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UN NOU DRUM ÎNAINTE PENTRU EUROPA
Cu un an în urmă, Comisia von der Leyen a făcut
o promisiune Europei: am promis să fim îndrăzneți
și cutezători oricând constatăm că este nevoie
de acțiune la nivel european. În primele zile ale
mandatului, Comisia a trasat o cale nouă și
ambițioasă pentru Uniunea Europeană.

Următorul pas a fost luarea de măsuri rapide pentru
a iniția procesul de redresare a economiei noastre.
NextGenerationEU – planul de redresare propus de
Comisie, aprobat de Consiliul European și prezentat
Parlamentului European și tuturor statelor membre –
este un deschizător de drumuri în istoria UE. Acesta
reprezintă elementul central al celui mai puternic
buget pe termen lung al UE conceput vreodată, cu
o capacitate de 1 800 de miliarde EUR.

Am prezentat Pactul verde european și primele
componente ale acestuia, înscriindu-ne Uniunea pe
calea către neutralitatea climatică. Am propus un
pachet menit să facă din Europa un lider mondial
în inovarea digitală. Am prezentat o strategie
industrială, pentru a defini un nou mod de dezvoltare
industrială a Europei pe parcursul tranziției verzi și
digitale. Într-un context geopolitic aflat în schimbare
rapidă, este nevoie ca Europa să își transforme
economia în perspectiva unui viitor verde și digital,
precum și să își consolideze competitivitatea la nivel
mondial. De aceea, am creat cea mai ambițioasă
foaie de parcurs pentru realizarea acestor obiective.

Ne-am adaptat la împrejurări
neprevăzute și dramatice,
respectând în același timp
principiile și aspirațiile definite
în orientările noastre politice de
acum un an.

A venit apoi pandemia provocată de coronavirus,
marcată de tragedia umană, de restricțiile de deplasare
și de repercusiunile economice. Această criză a făcut
necesară o reacție cu adevărat europeană și am
răspuns prin cea mai mare mobilizare colectivă din
istoria Uniunii noastre. Comisia a acționat mai întâi
pentru a organiza un răspuns european concertat
și coordonat la situația de urgență – pentru achiziția
și distribuția echipamentelor de protecție, pentru
repatrierea europenilor rămași blocați în afara Uniunii
și pentru a asigura obținerea de doze dintr-un viitor
vaccin. Nu era un teren familiar pentru Uniunea
Europeană, dar am reacționat cu îndrăzneală atunci
când sănătatea și siguranța cetățenilor noștri au
făcut necesar să se acționeze la nivelul UE.

Pentru alcătuirea acestui plan, ne-am adaptat la
împrejurări neprevăzute și dramatice, respectând
în același timp principiile și aspirațiile definite în
orientările noastre politice de acum un an.
Dubla tranziție verde și digitală ocupă acum un loc
și mai proeminent în programul nostru, implicând
noi resurse pentru accelerarea transformării. Facem
mai mult decât să reparăm pagubele suferite de
economie: punem bazele unei construcții mai solide
pentru generația următoare.

Lucrătorii din prima linie s-au achitat de propriile îndatoriri
cu eroism, cetățenii au acceptat să își sacrifice libertăți
fundamentale și s-au luat măsuri fără precedent pentru
a limita răspândirea virusului.
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1. Primele 100 de zile
În primele 100 de zile, Comisia von der
Leyen a prezentat un set unic de aspirații
destinate să răspundă marilor provocări
ale acestei generații. De la 1 decembrie
2019 până acum, un număr de 64 de
propuneri au fost aprobate de către și
împreună cu celelalte instituții ale UE.
Acestea includ elementele componente
ale unei noi strategii de creștere
pentru Europa, structurată în jurul
a trei piloni: Pactul verde european,
o Europă pregătită pentru era digitală și
o economie în serviciul cetățenilor.

UN ROL DE LIDER ÎN
TRANZIȚIA VERDE ȘI ÎN
TRANZIȚIA DIGITALĂ
În a 11-a zi a mandatului, Comisia von
der Leyen a prezentat Pactul verde
european. Prin această inițiativă, UE
s-a angajat în cea mai mare tranziție
deliberată din istorie, stabilind o foaie
de parcurs privind modul în care Europa

poate deveni primul continent neutru
din punct de vedere climatic până
în 2050, consolidând în același timp
creșterea, creând locuri de muncă noi și
mai bune și făcând să crească bunăstarea cetățenilor. Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă
amenințări la adresa existenței Europei și a întregii lumi. Pentru a face față
acestor provocări, Europa are nevoie de
o nouă strategie de creștere, de natură
să transforme Uniunea într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, care să funcționeze
în serviciul cetățenilor.

O nouă strategie de
creștere, structurată
în jurul a trei piloni

Provocările noastre
generaționale – dubla
tranziție verde și digitală –
au devenit încă și mai
urgente acum decât erau
înainte de începerea
crizei. Momentul pentru
tranziția verde este acum.
Valul de investiții pe care
suntem pe punctul să îl
lansăm va avea drept
punct de reper Pactul
verde european. În egală
măsură, criza provocată de
coronavirus și restricțiile de
deplasare a persoanelor
care i-au urmat au arătat
că accesul la soluții
digitale este esențial
atât pentru cetățeni, cât
și pentru întreprinderi, și
că lipsa acestuia se poate
transforma într-o sursă de
noi inegalități.

PACTUL CLIMATIC ȘI
LEGISLAȚIA PRIVIND CLIMA
INVESTIȚII ÎN
TRANSPORTURI MAI
INTELIGENTE ȘI
MAI DURABILE

PROMOVAREA UNEI
ENERGII CURATE

PROTEJAREA
NATURII

PENTRU O INDUSTRIE
MAI VERDE

Pactul verde
european

DE LA
FERMĂ LA
CONSUMATOR

ELIMINAREA
POLUĂRII

ASIGURAREA UNEI
TRANZIȚII ECHITABILE
PENTRU TOȚI

UN ROL DE LIDER ÎN
SCHIMBAREA VERDE
LA NIVEL MONDIAL
EFICIENTIZAREA
LOCUINȚELOR DIN PUNCT
DE VEDERE ENERGETIC

FINANȚAREA
PROIECTELOR VERZI
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La 14 ianuarie, Comisia a anunțat Planul de
investiții al Pactului verde european,
destinat mobilizării de fonduri private în
sprijinul tranziției verzi. Planul de investiții
include și Mecanismul pentru o tranziție
justă, care va asigura o traiectorie
favorabilă incluziunii și prosperității.
Tranziția către neutralitatea climatică
va crea oportunități și provocări diferite
pentru diversele regiuni și sectoare. Unele
dintre acestea vor avea de câștigat imediat,
altele vor trebui să aștepte mai mult.
Pentru a asigura o distribuție mai uniformă
a oportunităților, Comisia a propus să
mobilizeze, prin intermediul Mecanismului
pentru o tranziție justă, cel puțin 100
de miliarde EUR pentru a ajuta regiunile,
sectoarele economice și lucrătorii care
se confruntă cu cele mai mari provocări
legate de tranziția verde. Putem reuși
numai dacă cetățenii și comunitățile sunt
abilitați să devină agenți ai tranziției.

