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aAll over Europe, the Coronavirus pandemic 
has deeply affected our countries, turned our 
lives upside down, hit our economies hard and 
transformed our societies. While it looks like 
Europe has now overcome the worst of the 
pandemic, our thoughts are with the victims, 
their families and friends. We are forever 
thankful to our doctors, nurses and other 
carers, the millions of anonymous heroes who 
are on the frontline during this pandemic.

The crisis has also shown us once again 
that in today’s world, membership of the 
European Union is our greatest protection. By 
funding medical research, the EU has made 
the development of vaccines against the 
Coronavirus possible. By acting collectively, 
we avoided creating first and second-class 
Europeans. By following the experts’ advice 
and the procedure of the European Medicines 
Agency to assess the efficiency of the 
vaccines, we were able to guarantee to our 
citizens that these vaccines are safe.
The EPP Group was the first to call for a 
European response to the outbreak, and has 

since spearheaded innovative proposals.
The most urgent task during the pandemic 
was to ensure the best vaccine supply and 
the quickest and most effective rollout to 
all European citizens. The keywords for 
the European approach must be “whatever 
it takes”. Looking at the current levels of 
vaccination in Europe it is safe to say we 
did very well. We are on our way to become 
the first continent to be fully vaccinated. We 
should be proud of this! 

Because of our EPP initiatives, for example 
the creation of a real digital Covid certificate, 
we made it possible for millions of Europeans 
that have been vaccinated, tested or have anti-
bodies to enjoy their freedom of movement 
again, without unnecessary restrictions by 
Member States. Not only was it crucial to 
restart the freedom of movement for the 
tourism sector before the summer season, 
also for the internal market it was a matter 
of great urgency to create a unique system in 
Europe, instead of letting every country decide 
on different rules and procedures.

MANFRED WEBER
President of the EPP Group



Even though the worst is now behind us, 
the consequences of the health crisis, in 
particular the economic consequences will 
linger on. Getting people back to work is our 
main priority for 2021. We should invest in the 
opportunities of young people in particular; 
they have sacrificed a lot during the pandemic. 

We need to strengthen and deepen our 
common market in the digital sector, but 
also in the fields of energy and transport. 
The way Member States make use of the 
Recovery Plan of €750 billion to respond 
to the pandemic is crucial. This money 
must be entirely forward-looking: let’s use 
this money to adapt infrastructures to 5G, 
to promote digital innovations and boost 
medical research! Let’s put these funds 
at the service of the future and jobs, of 
ambitious and visionary projects!

Despite everything, the pandemic should 
not overshadow other key topics for 
Europe’s future. We are proud that our EPP 
priorities are a crucial part of the European 
Commission’s agenda for the years to come. 
We welcome the EU Beating Cancer Plan put 
forward by the Commission, which is one 
of the EPP Group’s campaign promises. The 
pandemic has shown that health is a major 
issue where Europe can make a difference 
for its citizens. This is why we want to go 
further and build a real Health Union.

We want a European border and coast guard 
with at least 10 thousand officers, a European 
FBI, and to work towards real strategic 
autonomy in key industrial sectors so as to 
never again be dependent on supply from third 
countries.
We want a climate change policy based on 

innovation, not a punitive approach 
at the expense of our farmers and 
industry. We want to promote and 
protect the European way of life 
so that everything that constitutes 
our common European identity is 
a source of pride for our citizens, 
and a point of reference in the 
world.

We must also show our citizens 
that the 2019 elections really changed 
something in Europe. Our societies are under 
pressure. People are looking for stability and 
identity. This is why in the next five years we 
also need to determine the geographical limits 
of the European Union. With Brexit in mind, the 
need to reform Europe and make it attractive 
again for future generations is more urgent 
than ever. This will be part of our work during 
the Conference on the Future of Europe, which 
has started and will involve Members of 
Parliament, citizens and civil society from all 
over Europe.

Last but not least, we need to continue the 
fight for a more democratic Europe. I deeply 
believe that people will really only trust 
Europe if their vote counts and people can 
make a difference. Europeans will only feel 
like they belong to Europe, care about Europe, 
and engage with Europe if they know they are 
being heard.

