi privind crimele de război și
cooperarea cu tribunalele internaționale
în acest sens.

26.4
Echipa Europa își intensifică
sprijinul acordat țărilor
afectate de secetă din
Cornul Africii, UE și statele
sale membre angajându-se
să acorde un sprijin total de
633 de milioane EUR pentru
a îmbunătăți securitatea
alimentară.

27.4
Comisia propune un act legislativ al
UE și o recomandare de combatere
a proceselor abuzive intentate
jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor
omului.

27.4
Comisia propune o politică
privind migrația legală, care
include inițiative ce vor aduce
beneficii economiei UE, vor
consolida cooperarea cu țările
din afara UE și vor îmbunătăți
gestionarea globală a migrației
pe termen lung.

28.4
UE prezintă, împreună cu o serie
de parteneri internaționali,
o Declarație privind viitorul
internetului.
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MAI 2022
3.5
Comisia lansează spațiul
european al datelor
medicale. Acesta le va permite
cetățenilor să controleze și să
își utilizeze datele medicale în
țara lor de origine sau în alte
state membre și va promova
o veritabilă piață unică pentru
serviciile și produsele digitale
de sănătate.

9.5
Conferința privind viitorul
Europei își încheie lucrările.
Conferința s-a desfășurat pe
parcursul unui an, perioadă
în care au avut loc discuții,
dezbateri și colaborări între
cetățeni și politicieni, care
a culminat în formularea a 49
de propuneri și peste 320 de
măsuri cărora instituțiile UE
trebuie să le dea curs.

9-10.5
UE găzduiește cea de a 6-a
Conferință de la Bruxelles
cu tema „Sprijinirea
viitorului Siriei și al regiunii”,
mobilizând ajutor pentru sirieni
și comunitățile-gazdă din țările
învecinate prin angajamente în
valoare totală de 6,4 miliarde EUR
pentru 2022 și anii următori. Din
această sumă, 4,8 miliarde EUR
reprezintă suma pe care s-a
angajat să o acorde UE, peste
3,1 miliarde EUR din aceasta fiind
din partea Comisiei.

10.5
Se ajunge la un acord
politic cu privire la Actul
legislativ privind
reziliența operațională
digitală, care contribuie
la asigurarea unei mai
mari reziliențe a sistemului
nostru financiar la atacurile
cibernetice și la alte riscuri
digitale.

11.5
Comisia propune un nou act
legislativ al UE care să prevină și
să combată abuzul sexual online
asupra copiilor.

12.5
În cadrul celui de Al doilea
summit mondial privind
COVID-19, Comisia se
angajează să accelereze
punerea la dispoziție și
utilizarea vaccinurilor
și a altor măsuri legate
de COVID-19 în Africa,
oferind, totodată, un sprijin
suplimentar de 400 de
milioane EUR.

11.5
Comisia propune stimulente
fiscale pentru capitaluri proprii
pentru a ajuta întreprinderile
să se dezvolte, să devină mai
puternice și mai reziliente.
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12.5
La Tokyo, are loc cel de Al 28lea summit UE-Japonia. UE
și Japonia își reafirmă relațiile
strânse și ample și lansează
parteneriatul digital.

12.5
Comisia propune stabilirea unor
culoare de solidaritate pentru
a ajuta Ucraina să exporte
produse agricole.

13.5
Se ajunge la un acord politic
referitor la noi norme privind
securitatea cibernetică
a rețelelor și a sistemelor
informatice, asigurânduse protecția cetățenilor și
a întreprinderilor și încrederea
acestora în serviciile esențiale.

18.5
UE prezintă planul
REPowerEU, ce vizează
reducerea rapidă
a dependenței de
combustibilii fosili ruși și
accelerarea tranziției verzi.

18.5
Comisia și Înaltul Reprezentant
prezintă o analiză a deficitelor
de investiții din domeniul
apărării și propun măsuri și acțiuni
suplimentare necesare pentru
a consolida baza industrială și
tehnologică de apărare a Europei.

18.5
UE prezintă un parteneriat
strategic cu statele din Golf,
al cărui scop este de a extinde și
a aprofunda cooperarea UE cu
Consiliul de Cooperare al Golfului
și cu țările sale membre.

18.5
Comisia prezintă planuri pentru
un răspuns imediat al UE care să
abordeze nevoile de finanțare ale
Ucrainei și reconstrucția sa pe
termen mai lung.

23.5
Comisia adoptă un plan de
urgență pentru sectorul
transporturilor, care stabilește
măsuri concrete pentru protejarea
transporturilor din UE pe timp de
criză.

25.5
Comisia propune norme privind
incriminarea încălcării măsurilor
restrictive și privind înghețarea și
confiscarea activelor persoanelor
care încalcă măsurile restrictive și
ale altor infractori.
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IUNIE 2022
3.6
7.6

UE convine asupra unui al
șaselea pachet de măsuri
restrictive împotriva Rusiei,
care include interzicerea
majorității importurilor de
petrol din Rusia.

Se ajunge la un acord politic cu
privire la o propunere referitoare
la echilibrul de gen în
consiliile de administrație ale
întreprinderilor.

16.6
22.6

Pe baza orientărilor Comisiei
din mai 2021, se convine
asupra unui nou Cod de
bune practici privind
dezinformarea.

Comisia adoptă propuneri
de refacere a naturii
Europei până în 2050 și de
reducere cu 50 % a utilizării
pesticidelor până în 2030.

23.6
Liderii UE acordă Ucrainei și
Republicii Moldova statutul
de țară candidată. Aceștia
recunosc, de asemenea,
perspectiva europeană pentru
Georgia.

23.6
Are loc Reuniunea liderilor
din UE și Balcanii de Vest
înainte de reuniunea Consiliului
European de la Bruxelles.

24.6

30.6

UE prezintă agenda reînnoită
privind guvernanța
internațională a oceanelor.

Parlamentul și statele membre
ale UE ajung la un acord politic
cu privire la un nou regulament
menit să abordeze denaturările
cauzate de subvențiile
străine pe piața unică.

30.6
Președinta Comisiei, Ursula von
der Leyen, și prim-ministrul
Noii Zeelande, Jacinda Ardern,
anunță încheierea negocierilor
privind un acord comercial
cuprinzător.

30.6
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Colegiuitorii ajung la un acord cu privire
la Regulamentul european privind
criptoactivele. Acest nou cadru juridic va
proteja consumatorii, integritatea
pieței și stabilitatea financiară, sprijinind
în același timp inovarea în sectorul
criptoactivelor.

STAREA UNIUNII 2022
CALENDAR

IULIE 2022
1.7
Intră în vigoare noile norme
privind roamingul, în timp
util astfel încât cetățenii să
poată continua să beneficieze
de roaming la prețurile de pe
piața națională.

5.7
Comisia adoptă Noua agendă
europeană de inovare,
menită să plaseze Europa în
avangarda noului val de inovare
și întreprinderi nou-înființate în
domeniul tehnologiei profunde.

13.7
Raportul din 2022 privind statul de
drept: Comisia adresează recomandări
specifice fiecărui stat membru.

19.7
Uniunea Europeană începe
negocierile de aderare
cu Albania și Macedonia
de Nord.

20.7
Comisia prezintă propunerea
„Save Gas for a Safe Winter”
(Să economisim gaz pentru
siguranță la iarnă), un nou
instrument legislativ și un plan de
reducere a cererii de gaze pentru
a pregăti UE în eventualitatea
întreruperii livrărilor de gaze.
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