Putem reuși numai dacă
cetățenii și comunitățile
sunt abilitați să devină
agenți ai tranziției.
La 4 martie, Comisia von der Leyen
a propus o Lege europeană a climei,
pentru a transforma promisiunile politice
în obligații legale. Astfel, transformăm
obiectivul ca UE să devină neutră din
punct de vedere climatic până în 2050
într-un angajament juridic și instituim un
mecanism prin care ne asigurăm că toată
lumea merge în direcția cea bună.
În aceeași zi, am lansat o consultare publică
cu privire la viitorul Pact climatic pentru
regiuni, comunitățile locale, societatea
civilă, industrie și școli. Împreună, acestea
vor concepe și se vor angaja să respecte un
set de angajamente menite să determine
o schimbare de comportament, de la
nivel de individ până la cea mai mare
multinațională.

La 11 martie, Comisia Europeană
a adoptat un nou Plan de acțiune pentru
economia circulară, cu scopul de a ne
pregăti economia pentru un viitor verde, de
a ne consolida competitivitatea, protejând
în același timp mediul, și de a acorda noi
drepturi consumatorilor.
Al doilea pilon al noii noastre strategii de
creștere este un nou impuls pentru a face
din Europa un lider mondial în inovarea
digitală. În a 81-a zi de mandat, Comisia
și-a anunțat agenda pentru conturarea
viitorului digital al Europei, prin
care se deschid noi oportunități pentru
întreprinderi, punându-se în același timp
accentul pe o tehnologie în care cetățenii
să poată avea încredere. Acest al doilea
pilon cuprinde o gamă largă de domenii,
mergând de la securitatea cibernetică până
la educația digitală și de la supercalcul la
competitivitate globală, incluzând două
componente strategice specifice privind
datele și inteligența artificială.
Comisia și statele membre au definit, de
asemenea, o abordare comună pentru
implementarea și funcționarea în
condiții de securitate a rețelelor 5G
în UE, asigurând astfel o conectivitate mai
largă și creând în același timp locuri de
muncă și oportunități. Potrivit estimărilor1,
inteligența artificială și robotica ar putea,
ele singure, crea aproape 60 de milioane
de noi locuri de muncă în întreaga lume în
următorii cinci ani.
Tehnologiile precum inteligența artificială,
rețelele
5G,
supercomputerele
și
calculatoarele cuantice au potențialul de
a revoluționa modul nostru de viață și de
a crea oportunități noi și interesante
pentru toate industriile europene (cum
ar fi contribuția inteligenței artificiale
la analizarea simptomelor medicale),
îmbunătățind situația locurilor de muncă și
consolidând în același timp competitivitatea
globală a UE.

1 http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018
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La 20 mai, am prezentat
o nouă strategie
cuprinzătoare privind
biodiversitatea, pentru
a readuce natura în
viața noastră, precum și
strategia „De la fermă
la consumator”, pentru
a asigura un sistem
alimentar echitabil,
sănătos și ecologic.
Cele două strategii se
consolidează reciproc,
reunind natura, fermierii,
întreprinderile și
consumatorii pentru
a crea un viitor durabil
care să nu afecteze
competitivitatea.

STAREA UNIUNII 2020
REALIZĂRI

Circa un sfert din roboții industriali și din cei destinați
serviciilor sunt produși de societăți cu sediul în Europa.
Abordarea europeană în materie de transformare
digitală consolidează bazele noastre democratice, respectă
drepturile fundamentale și contribuie la o economie
durabilă, neutră din punct de vedere climatic și eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor. Cetățenii se pot
simți încrezători și capabili de acțiune doar dacă evoluează
într-un mediu demn de încredere, în care știu că le este
respectată viața privată.
Tehnologiile precum inteligența artificială, rețelele
5G, supercomputerele și calculatoarele cuantice
au potențialul de a revoluționa modul nostru de
viață și de a crea oportunități noi și interesante
pentru toate industriile europene, îmbunătățind
situația locurilor de muncă și consolidând în
același timp competitivitatea globală a Europei.

Industria europeană poate fi deschizătoare de drumuri
în ceea ce privește tranziția către neutralitatea climatică
și adoptarea unei poziții de lider în domeniul digital. În
a 101-a zi de mandat, Comisia von der Leyen a prezentat
o nouă Strategie industrială, destinată să le permită
întreprinderilor europene să își îndeplinească obiectivele
ambițioase, consolidând în același timp competitivitatea
globală a acestora.

20 %

35

99 %

80 %

din totalul
economiei UE
este reprezentat de
industriile europene

de milioane de
locuri de muncă în
industrie

din firmele europene
sunt întreprinderi
mici și mijlocii

din întreprinderile mici
exportatoare își vând
produsele și serviciile
către alte state
membre

de aproximativ 12 % a produsului intern brut al UE.
Piața unică este o poveste de succes care continuă să
creeze prosperitate și oportunități pentru cetățenii și,
în egală măsură, pentru întreprinderile din UE.

Nimeni nu va fi lăsat în urmă, fie
că este femeie sau bărbat, fie că
provine din est, din vest, din sud
sau din nord și fie că este tânăr
sau bătrân.

Fundamentul
economiei
europene
este
capacitatea de a reconcilia piața cu aspectele sociale,
creșterea cu echitatea și inovarea disruptivă cu
valorile încetățenite. În a 45-a zi de mandat, Comisia
a lansat o primă etapă a consultării cu partenerii
sociali (întreprinderi și sindicate) cu privire la stabilirea
unui salariu minim echitabil pentru lucrătorii din
UE – care va servi drept o etapă importantă către
construirea unei Europe sociale puternice, pentru
o tranziție justă. Nimeni nu va fi lăsat în urmă, fie că
este femeie sau bărbat, fie că provine din est, din vest,
din sud sau din nord și fie că este tânăr sau bătrân.

O piață unică mai bine integrată și pe deplin
funcțională ar oferi întreprinderilor europene
oportunități și ar genera o creștere suplimentară
anuală de 183 până la 269 de miliarde EUR în
sectorul producției și 338 de miliarde EUR în
sectorul serviciilor. Aceasta reprezintă o creștere
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TRANSFORMAREA GEOPOLITICĂ
A COMISIEI

din sectorul sănătății, cum ar fi GAVI, alianța
pentru vaccinuri și CEPI, precum și cu organizații
ale societății civile precum Global Citizen. A fost un
maraton al solidarității mondiale și suntem mândri că
am avut o contribuție decisivă la organizarea acestuia.

Dincolo de forța sa economică și financiară, Uniunea Europeană are un
atu unic în relațiile internaționale:
avem o „capacitate de mobilizare” fără precedent. Suntem
în centrul unei rețele mondiale
de alianțe și suntem o piatră
de temelie a sistemului multilateral. Putem să raliem
coaliții cu largă participare în
sprijinul unei cauze comune și
știm cum să aducem puteri regionale și națiuni rivale în jurul aceleiași mese.

Pe parcursul acestor eforturi, ne-am asigurat că
tratamentele și un viitor vaccin vor fi accesibile
și țărilor cu venituri reduse, care altfel nu și-ar
permite să le plătească. În acest spirit, ne-am alăturat
mecanismului COVAX, care își propune să garanteze un
acces echitabil la vaccinare în toate țările lumii. Având
grijă de alții, Europa devine ea însăși mai puternică.
Încă din prima zi a mandatului, Comisia von der Leyen
a apărat interesele și valorile europene pe scena
internațională, depunând eforturi pentru a consolida
acțiunile de combatere a schimbărilor climatice,
pentru a dezamorsa litigiile comerciale, pentru
a aborda crizele din vecinătatea noastră și pentru
a reforma sistemul multilateral.