This is why in the coming 
years, our main focus 
should be on creating jobs, 
jobs, jobs for the future!
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Sesiunea Parlamentului European 
(PE) 2020-2021 s-a desfășurat la fel 
ca întreaga noastră viață și activitate, 
sub semnul pandemiei de coronavirus. 
Restricțiile și regulile cu privire la 
siguranța sanitară au marcat modul 
în care au fost organizate ședințele și 
activitatea de zi cu zi. O mare parte a 
lucrărilor plenarei PE, a comisiilor de 
specialitate și a celorlalte activități 
parlamentare s-a desfășurat prin 
videoconferințe, dezbaterea politică fiind 
îngreunată. Și în aceste condiții dificile, 
PE și-a îndeplinit sarcinile și a contribuit 
la decizii cruciale ale UE în privința 
ieșirii din criza economică provocată de 
pandemie și a relansării economice în 
toate statele membre. 

Trecerea în mediul digital a multor 
activități din domeniul economic, al 
educației, cel cultural și recreativ a 
reprezentat o șansă pentru întreaga 
societate. În aceeași măsură, ne aflăm 

în fața unei provocări enorme în toate 
aceste domenii. 

Eliminarea restricțiilor sanitare 
trebuie să readucă organizarea vieții 
parlamentare și a celei politice, în 
general, în parametrii binecunoscuți și 
consacrați. Dezbaterea directă, prezența 
fizică a parlamentarilor în hemiciclul 
legislativului european și în sălile de 
conferință este crucială pentru viitorul 
democrației europene. Tehnologia ajută 
democrația în condiții de criză, însă pe 
termen lung nu o poate substitui, iar 
democrațiile parlamentare europene au 
nevoie de dezbaterea politică directă 
care asigură confruntarea de idei și 
astfel progresul. 

PE a participat, alături de celelalte instituții 
ale UE, la elaborarea celui mai mare pachet 
de redresare din istoria UE. Next Generation 
EU în valoare de 750 de miliarde de euro va 
asigura sprijinul financiar pentru revenirea 
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din criză împreună cu finanțările din 
bugetul multianual al UE 2021-2027. Cea mai 
importantă componentă a Next Generation 
EU este Facilitatea pentru Relansare și 
Reziliență în valoare de 672,5 miliarde de 
euro. Am participat la dezbaterile și deciziile 
cu privire la programul de relansare, dar 
și la cele referitoare la bugetul european 
multianual. Cu excepția dezbaterilor despre 
noua Politică Agricolă Comună a UE care 
sunt încă în curs de desfășurare, în toate 
celelalte au fost luate hotărârile necesare, 
iar implementarea programelor a început.

Planul Național de Relansare și Reziliență 
(PNRR) îi va asigura României finanțări în 
valoare de 29,2 miliarde de euro sub formă 
de granturi nerambursabile și împrumuturi 
pe termen lung. Fondurile de coeziune și 

cele aferente Politicii Agricole Comune 
însumează 50 de miliarde de euro, iar 
Fondul pentru Tranziție Justă va asigura 
regiunilor în tranziție finanțări de aproape 
2 miliarde de euro. Totalul alocărilor se 
ridică astfel la peste 80 de miliarde de euro, 
iar absorbția și utilizarea acestora sunt 
principala prioritate pentru anii care vin.

Provocarea este aceea de a dubla 
capacitatea de absorbție a fondurilor, 
singura cale prin care putem accesa 
finanțările dublate ca valoare.

Am sprijinit decizia UDMR din decembrie 
2020 de a participa la actul guvernării în 
cadrul coaliției PNL-USR-UDMR. Cred că a 
fost o hotărâre corectă, iar încrederea de 
care guvernul de centru-dreapta se bucură 
la Bruxelles mă face să fiu optimist cu 
privire la performanțele viitoare. Ieșirea din 
criză nu înseamnă nicidecum reîntoarcerea 
la situația anterioară, ci participarea 
eficientă la dubla tranziție, verde și 
digitală, care va duce economia și întreaga 
societatea din România în secolul 21.