Am pus această capacitate de mobilizare în serviciul
prietenilor noștri aflați în dificultate și în serviciul
binelui comun – în primele 100 de zile ale mandatului
și dincolo de aceste prime zile. Când un cutremur
devastator a lovit Albania, am mobilizat întreaga
comunitate internațională pentru a colecta fonduri
destinate răspunsului la situația de urgență și
eforturilor de reconstrucție. Țări care de obicei nici nu
dialoghează și-au unit forțele pentru o cauză comună.

Președinta von der Leyen a ales Africa și sediul din
Addis Abeba al Uniunii Africane ca destinație pentru
prima sa vizită în străinătate. În a 100-a zi de
mandat, am prezentat o nouă „Strategie cu Africa”
pentru a aduce parteneriatul nostru la următorul
nivel. Strategia își propune să intensifice cooperarea
în următoarele domenii: creșterea durabilă și crearea
de locuri de muncă, tranziția verde, transformarea
digitală, pacea, securitatea și guvernanța și migrația
și mobilitatea.

Odată cu începutul pandemiei,
nevoia unui răspuns coordonat
global a devenit evidentă – iar
Comisia von der Leyen a explorat
noi modalități de a valorifica
capacitatea de mobilizare a UE.

În a 67-a zi de mandat, Comisia a adoptat o nouă
metodologie privind negocierile de aderare la
UE, pentru a le face mai credibile, mai previzibile și mai
dinamice, imprimându-le în același timp o orientare
politică mai puternică. Acest lucru a permis Consiliului
European să deschidă negocierile de aderare cu
Albania și Macedonia de Nord, ale căror proiecte de
cadre de negociere au fost deja transmise Consiliului
de către Comisie. Comisia Europeană s-a dovedit
pe deplin solidară cu prietenii
noștri din Balcanii de
Vest pe parcursul
crizei provocate de
coronavirus, oferind
sprijin imediat și
pe termen lung
și
incluzând
aceste țări în
multe inițiative

Am colaborat strâns cu instituțiile multilaterale,
guvernele naționale și organizațiile neguvernamentale
pentru a mobiliza resurse destinate descoperirii unui
tratament și a unui vaccin. Împreună cu această coaliție
internațională diversă, am lansat Acceleratorul
accesului la instrumentele de combatere
a COVID-19 (ACT), o platformă mondială de
cooperare pentru accelerarea cercetării, a dezvoltării
și a distribuției echitabile a medicamentelor și, la un
moment dat, a unui vaccin. Am colaborat îndeaproape
nu numai cu Organizația Mondială a Sănătății și
cu națiunile din întreaga lume, ci și cu actori mondiali
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care în mod normal ar fi fost rezervate
statelor membre.
Împreună cu liderii celor șase parteneri
estici, am stabilit un set nou de priorități
pentru a contura al doilea deceniu al
Parteneriatului estic. Această agendă poate
spori reziliența continentului european la
toate tipurile de șocuri, de la crize economice
la schimbările climatice.
Globalizarea nu este o stradă cu sens unic. UE
susține o reformare radicală a Organizației
Mondiale a Comerțului, tocmai pentru
a permite Uniunii să valorifice în continuare
oportunitățile oferite de deschiderea și
integrarea mondială, abordând în același
timp vulnerabilitățile sistemelor noastre
economice și politice.
Dorim să ajungem la un acord care să
îmbunătățească sistemul de soluționare
a litigiilor al organizației, însă deoarece
sistemul actual nu este funcțional, Comisia
a hotărât să își consolideze normele privind
aplicarea dispozițiilor în materie comercială:
în cazul unui litigiu comercial, suntem
pregătiți să utilizăm contramăsuri care să
protejeze interesele europene, în deplină
conformitate cu dreptul internațional.

PROTEJAREA
CETĂȚENILOR UE
Încă din primele 100 de zile, Comisia
Europeană și-a prezentat strategia
pentru asigurarea egalității între
femei și bărbați în Europa, menită
mai ales să combată violența și stereotipurile de gen persistente. Această
strategie stabilește acțiunile-cheie pentru perioada 2020-2025 și se angajează
să includă o perspectivă a egalității în toate
domeniile de politică ale UE.
Protejarea cetățenilor europeni înseamnă
protejarea sănătății acestora. După cum
s-a anunțat în Orientările politice, Comisia
Europeană a lansat încă din 4 februarie,
înainte ca pandemia să lovească Europa,
o consultare publică la nivelul întregii UE
privind planul european de combatere
a cancerului. În fiecare an, în Uniunea
Europeană, 3,5 milioane de persoane sunt
diagnosticate cu cancer. 1,3 milioane de
persoane mor de această boală în fiecare
an, însă există dovezi că peste 40 % din
cazurile de cancer pot fi prevenite.
În următoarele săptămâni, a trebuit să
ne orientăm însă atenția într-o cu totul
altă direcție, odată ce coronavirusul s-a
răspândit în Europa, iar boala a fost
clasificată ca pandemie. Prioritățile noastre
s-au schimbat, fiind nevoie de spirit de
conducere pentru a face față unei crize de
sănătate publică, care avea să fie însoțită,
la puțină vreme, de o criză economică.

9

Europa continuă să aibă
un rol de jucat în lume
ca important partener
credibil în materie de
dezvoltare și asistență
umanitară. Abordarea
noastră de tip „Echipa
Europa” – care combină
resurse și expertiză din
partea Comisiei Europene,
a statelor membre și
a instituțiilor financiare ale
UE – a generat deja peste
36 de miliarde EUR
pentru a răspunde nevoilor
de intervenție în situații
de urgență și nevoilor
umanitare aferente, pentru
a consolida sistemele de
sănătate, apă, salubrizare
și asigurare a alimentelor și
pentru a atenua impactul
economic și social al
pandemiei provocate de
coronavirus în întreaga
lume.
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2. Reacția fără precedent a Europei
la o criză fără precedent
Pandemia
provocată
de
coronavirus a zguduit până în
temelii Europa și întreaga lume.
La început au fost doar cazuri
izolate, dar curând acestea
s-au transformat într-o urgență
care afectează toate țările,
toate regiunile și toți oamenii. De
la începutul anului, în UE au fost
pierdute din cauza COVID-19 aproape
150 000 de vieți omenești, iar numărul
celor care și-au pierdut viața în alte părți ale lumii
este mult mai mare.
În pofida dificultăților, au putut fi salvate sute de
mii de vieți. Dacă Uniunea Europeană și statele
sale membre nu acționau rapid și hotărâtor pentru a proteja viețile și mijloacele de subzistență ale europenilor, tragedia ar fi fost mult
mai mare. Lucrătorii din prima linie s-au achitat de
propriile îndatoriri cu eroism, cetățenii au acceptat
să își sacrifice libertăți fundamentale și s-au luat
măsuri fără precedent pentru a limita răspândirea virusului.

Europa a devenit nucleul
solidarității la nivel mondial.
Europa a devenit nucleul solidarității la nivel
mondial. Spitalele au primit cu brațele deschise
și au tratat pacienți din alte țări. Statele membre
s-au unit pentru a achiziționa echipamente
medicale. Echipe medicale mobile au fost trimise
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pe teren pentru a răspunde celor mai urgente nevoi.
Peste 600 000 de cetățeni ai UE blocați în afara
frontierelor Uniunii Europene au fost repatriați, iar
la nivel european și național au fost mobilizate
investiții publice și private pentru a găsi un vaccin
destinat oamenilor din întreaga lume. Această
criză a scos la iveală cea mai bună ilustrare
a solidarității europene.

Marea majoritate a măsurilor
privind sănătatea publică,
mobilitatea, turismul și
economia au fost concepute ca
un răspuns direct la criza din
domeniul sănătății publice.
Comisia a aruncat în joc toate resursele pentru
a lupta împotriva pandemiei și a combate efectele
sale economice: din martie au fost adoptate 828
de măsuri, inclusiv 373 de decizii privind ajutoare
de stat prin care întreprinderile din Europa primesc
un colac de salvare. Marea majoritate a măsurilor
privind sănătatea publică, mobilitatea, turismul
și economia au fost concepute ca un răspuns
direct la criza din domeniul sănătății publice. Între
timp, Comisia a depus eforturi pentru a face ca
economiile noastre, societățile noastre și Uniunea
noastră să fie mai reziliente la provocările viitoare.
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COMBATEREA UNEI CRIZE
SANITARE MONDIALE
Salvarea de vieți a fost prima noastră prioritate.
Prin numeroase poduri aeriene umanitare
organizate de Comisie, am distribuit ajutoare
de care era nevoie presantă. Am reunit statele
membre pentru ca acestea să achiziționeze
în comun echipamente medicale. Au fost
create rezerve rescEU strategice și centre de
distribuție, menite să servească drept rezervă
europeană comună de echipamente medicale
vitale. Echipamente cum ar fi ventilatoare
pulmonare – esențiale pentru salvarea de vieți –,
măști și dezinfectanți au fost direcționate,
prin intermediul Centrului european de
coordonare a răspunsului la situații de
urgență, către statele membre care aveau cea
mai mare nevoie de sprijin.
În plus, în cadrul nou-creatului Instrument
dedicat sprijinului de urgență pe teritoriul
Uniunii, au fost achiziționate circa 10 milioane
de măști de protecție pentru personalul medical,
iar acestea au fost livrate sub formă de loturi
pe parcursul verii țărilor care le-au solicitat. Am
trimis echipe medicale de pe întregul continent
către spitale din Milano și Bergamo, în Italia.
Am făcut ca importurile medicale să fie mai
ieftine prin renunțarea la taxele vamale. Am
ajutat oamenii de știință să colecteze date și
să facă schimb de informații. Am acordat resurse
suplimentare celor mai promițătoare proiecte
de cercetare. Prin intermediul Mecanismului
de protecție civilă al UE și al Centrului de
coordonare a răspunsului la situații de
urgență, am organizat și am coordonat aproape
369 de zboruri pentru a repatria aproape 82 000
de cetățeni ai UE și 10 000 de cetățeni din afara
UE blocați în străinătate.
În domeniul sănătății publice, realizările UE au
fost mai mari decât orice ar fi putut face vreun
stat membru pe cont propriu. Prin furnizarea de
orientări privind metodologiile de testare, libera
circulație a cadrelor medicale, dispozitivele
medicale și echipamentele de protecție, precum
și privind aplicațiile voluntare de depistare
a contacților, s-a garantat diseminarea și
adoptarea pe scară largă a bunelor practici.
„Foaia de parcurs europeană comună pentru
ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii
COVID-19” a stabilit principiile comune și

măsurile de însoțire
pentru ca eliminarea
restricțiilor de deplasare
a persoanelor să aibă loc
într-un mod coordonat.
În conformitate cu Strategia UE
privind vaccinurile, Comisia și o serie de
state membre desfășoară negocieri intense cu
mai multe firme care dezvoltă vaccinuri, pentru
a crea un portofoliu diversificat de vaccinuri
pentru cetățenii UE, la prețuri echitabile. La
rândul său, Comunicarea Comisiei privind
pregătirea pe termen scurt a UE în materie
de sănătate în cazul apariției de noi focare
de COVID-19 prezintă principalele măsuri care
să fie luate în următoarele luni.
Comisia a salvgardat integritatea pieței unice.
În momentul în care la punctele de trecere
a frontierelor interne din Europa au început să se
formeze cozi lungi de camioane, Comisia a creat
sistemul de „culoare verzi”, pentru a se
asigura că bunurile esențiale pot fi transportate
rapid dintr-o țară în alta, și a luat măsuri
împotriva restricțiilor interne disproporționate,
care reprezentau cauze noi de penurie.
În tot acest timp, UE a furnizat cetățenilor săi cât
mai multe informații cu putință. UE a dezvoltat
un nou instrument online – Re-open EU –
care reunește informații privind restricțiile de
călătorie, transport și turism din toate statele
membre. Instrumentul Re-open EU a fost utilizat
de zeci de milioane de persoane din Europa și din
afara acesteia.
UE a avut, de asemenea, un rol de lider în
cadrul răspunsului mondial la criză. De-a lungul
perioadei de pandemie, președinta von der Leyen
a ținut în permanență legătura cu liderii G20 și
cu alți parteneri internaționali. Împreună cu
Organizația Mondială a Sănătății și cu un
mare număr de alți parteneri, am creat un nou
cadru de colaborare – Acceleratorul accesului
la instrumentele de combatere a COVID-19 –
pentru a accelera dezvoltarea și distribuirea
de vaccinuri, tratamente și teste.
Mulțumită inițiativei privind răspunsul mondial
la criza provocată de coronavirus, coordonată
de Comisie, s-au înregistrat angajamente totale
în valoare de 15,9 miliarde EUR.
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Mulțumită
inițiativei privind
răspunsul mondial
la criza provocată
de coronavirus,
coordonată de
Comisie, s-au
înregistrat
angajamente
totale în valoare de
15,9 miliarde EUR.
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REDRESAREA ECONOMIEI ȘI
PREGĂTIREA PENTRU VIITOR

La 4 mai, Comisia Europeană a inițiat un efort mondial
de asumare de angajamente, prin care s-au colectat
(până la sfârșitul lunii mai) 9,8 miliarde EUR
destinate accesului universal la vaccinare, tratament
și teste la prețuri accesibile, precum și sprijinirii
sistemelor de sănătate din întreaga lume.

Începută ca o criză în domeniul sănătății publice,
pandemia s-a transformat într-un șoc economic
major. Pentru a preîntâmpina disponibilizările în masă,
Comisia a instituit un instrument european în valoare
de 100 de miliarde EUR pentru sprijinirea programelor
de șomaj tehnic – Instrumentul european de
sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de
șomaj într-o situație de urgență (SURE).

Ulterior, la 27 iunie, la inițiativa președintei von der
Leyen în colaborare cu mișcarea Global Citizen,
într-un moment istoric de solidaritate mondială,
evenimentul și concertul de strângere de donații
intitulat „Obiectivul nostru mondial: uniți pentru
viitor” au reunit artiști, oameni de știință și lideri din
întreaga lume, pentru a asigura accesul universal la
medicamentele împotriva coronavirusului.