România se află în fața 
unei șanse istorice 
deoarece, în perioada 
următoare, vom avea 
acces la finanțări 
europene de două ori 
mai mari decât cele din 
anii anteriori.
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dDin legislativul european, în calitate 
de raportor, mi-am adus contribuția 
la primul tratat comercial încheiat 
între UE și China, cel referitor 
la protejarea produselor cu 
indicații geografice. Raportul și 
recomandarea coordonate de 
mine au fost adoptate în plenul PE 
în luna noiembrie 2020. Datorită 
acestui tratat o serie întreagă de 
produse europene se vor bucura 
de protecție pe piața chineză 
împotriva contrafacerii sau a 
imitației, și astfel vor fi diminuate 
semnificativ pierderile economice 
ale producătorilor din UE. Pentru 
început, vor fi protejate 100 produse 
europene, printre care și vinul de 

Cotnari, alături de brânza Feta, 
șampania franțuzească și brânza 
Gorgonzola. Într-o a doua fază, în 
termen de patru ani, alte 175 de 
produse atât din UE, cât și din China, 
vor fi protejate, iar printre acestea 
9 vor fi din România, printre care și 
salamul de Sibiu.
 
Încheierea la nivel politic, după 
peste șapte ani de discuții, a 
negocierilor cu privire la Acordul 
Comprehensiv de Investiții dintre 
UE și China (CAI)  și posibilitatea 
ratificării lui a stârnit o furtună în 
mediul politic european, la nivelul 
grupurilor politice din Parlamentul 
European, dar și în statele membre. 

Noua politică comercială 
a UE, răspuns la tensiunile 
de pe scena globală
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În calitatea mea de raportor 
permanent pentru relațiile UE-China 
în Comisia de Comerț Internațional 
(INTA) a legislativului european am 
participat la numeroase dezbateri 
și negocieri legate de acest tratat. 
În luna martie 2021, am luat parte 
la o dezbatere organizată de SME 
Europe, organizația economică a 
Partidului Popular European 
(PPE), care s-a bucurat de 
participarea reprezentanților 
DG Trade din Comisia 
Europeană (CE) și ai celor 
din partea asociațiilor 
reprezentative ale industriei 
germane, cehe și elvețiene. 
Am arătat că toate companiile 
europene trebuie să fie conștiente 
de complexitatea fără precedent 
care caracterizează relațiile 
UE-China și de faptul că piața 
chineză este atât de importantă 
pentru companiile europene încât 
nu poate fi ignorată. Relația UE 
-China este extrem de complexă, 
ea fiind supusă simultan cooperării, 
competiției și confruntării. Cu acest 

prilej, am arătat că noul acord 
ar urma să înlocuiască cele 26 
de tratate bilaterale de investiții 
încheiate între state membre ale UE 
și China. Impunerea de sancțiuni 
unor membri ai PE din partea Chinei 
a dus la înghețarea procesului de 
ratificare a acordului de investiții.

În luna octombrie 2020, cu prilejul 
dezbaterilor prilejuite de Ziua 
Politicii Comerciale a UE – Trade 
Policy Day, am transmis un mesaj 
actorilor economici din țara noastră 
să se implice în consultarea 
publică lansată de CE cu privire la 
actualizarea Politicii Comerciale 
a UE. Revizuirea acestei politici 
comune a fost absolut necesară 
în contextul volatilității care se 

M-am implicat în 
revizuirea Politicii 
comerciale a UE.
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manifestă pe piața globală, dar și 
ca urmare a faptului că pandemia 
de coronavirus a scos în evidență 
vulnerabilitățile lanțurilor de 
aprovizionare europene.

În luna octombrie a anului trecut, 
salutam lansarea de către Comisia 
Europeană a aplicației multilingve 
Access2Markets care vine în 
sprijinul IMM-urilor europene care 
vor să se angajeze în comerțul 
internațional. La vremea respectivă, 
am amintit faptul că SME Europe 
a solicitat Comisiei, în repetate 
rânduri, realizarea unui instrument 
care să ajute întreprinderile mici 
și mijlocii europene să beneficieze 
cât mai mult posibil de pe urma 
tratatelor de liber schimb încheiate 
de UE.  Având în vedere lanțurile 
complexe de aprovizionare globale, 
mai ales când vine vorba despre 
complicatele reguli de 
origine, IMM-urile europene 
au nevoie de explicații și 
îndrumări cât mai clare cu 
putință. Este esențial ca 
IMM-urile, antreprenorii și, în 
cele din urmă, comunitățile 
și cetățenii noștri să 
simtă beneficiile Politicii 
comerciale a UE.

Activez ca membru supleant 
în Delegația pentru relațiile 
cu Australia și Noua Zeelandă 
(DANZ). Relațiile instituționale 
dintre PE și parlamentul australian 
și cel din Noua Zeelandă datează din 
1979, an în care a fost înființată DANZ. 

De atunci, delegația s-a angajat în 
reuniuni interparlamentare periodice 
cu parlamentele Australiei și Noii 
Zeelande pentru a încuraja relațiile 
cu ambele țări și pentru a discuta 
probleme de interes comun precum 
agricultura, energia, mediul și 
schimbările climatice, dezvoltarea 
și economia, cooperarea în privința 
științei și tehnologiei, promovarea 
securității globale și regionale etc. 
Comerțul este unul dintre subiectele 
importante care stau pe agenda 
relațiilor dintre PE și parlamentele 
celor două țări pacifice. 

Activitatea mea în 
DANZ s-a concentrat 
cu precădere pe 
optimizarea relațiilor 
comerciale dintre UE 
și Australia și Noua 
Zeelandă.
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î
În calitatea mea de prim-
vicepreședinte al SME Europe m-am 
implicat, în prima lună a anului 
2021, în lansarea unui nou sondaj 
în rândul IMM-urilor europene 
prin care ne-am dorit să evaluăm 
efectele pe care le resimt după 
aproape un an de la declararea 
pandemiei. Studiul realizat de SME 
Europe în urma sondajului a fost 
dat publicității în luna martie, iar 
concluziile sale au stat la baza 
propunerilor PPE referitoare la 
măsurile necesare la nivelul UE 

pentru sprijinirea sectorului IMM. 
Am făcut apel către IMM-urile din 
România să răspundă întrebărilor 
acestui sondaj, pentru că este 
important ca acestea să-și facă 
auzită vocea și în acest fel. Pentru 
PPE, și implicit pentru Grupul 
PPE din Parlamentul European, 
prioritatea anului 2021 o reprezintă 
menținerea și crearea de noi locuri 
de muncă, iar pentru atingerea 
acestui scop sprijinirea IMM-urilor 
este esențială. Rezultatele studiului 
din acest an și concluziile desprinse 

IMM-urile europene și 
actualizarea Strategiei 
industriale a UE 
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pot fi accesate pe pagina 
www.smeeurope.eu.

M-am implicat și m-am alăturat 
demersurilor parlamentare care 
au vizat taxonomia, temă devenită 
extrem de importantă în UE la 
începutul acestui an. M-am străduit 
să vin în sprijinul industriei din țara 
noastră și implicit în sprijinul celei 
europene. Taxonomia va cuprinde 
regulile care vor permite finanțarea 
sau sprijinul european în corelație 
directă cu atingerea obiectivelor de 
mediu, respectiv a tranziției verzi,  
pentru sectoare întregi, industrial, 
forestier, construcții, transporturi 
sau energie.
În acest context, m-am numărat 
printre semnatarii întrebării cu 
solicitare de răspuns scris adresată 
Comisiei cu privire la industria 
producătoare de aluminiu din UE. 

Am vrut să știm cum se va asigura 
Comisia că nu va eticheta cea mai 
mare parte a producției primare 
de aluminiu din UE ca „prejudiciind 
semnificativ mediul”, în ciuda 
faptului că aceasta are o amprentă 
de carbon cu 50 % mai mică decât 
media globală. 
În luna aprilie 2021, am 
semnat împreună cu colegi 
europarlamentari o scrisoare 
adresată comisarilor responsabili 
în care ne-am exprimat îngrijorarea 
cu privire la faptul că obiectivele 
Regulamentului privind taxonomia 
se pierd deja într-un proces excesiv 
de tehnic, care riscă să ignore 
necesitățile reale ale părților 
implicate și pot compromite Pactul 
verde european. Am atras atenția 
asupra faptului că acest proces 
tehnic și birocratic riscă să aibă 
urmări negative în tranziția verde 
în privința sectorului energetic și 
extractiv din UE.