Pentru a atenua și mai mult impactul crizei, Comisia
a aplicat cu flexibilitate maximă – așa cum s-a
promis în orientările sale politice – normele privind
ajutoarele de stat și normele fiscal-bugetare ale
UE și a activat pentru prima dată în istorie clauza
derogatorie generală a Pactului de stabilitate și de
creștere. Inițiativele pentru investiții ca reacție
la coronavirus (CRII), în valoare de până la 54 de
miliarde EUR, au fost instituite într-un timp record
pentru a asigura lichidități întreprinderilor și sprijin
pentru sectorul asistenței medicale.

Acest lucru a contribuit la mobilizarea unei sume
suplimentare de 6,15 miliarde EUR pentru accesul
universal la vaccinuri, tratament și teste la prețuri
accesibile pentru coronavirus, consolidând sistemele
de sănătate și sprijinind redresarea economică
a țărilor vulnerabile.
Comisia Europeană a încheiat până acum discuții cu
șase grupuri farmaceutice pentru a obține pentru
europeni doze ale unui viitor vaccin.

Inițiativele pentru investiții ca
reacție la coronavirus, în valoare
de până la 54 de miliarde EUR,
au fost instituite într-un timp
record pentru a asigura lichidități
întreprinderilor și sectorului
asistenței medicale.

În acțiunile noastre externe împotriva crizei provocate
de coronavirus am avut întotdeauna o abordare de
tip „Echipa Europa”. Aceasta înseamnă că atât
Comisia Europeană, cât și instituțiile financiare
ale UE și statele membre și-au unit forțele pentru
îndeplinirea unui set comun de obiective – evidențiate
în Comunicarea privind răspunsul UE pe plan mondial
la COVID-19, prezentată la începutul lunii aprilie.
O echipă unită, pentru o Uniune Europeană mai
puternică pe scena lumii.

575 de
miliarde EUR

100 de
miliarde EUR

70 de
miliarde EUR

Măsuri naționale
adoptate
în temeiul
flexibilității
normelor
bugetare ale
UE (clauza
derogatorie
generală)

SURE – asistență
financiară din
partea UE pentru
programele de
șomaj tehnic

Sprijin direct
din partea UE,
inclusiv CRII

3 045 de
miliarde EUR

240 de
miliarde EUR

Măsuri naționale în
Măsură de sprijin
materie de lichidități, în contextul crizei
inclusiv schemele
provocate de
aprobate în temeiul
pandemie, din
normelor flexibile
cadrul Mecanismului
temporare ale UE
european de
privind ajutoarele
stabilitate,
de stat
destinată statelor
membre

Total: 4 200 miliarde EUR
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200 de
miliarde EUR
Finanțare pentru
întreprinderi
acordată de BEI –
Grupul Băncii
Europene de
Investiții
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redresare. Acesta este alcătuit din bugetul pe termen
lung al UE, în valoare de 1 074 de miliarde EUR,
care a făcut obiectul unui acord din partea Consiliului
European și va fi supus aprobării de către Parlamentul
European, la care se adaugă o sumă suplimentară
de 750 de miliarde EUR aferentă instrumentului de
redresare NextGenerationEU. Pachetul de măsuri
va sprijini statele membre să demareze redresarea,
va facilita investițiile publice și private, cu un
accent deosebit pe dubla tranziție, și va contribui la
desprinderea de învățăminte de pe urma crizei.

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia
au acționat cu fermitate pentru a sprijini lucrătorii
și întreprinderile. Comisia a activat clauza
derogatorie generală a Pactului de stabilitate și
de creștere, pentru a le acorda statelor membre
o flexibilitate maximă, care le va permite acestora
să ofere sprijin oriunde este nevoie – sistemelor lor
medicale, personalului medical și cetățenilor atât
de grav afectați de criză. Suma totală mobilizată
pentru intervenție până în prezent a ajuns la 4 200
de miliarde EUR, ceea ce reprezintă peste 30 % din
produsul intern brut al UE.

Comisia va împrumuta 750 de miliarde EUR de pe
piețele financiare, canalizând fondurile către statele
membre prin intermediul bugetului UE, sub formă
de granturi și împrumuturi. Conform unei simulări
pe bază de modele, se estimează că investițiile
mobilizate vor face să crească nivelul produsului
intern brut real al UE cu aproximativ 1,75 % în
2021 și 2022, această valoare ajungând la 2,25 %
până în 2024. Acest val de investiții va crea până
la două milioane de locuri de muncă până în 2022.
Un Mecanism de redresare și reziliență în
valoare de 672,5 miliarde EUR va sprijini investiții și
reforme esențiale în statele membre prin granturi
și împrumuturi.

Amploarea crizei a fost atât de mare încât, în pofida
unui răspuns public rapid și decisiv, economia UE se
va confrunta în acest an cu o recesiune. Măsurile
necesare pentru limitarea răspândirii virusului au
încetinit viața socială și economică – în anumite
cazuri conducând aproape la o stagnare completă.
Se preconizează că economia UE se va contracta cu
8,3 % în 2020. Fiecare stat membru a fost afectat în
mod diferit, ceea ce dă naștere unui risc de apariție
a unor divergențe între economiile noastre. În același
timp, impactul acestei crize va fi resimțit de toți.
Se așteaptă ca șomajul din UE să crească până la
9 % în 2020, acesta afectând în mod disproporționat
femeile, tinerii, lucrătorii slab calificați și pe cei cu
contracte temporare. Sărăcia, excluziunea socială
și inegalitățile sunt susceptibile să crească, ceea
ce scoate în evidență importanța unei redresări
incluzive și echitabile pentru toți. Se preconizează
că economia va reveni la o creștere pozitivă în 2021,
însă perspectivele sunt incerte, iar modul în care va
evolua situația în materie de sănătate publică se
va dovedi crucial. Eșecul nu este o opțiune pentru
UE: planul de redresare propus de Comisie este fără
precedent atât ca structură, cât și ca nivel de ambiție.

Prin reinventarea propriului mod de funcționare,
Uniunea Europeană își redescoperă adevărata
vocație. Am înzestrat bugetul UE cu o capacitate
de acțiune fără precedent. Am convenit să folosim
ratingul de credit foarte bun al Comisiei Europene
pentru a mobiliza resurse care vor fi folosite de toate
statele membre, inclusiv de către cele care au cea mai
mare nevoie de finanțare, dar o capacitate financiară
limitată. În acest fel, Uniunea Europeană reanimă
ideea inițială a fondatorilor săi: prosperitatea fiecărei
țări europene depinde de prosperitatea tuturor
celorlalte țări europene. Uniți, suntem puternici.

Eșecul nu este o opțiune pentru
UE: planul de redresare propus
de Comisie este fără precedent
atât ca structură, cât și ca nivel
de ambiție.
Planul de redresare pentru Europa al Comisiei va
remedia daunele produse de criză și va asigura viitorul
pentru următoarea generație. La Consiliul European
din iulie, liderii UE au convenit – pe baza propunerii
Comisiei – asupra unui pachet important de măsuri de
13
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Bugetul consolidat pentru perioada 2021-2027
va impulsiona tranziția verde și tranziția digitală,
creând astfel o economie mai echitabilă și mai
rezilientă. Mai mult de jumătate din bugetul total va
fi investit în modernizarea economiei europene,
pentru a o pregăti pentru îndeplinirea obiectivului
nostru de atingere a neutralității climatice în 2050,
precum și pentru era digitală.

În plus, ca reacție la criză, Comisia și-a adaptat
programul de lucru pentru 2020. Concentrându-se
asupra inițiativelor care asigură un răspuns rapid și
de impact la criză, Comisia își îndeplinește în același
timp prioritățile strategice.

Prosperitatea fiecărei țări
europene depinde de prosperitatea
tuturor celorlalte țări europene.
Uniți, suntem puternici.

BUGETUL GENERAL 2021-2027

TOTAL
1 824,3 miliarde EUR

1 074,3 miliarde EUR

750 de miliarde EUR

Cadrul financiar
multianual

NextGenerationEU
Pachetul de redresare post COVID-19, concentrat
în primii ani din cadrul perioadei

Bugetul pe 7 ani al UE

750 de miliarde EUR
390 de miliarde EUR – granturi
360 de miliarde EUR – împrumuturi
Capital mobilizat pe piețele financiare
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3. O Europă mai bună după pandemie
Provocările noastre generaționale – dubla tranziție
verde și digitală – au devenit încă și mai urgente acum
decât erau înainte de începerea crizei. Momentul pentru
tranziția verde este acum. Valul de investiții pe care
suntem pe punctul să îl lansăm va avea drept punct
de reper Pactul verde european. În egală măsură, criza
provocată de coronavirus și restricțiile de deplasare
a persoanelor care i-au urmat au arătat că accesul
la soluții digitale este esențial atât pentru cetățeni,
cât și pentru întreprinderi, și că lipsa acestuia se poate
transforma într-o sursă de noi inegalități.

Comisia a colaborat strâns
cu instituțiile multilaterale,
cu guvernele naționale și cu
organizațiile neguvernamentale
pentru combaterea pandemiei.
De fiecare dată când a fost posibil, am căutat soluții
bazate pe cooperare, dar nu ne-am dat înapoi de
la adoptarea unor poziții ferme atunci când a fost
necesar. Am depus eforturi pentru a pune relația
noastră cu China pe baze mai solide, implicând mai
multă reciprocitate și condiții de concurență echitabile
în comerț, în investiții și în alte domenii. Reuniunea la
nivel înalt UE-China a fost o ocazie de a aprofunda
cooperarea, în domenii mergând de la criza provocată
de coronavirus până la politicile climatice, precum și
de a discuta despre dezacordurile noastre, inclusiv
cele referitoare la drepturile omului și la situația din
Hong Kong.

Activitatea Comisiei privind prioritățile sale strategice
nu s-a oprit niciun moment, în pofida pandemiei.
La 20 mai, Comisia a prezentat o nouă strategie
cuprinzătoare privind biodiversitatea, pentru
a readuce natura în viața noastră, precum și strategia
„De la fermă la consumator”, pentru a asigura un
sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic. Cele
două strategii se consolidează reciproc, reunind natura,
fermierii, întreprinderile și consumatorii pentru a crea
un viitor durabil care să nu afecteze competitivitatea.
La 8 iulie, Comisia a adoptat Strategia UE privind
integrarea sistemului energetic și Strategia UE
privind hidrogenul. Aceasta din urmă abordează
modul de transformare în realitate a potențialului
oferit de decarbonizarea industriei, a transporturilor,
a producerii de energie electrică și a clădirilor din
întreaga Europă prin investiții, reglementări, crearea
de piețe și cercetare și inovare. Eforturile de realizare
a neutralității climatice până în 2050 continuă.

Am sprijinit apelul Secretarului General al ONU pentru
o încetare a focului la nivel mondial și continuăm
să ne asumăm un rol de lider în mobilizarea
comunității internaționale în situațiile preocupante,
participând la organizarea unor conferințe majore
privind Venezuela, Sudanul sau Siria.
Comisia von der Leyen a lucrat fără întrerupere pentru
a ajunge la un acord privind un nou parteneriat cu
Regatul Unit. Ne-am angajat în mod constructiv
în negocieri pentru ajungerea la un rezultat reciproc
avantajos și pentru protejarea intereselor europene.
În același timp, punerea în aplicare integrală și în timp
util a Acordului de retragere rămâne prioritatea
noastră.

Viziunea Comisiei von der Leyen a fost să devină
o instituție geopolitică. Pandemia a scos în evidență
mai mult ca niciodată necesitatea unei astfel de
evoluții: UE va putea să se redreseze cu succes numai
dacă partenerii noștri din întreaga lume se vor redresa
la rândul lor. Comisia a colaborat strâns cu instituțiile
multilaterale, cu guvernele naționale și cu organizațiile
neguvernamentale pentru combaterea pandemiei.
Am avut un rol de lider în cooperarea mondială
pentru asigurarea de resurse destinate descoperirii
unui tratament și a unui vaccin. Am fost animați de
credința că o asistență medicală de calitate trebuie să
fie un drept universal, nu doar un privilegiu pentru cei
care își pot permite acest lucru.
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UE continuă să aibă un rol de jucat în lume ca
important partener credibil în materie de dezvoltare
și asistență umanitară. Abordarea noastră de tip
„Echipa Europa” – care combină resurse și expertiză
din partea Comisiei Europene, a statelor membre și
a instituțiilor financiare ale UE – a generat deja peste
36 de miliarde EUR pentru a răspunde nevoilor de
intervenție în situații de urgență și nevoilor umanitare
aferente, pentru a consolida sistemele de sănătate,
apă, salubrizare și asigurare a alimentelor și pentru
a atenua impactul economic și social al pandemiei
provocate de coronavirus în întreaga lume.

La 1 iulie, Comisia Europeană a lansat programul
de sprijin pentru ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor, o punte către crearea de locuri
de muncă pentru generația următoare, axată pe
educație și formare profesională, ucenicii, sprijin
pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
și finanțare.
Securitatea este cea mai importantă prioritate și
cea mai mare preocupare a cetățenilor UE. De la
combaterea terorismului și a criminalității organizate
până la securitatea cibernetică, de la prevenirea
amenințărilor hibride până la sporirea rezilienței
infrastructurilor noastre critice, Strategia UE
privind o uniune a securității, prezentată la 24
iulie, va contribui la consolidarea securității în mediul
nostru fizic și în cel digital în următorii cinci ani.
Comisia a prezentat, de asemenea, un nou Plan de
acțiune privind prevenirea spălării banilor și
a finanțării terorismului.

În centrul procesului decizional al Comisiei Europene
s-au aflat cetățenii UE, care au beneficiat de măsuri
de protejare a intereselor lor în numeroase privințe, în
special în domeniile menționate mai jos.
La 24 iunie, Comisia a adoptat prima Strategie
a UE privind drepturile victimelor, obiectivul
general fiind asigurarea faptului că toate victimele
criminalității pot avea încredere deplină că le vor fi
respectate drepturile, indiferent de locul din UE în care
s-a produs infracțiunea. Strategia se axează în primul
rând pe consolidarea capacității de acțiune a victimelor
pentru ca acestea să denunțe infracțiunile, să solicite
despăgubiri și, nu în ultimul rând, să își revină de pe
urma consecințelor infracțiunii respective și, în al
doilea rând, pe colaborarea cu toți actorii relevanți
pentru drepturile victimelor.