Industria este un 
segment important 
al economiilor 
europene aflate în 
stadiul incipient al 
dublei tranziții, verzi 
și digitale. 



Provocările care stau în fața 
companiilor, în mod special a IMM-
urilor, vor putea fi depășite doar 
prin utilizarea eficientă a fondurilor 
UE pe parcursul transformării în 
fața căreia ne aflăm, care este o 
adevărată revoluție industrială. 
Tocmai de aceea, în luna mai 2021, 
cu prilejul declarației Comisiei, 
am afirmat faptul că actualizarea 
Strategiei industriale a UE vine în 
cel mai potrivit moment. Am salutat 
faptul că IMM-urile ocupă un loc 
important în Strategia industrială 
a UE. De altfel, Eurobarometrul 
publicat la începutul lunii mai 
arată că pentru cetățenii europeni 
cele mai importante caracteristici 
ale Uniunii sunt respectul pentru 
democrație și drepturile omului și 
puterea economică, industrială și 
comercială a UE.

Dacă în luna mai a anului trecut, 
alături de alți colegi, am scris 
Comisiei Europene pentru a cere 
sprijinirea industriei siderurgice 
din UE, care a primit o lovitură 
puternică ca urmare a pandemiei, în 

luna septembrie 2020, i-am solicitat 
să revină asupra Orientărilor ETS 
pentru a păstra competitivitatea 
sectorului european al 
producătorilor de țevi de oțel fără 
sudură.

M-am numărat printre semnatarii 
unei scrisori adresată, în mai 
2021, președintelui Comisiei, 
Ursula von der Leyen, în care i-am 
cerut să creeze un grup operativ 
dedicat coordonării acțiunilor între 
instituțiile UE și statele membre 
în privința sprijinirii relansării 
sectorului turismului și a industriei 
de ospitalitate.

În luna martie 2021, în declarația de 
vot făcută cu prilejul adoptării în PE 
a raportului referitor la InvestEU, 
am afirmat că, în următorii ani, 
băncile comerciale și instituțiile 
financiare din România trebuie 
să folosească în mod activ noile 
posibilități create de acest program 
pentru a sprijini eficient mediul de 
afaceri, în mod special IMM-urile și 
start-up-urile.
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î
În luna octombrie 2020, am 
participat la audierea din legislativul 
european pe marginea Inițiativei 
Cetățenești Europene (ICE) Minority 
SafePack. Cu acest prilej, am 
vorbit despre faptul că diversitatea 
care caracterizează UE nu este 
reprezentată doar de diversitatea 
dintre statele membre, ci și de 
diversitatea din interiorul statelor 
membre. Culturile distincte și unice 
ale minorităților naționale fac parte 
integrantă din patrimoniul cultural 
european. Am deplâns faptul că 
situația minorităților naționale se 
deteriorează în multe cazuri din 
pricina politicilor din unele state 

membre sau din cauza lipsei de 
acțiune în altele.
La începutul anului 2021, am semnat 
alături de colegii parlamentari, 
membri ai Intergrupului 
pentru minorități tradiționale, 
comunități naționale minoritare și 
minorități lingvistice, o scrisoare 
adresată Comisiei Europene cu 
privire la importanța respectării 
concluziilor care se desprind 
din ICE Minority SafePack și a 
rezoluției adoptate în PE în acest 
sens. Am semnat și scrisoarea 
trimisă președintelui CE, Ursula 
von der Leyen, și vicepreședintelui 
CE Věra Jourová, Comisar pentru 

Drepturile minorităților 
naționale, încă subiect fierbinte 
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Valori și Transparență, în care 
ne-am manifestat protestul și 
îngrijorarea pentru faptul că la 
nivelul CE s-a luat decizia de a nu 
se iniția legislație bazată pe ICE 
Minority SafePack. M-am numărat, 
în luna februarie 2021, printre 
semnatarii întrebării cu solicitare 
de răspuns în scris din partea 
Comisiei pe tema ICE Minority 
SafePack. De altfel, ori de câte ori 
am avut ocazia mi-am exprimat, în 
mod public, dezamăgirea cu privire 
la această decizie și am criticat 
faptul că CE manifestă dezinteres 
pentru solicitările exprimate de 
cetățenii europeni prin intermediul 
inițiativelor cetățenești europene, 
instrument pus la dispoziția lor prin 
Tratatul de la Lisabona. 