Comisia a prezentat prima strategie a UE pentru
protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale,
o infracțiune care, potrivit dovezilor existente, s-a
exacerbat pe parcursul crizei generate de pandemia
provocată de coronavirus, din cauza izolării fizice și
a creșterii activității online, precum și noi strategii
pentru combaterea drogurilor și a armelor de
foc ilegale, care reprezintă factori agravanți ai
criminalității organizate.

STRATEGIA UE
PRIVIND O UNIUNE A SECURITĂȚII
Protejarea tuturor în Europa
Un mediu de
securitate adaptat
exigențelor viitorului

Combaterea
amenințărilor aflate în
continuă evoluție

Protejarea
europenilor împotriva
terorismului și
a criminalității
organizate

Un ecosistem de
securitate solid

Protecția și reziliența
infrastructurilor critice

Criminalitate informatică

Terorism și radicalizare

Cooperare și schimb de
informații

Securitate cibernetică

Aplicarea modernă a legii

Criminalitate organizată

Consolidarea frontierelor
externe

Protejarea spațiilor publice

Combaterea conținutului
online ilegal

Consolidarea cercetării și
inovării
Competențe și sensibilizare
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Comisia și-a intensificat lupta împotriva informării
eronate, a dezinformării și a ingerințelor externe
prin colaborarea cu platformele online, societatea
civilă, mediul academic și cercetătorii. Împreună
cu Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia
a prezentat toate aceste eforturi și etapele următoare
într-o comunicare comună. Acest lucru nu numai că
va consolida încrederea publicului în Uniune, ci îi va
și proteja pe cei care trăiesc în UE de eventualele
prejudicii economice și fizice cauzate de înșelătorii și
de remediile false împotriva coronavirusului.

intensifica activitatea privind prioritățile stabilite în
primele 100 de zile, în special privind tranziția verde
și tranziția digitală. NextGenerationEU și noul
buget al UE pe termen lung ne vor oferi mijloacele
necesare pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor.
Lunile și anii următori reprezintă un moment crucial în
istoria europeană și pentru generațiile viitoare.

Lunile și anii următori reprezintă
un moment crucial în istoria
europeană și pentru generațiile
viitoare.

Activitatea Comisiei Europene din următoarele 12
luni va fi esențială pentru anii și deceniile ulterioare.
Pandemia provocată de coronavirus a demonstrat
încă o dată că forța Europei constă în unitatea
sa și că provocările importante cu care ne confruntăm
sunt prea mari pentru ca vreo țară să le poată face
față de una singură.

La începutul mandatului său, Comisia a prezentat
viziunea unui viitor verde, prosper și sănătos. Acum
este momentul ca Europa să se mobilizeze pentru
a transforma această viziune în realitate și pentru
a răspunde așteptărilor propriilor cetățeni.

Investițiile în prioritățile noastre strategice vor
relansa redresarea și vor construi o Uniune mai
puternică pentru generația următoare. Comisia își va
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Legendă
Priorități politice
Răspunsul la criza provocată de coronavirus
Negocierile cu Regatul Unit

2019
DECEMBRIE

11.12
Lansarea Pactului verde european,
care stabilește o foaie de parcurs
pentru transformarea Europei în
primul continent neutru din punct
de vedere climatic până în 2050

2020
IANUARIE

8.1

14.1

Întâlnire între președinta Ursula
von der Leyen și prim-ministrul
britanic Boris Johnson

Planul de investiții al Pactului verde
european are drept scop mobilizarea
de finanțare din partea UE și stimularea
investițiilor publice și private necesare
pentru tranziția către o economie
neutră din punct de vedere climatic,
verde și favorabilă incluziunii

19.1

Mecanismul pentru o tranziție justă – un
instrument-cheie creat pentru a se asigura
faptul că tranziția către o economie neutră
din punct de vedere climatic are loc în mod
echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă

Conferința internațională de
la Berlin privind Libia

21.1

Prima fază a consultării partenerilor
sociali – întreprinderi și sindicate –
privind stabilirea unui salariu minim
echitabil pentru lucrătorii din UE

Întâlnire între președinta Ursula
von der Leyen și președintele
Statelor Unite, Donald Trump

29.1

31.1

Rețele 5G sigure: Comisia aprobă setul de
instrumente al UE convenit de statele membre

Regatul Unit iese din Uniunea Europeană
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FEBRUARIE
UE începe să faciliteze repatrierea cetățenilor
în Europa în cadrul răspunsului său la
pandemia provocată de coronavirus

3.2

4.2

Prezentarea propunerii Comisiei de recomandare
a Consiliului privind directivele de negociere
a unui nou parteneriat cu Regatul Unit

Consultări publice pentru a contura
Planul de acțiune european de
combatere a cancerului

5.2
O nouă metodologie privind negocierile
de aderare la UE – pentru a le face mai
credibile, mai previzibile și mai dinamice –
ca prim element al strategiei reînnoite
de extindere concepute de Comisie

17.2
UE și donatorii internaționali
se angajează să contribuie cu
1,15 miliarde EUR la eforturile
de reconstrucție în urma
cutremurului din Albania

19.2
Publicarea Agendei pentru conturarea
viitorului digital al Europei,
a unei Strategii privind datele și
a unei Cărți albe privind inteligența
artificială, care oferă noi oportunități
întreprinderilor, concentrându-se
totodată pe tehnologii în care
cetățenii să poată avea încredere

25.2
Comisia Europeană primește mandatul să
înceapă negocierile cu Regatul Unit

MARTIE

4.3

5.3

Prin intermediul Legii europene
a climei, Comisia propune un obiectiv
obligatoriu din punct de vedere juridic
de reducere la zero a emisiilor nete de
gaze cu efect de seră până în 2050

Noua Strategie privind egalitatea de
gen pentru perioada 2020-2025 stabilește
măsurile principale pentru asigurarea
egalității între femei și bărbați în Europa
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9.3
O nouă strategie a UE pregătește
terenul pentru un parteneriat mai
puternic și mai ambițios cu Africa

10.3
O nouă Strategie industrială
pregătește transformarea verde
și digitală a industriei europene

11.3

13.3

Un nou Plan de acțiune
pentru economia circulară
vizează crearea unei Europe mai
curate și mai competitive

Comisia solicită un răspuns economic coordonat
hotărât la criza provocată de coronavirus
Noua Inițiativă pentru investiții ca
reacție la coronavirus (CRII) oferă
statelor membre ajutor pentru finanțarea
măsurilor individuale de răspuns

16.3
Un grup consultativ privind
coronavirusul reunește epidemiologi și
virusologi din diferite state membre

18.3

Este introdusă o restricționare
temporară a călătoriilor neesențiale
către UE (până la 30 iunie)

Comisia Europeană propune noi obiective
de politică pentru Parteneriatul estic

19.3
20.3

Un cadru temporar permite statelor membre să
utilizeze flexibilitatea totală oferită de normele
privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia
în contextul pandemiei provocate de coronavirus

Este activată clauza derogatorie generală
a Pactului de stabilitate și de creștere