În luna decembrie 2020, am semnat 
o întrebare parlamentară adresată 
CE cu privire la măsurile pe care le 
va lua în privința acțiunilor repetate 

îndreptate împotriva comunității 
maghiare din Ucraina. Am relatat 
faptul că, în 30 noiembrie 2020, zeci 
de echipe înarmate de tip comando 
din cadrul Serviciului pentru 
securitatea statului au ocupat 
apartamentul lui László Brenzovics, 
președintele Asociației culturale a 
maghiarilor din Subcarpați, și fost 
membru al Verkhovna Rada, precum 
și birourile partidului maghiar și 
ale fundațiilor de caritate maghiare 
pentru a efectua percheziții. 
Mandatul de percheziție s-a bazat 
pe acuzații politice inventate, 
care încalcă drepturile minorității 
maghiare. Scopul acestei operațiuni 
de securitate a fost de a pune capăt 
activităților minorității maghiare și 
de a intimida maghiarii din Ucraina 
și liderii acestora.

În luna octombrie 2020, am 
adresat CE o întrebare cu 
solicitare de răspuns în scris 
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având ca temă posibilitățile de 
acțiune ale Uniunii împotriva 
infracțiunilor motivate de ură. 
Tot în octombrie 2020, am semnat 
o întrebare parlamentară în care 
am solicitat CE să ne explice 
de ce a avut abordări diferite în 
aplicarea principiului subsidiarității 
în cazuri care au vizat minoritățile 
din alte state membre, altele decât 
România. Întrebarea a vizat exact 
cazul specific, când a fost vizată 
o întreagă comunitate minoritară 
din România („expulzați maghiarii 
din țară!”), iar procurorul local 
nu a considerat ca este vorba 
de un discurs de incitare la ură, 
hotărând că „declarațiile nu au vizat 
o întreagă comunitate și nu s-au 
adresat unui grup minoritar definit, 
cum ar fi persoanele cu dizabilități 
sau minoritățile sexuale”. 

În luna august 2020, am depus o 
întrebare către Comisie care a vizat 
tensiunile izbucnite în vara anului 
2019 la Cimitirul Eroilor din Valea 
Uzului. Am arătat că Articolul 2 din 

și ca atare întrebam cum pot 
fi tolerate de către gardianul 
tratatelor încălcarea acestor 
principii într-un stat membru. Am 
mai întrebat și ce măsuri are în 
vedere Comisia pentru a combate 
discriminarea și pentru a se asigura 
că toți cetățenii din România sunt 
tratați în mod egal.

În septembrie 2020, am depus o 
întrebare care a viza Regulamentul 
privind geoblocarea.  Am arătat 
că în cadrul evaluării generale a 
acestui regulament, CE trebuie 
să analizeze derogarea introdusă 
pentru conținutul digital protejat 
prin drepturi de autor, inclusiv 
serviciile de streaming și cărțile 
electronice. Derogările acordate 
furnizorilor pot duce deseori la 
discriminarea cetățenilor UE în ceea 
ce privește accesul transfrontalier 
la servicii online. Accesul 
restricționat la conținut online 
constituie un motiv de preocupare 
pentru majoritatea cetățenilor 
europeni, precum și pentru 
cetățenii aparținând unei minorități 
lingvistice sau care trăiesc într-o 
regiune de frontieră, aceste 
categorii fiind în special afectate de 
dispozițiile în cauză.