23.3

26.3

Sunt implementate culoarele verzi pentru a asigura
disponibilitatea bunurilor și a serviciilor esențiale

Membrii Consiliului European dau undă
verde negocierilor de aderare cu
Albania și Macedonia de Nord

30.3
Prima reuniune a Comitetului mixt
UE-Regatul Unit privind implementarea
și aplicarea Acordului de retragere
21
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APRILIE

2.4
Lansarea noului Instrument de sprijin
temporar pentru atenuarea riscurilor de
șomaj într-o situație de urgență (SURE)
în valoare de 100 de miliarde EUR

15.4
O Foaie de parcurs europeană
prezintă o abordare comună privind
ridicarea măsurilor de izolare

20.4
Răspunsul UE pe plan mondial
la coronavirus, destinat să sprijine
eforturile țărilor partenere de
combatere a pandemiei – contribuția
UE se ridică la 15,6 miliarde EUR

24.4
Runda a 2-a de negocieri privind
viitoarele relații cu Regatul Unit

29.4
Pachetul de măsuri de sprijin pentru
sectorul transporturilor

30.4
Măsuri de sprijin pentru
sectorul agricol

4.5

MAI

6.5

În cursul evenimentului internațional
pentru donații organizat în cadrul
răspunsului mondial la criza
provocată de coronavirus
s-au colectat, de la donatori din
întreaga lume, 7,4 miliarde EUR
pentru asigurarea accesului
universal la vaccinuri

Are loc o videoconferință a liderilor
din UE și din Balcanii de Vest

7.5

8.5

Planul de acțiune pentru o politică amplă
a Uniunii în materie de prevenire a spălării
banilor și a finanțării terorismului
22

Este creat Podul aerian umanitar
al UE pentru transportul lucrătorilor
umanitari și al materialelor de
urgență în unele dintre zonele
cel mai grav afectate din lume

STAREA UNIUNII 2020
CALENDAR

13.5

15.5

Comisia publică orientări privind reluarea în
siguranță a călătoriilor și relansarea sectorului
turismului în Europa în 2020 și ulterior

Runda a 3-a a negocierilor cu Regatul Unit

20.5
Strategia UE în domeniul
biodiversității pentru 2030
abordează cei cinci factori
principali ai pierderii biodiversității
și asigură punerea în aplicare
deplină a legislației UE

26.5
Are loc o reuniune prin videoconferință
a liderilor UE-Japonia

Strategia „De la fermă la
consumator” permite tranziția
către un sistem alimentar durabil
al UE, care să protejeze securitatea
alimentară și să asigure accesul
la o alimentație sănătoasă

27.5
Comisia prezintă un nou instrument de redresare,
NextGenerationEU, integrat într-un buget pe
termen lung al UE, solid, modern și restructurat

IUNIE

5.6
Runda a 4-a a negocierilor cu Regatul Unit

15.6
Reuniune la nivel înalt a președintei von der Leyen,
a președintelui Michel, a președintelui Sassoli
și a prim-ministrului britanic, Boris Johnson

17.6
Strategia UE privind vaccinurile
Cartea albă referitoare la stabilirea
unor condiții de concurență
echitabile în ceea ce privește
subvențiile străine

Este creată platforma web
Re-open EU, cu informații
esențiale care permit o relansare
în siguranță a liberei circulații și
a turismului în întreaga Europă

18.6
Videoconferința liderilor din
cadrul Parteneriatului estic
23
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22.6

24.6

A 22-a reuniune la nivel
înalt UE-China are loc
prin videoconferință

Lansarea Strategiei UE privind
drepturile victimelor (2020-2025)

27.6
Summitul pentru strângerea de
donații „Obiectivul nostru mondial:
uniți pentru viitor” organizat de
Comisia Europeană și mișcarea Global
Citizen mobilizează 6,15 miliarde EUR
suplimentare pentru a contribui
la dezvoltarea și asigurarea unui
acces echitabil la vaccinuri, teste și
tratamente pentru coronavirus

30.6
Liderii UE și ai Republicii
Coreea au discutat modalități de
promovare a cooperării la nivel
mondial în faza de redresare

Mecanismul
de protecție civilă
al Uniunii facilitează
repatrierea a aproape
78 000 de cetățeni ai UE
și a 10 000 de cetățeni
din afara UE în Europa

IULIE

1.7
Pachetul de sprijin pentru
ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor se bazează pe
patru componente: consolidarea
Garanției pentru tineret, politica în
materie de formare, programele de
ucenicie și măsuri suplimentare

2.7
Rundă restrânsă de negocieri
cu Regatul Unit

Agenda pentru competențe în Europa
pentru o competitivitate durabilă,
echitate socială și reziliență stabilește
obiectivele de perfecționare și recalificare
profesională pentru următorii cinci ani
24
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8.7

9.7

Consolidarea unei economii neutre climatic:
este publicată Strategia UE pentru
integrarea sistemului energetic

Comisia adoptă o comunicare menită să
ajute autoritățile naționale, întreprinderile
și cetățenii să se pregătească pentru
schimbările inevitabile care vor apărea
la sfârșitul perioadei de tranziție
în relațiile cu Regatul Unit

Este publicată Strategia pentru
hidrogen: pentru o Europă neutră climatic
Are loc prima reuniune interinstituțională
privind NextGenerationEU și cadrul
financiar multianual 2021-2027

15.7
Reuniunea la nivel înalt UE-India
are loc prin videoconferință

21.7

23.7

Liderii UE cad de acord asupra planului
de redresare și a cadrului financiar
multianual pentru perioada 2021-2027

Runda a 6-a a negocierilor
cu Regatul Unit

AUGUST

4.8
În doar câteva ore de la explozia
mortală de la Beirut, este activat
mecanismul de protecție civilă al
UE. Douăzeci de state membre ale UE
și țări participante au oferit asistență de
urgență în natură, inclusiv aproape 300 de
experți în materie de căutare și salvare

21.8
Runda a 7-a a negocierilor cu Regatul Unit

27.8

31.8

Comisia semnează primul contract cu
o companie farmaceutică, AstraZeneca, ce
va permite achiziționarea unui vaccin împotriva
COVID-19 pentru toate statele membre ale UE

Comisia își confirmă interesul de
a participa la Mecanismul COVAX, care
vizează asigurarea unui acces echitabil la
vaccinuri împotriva COVID-19 la prețuri
accesibile, și, în cadrul unui efort al
„Echipei Europa” (Team Europe), anunță
o contribuție de 400 de milioane EUR
sub formă de garanții pentru COVAX

SEPTEMBRIE

10.9
Runda a 8-a a negocierilor cu Regatul Unit
25

STAREA UNIUNII 2020
CALENDAR

PROPUNERI LEGISLATIVE ÎNCEPÂND CU 1 DECEMBRIE 2019

64 de propuneri
aprobate

210 propuneri în
curs de examinare
(din care 19 au făcut obiectul
unor anunțuri de retragere)

RĂSPUNSUL LA CORONAVIRUS

828 de decizii

și alte acte legislative sau nelegislative adoptate prin
intermediul procedurilor orale, scrise și de abilitare, inclusiv

373 de decizii privind ajutoarele de stat

26

36 de propuneri
în curs de examinare
legate de răspunsul
la coronavirus
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