Tratatul privind UE 
consacră respectarea 
drepturilor 
minorităților, 
nediscriminarea și 
egalitatea
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a

Cultura, tineretul și sportul, 
puternic afectate de pandemie 

Am susținut inițiativele din Comisia 
de Cultură și Educație (CULT) a PE, 
unde activez ca membru supleant, 
care s-au axat pe soluții care să vină 
în sprijinul tineretului și sportului. 
Astfel, în februarie 2021, am votat 
Rezoluția referitoare la impactul 
COVID-19 asupra tineretului și 
sportului, în care deputații europeni 
solicită Comisiei, dar și statelor 
membre, să ia măsuri concrete de 
sprijinire în privința ocupării forței 
de muncă în rândul tinerilor. Am 
susținut faptul că în procesul de 
redresare economică de după criza 
provocată de pandemie, tineretul 
și activitățile sportive trebuie să 
constituie priorități orizontale la 
nivelul UE ș al statelor membre. 

Consolidarea Spațiului european 
al educației, dar și a Programului 
Erasmus+ este extrem de 
importantă pentru dezvoltarea unui 
ecosistem performant de educație 
digitală și pentru îmbunătățirea 
competențelor digitale și a 
competențelor de transformare 
digitală. Acest punct de vedere 
l-am exprimat în cadrul dezbaterii 
”Provocările educației digitale în 
contextul Covid-19” organizată, în 
luna octombrie 2020, de Consiliul 
Județean Harghita în cadrul celei 
de-a 18-a Săptămâni Europene a 
Orașelor și Regiunilor.

Am susținut, alături de colegii 
mei din Grupul PPE, majorarea 
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bugetului alocat pentru Programului 
Erasmus+ în perioada 2021-2027. 
M-am alăturat și am susținut 
campania #Erasmus500 inițiată 
de ESU, European Students’ 
Network (ESN) și European 
University Foundation (EUF) și 
Alianța Națională a Organizațiilor 
Studențești din România (ANOSR), 
care milita pentru îmbunătățirea 
Erasmus+ pentru perioada 
următoare. 

acesta a fost principalul mesaj pe 
care l-am transmis participanților la 
conferința regională organizată sub 
auspiciile Programului Erasmus+ 
de Liceul Teoretic ”Téglás Gábor” 

din Deva în luna martie a acestui an. 
Revoluția digitală și tranziția verde 
sunt două importante procese de 
tranziție care nu pot fi ocolite de 
societatea noastră, iar acestea sunt 
strânse legate de viitorul muncii și 
de rolul educației într-o societate 
bazată pe cunoaștere. 

La sfârșitul anului trecut, m-am 
alăturat demersului pornit din 
legislativul european de a-i îndemna 
și sensibiliza, prin intermediul 
unei scrisori, pe premierii statelor 
membre ale UE, pe miniștrii de 
finanțe și cei ai culturii, de a sprijini 
redresarea culturală europeană. 
Această inițiativă a venit după 
adoptarea cu o largă majoritate 
în plenul legislativului european 
a Rezoluției privind redresarea 
culturală a Europei. Această nevoie 
de a apela la guvernele statelor 
membre a venit ca urmare a faptului 
că, la sfârșitul anului trecut, părți 
semnificative ale sectoarelor 
culturale și creative se confruntau 
cu provocări serioase impuse de a 
doua carantină. 

Dezvoltarea durabilă 
presupune schimbări 
de mentalitate și un 
proces susținut de 
învățare continuă,
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La începutul acestui an, PE a decis 
că, ținând cont de faptul că Anul 
European al Patrimoniului Cultural 
2018 a fost un succes incontestabil, 
inițiativele începute atunci trebuie 
continuate. Ca atare, am cerut 
CE să creeze un portal unic care 
să reunească informațiile din 
toate programele care finanțează 
patrimoniul cultural; să realizeze 
o platformă permanentă de 
cooperare între părțile interesate de 
conservarea și punerea în valoare 
a patrimoniului cultural; să aibă o 
abordare integrată a patrimoniului 
cultural material, imaterial, natural 
și digital.

Am susținut amendamentele la 
opinia CULT referitoare la Raportul 
cu privire la conturarea viitorului 
digital al Europei adoptat în 
primăvara acestui an. Acestea au 
pornit de la ideea că Inteligența 
Artificială (AI) trebuie să fie 
dezvoltată, implementată și utilizată 
încă din faza de proiectare în mod 

echitabil și etic, cu o abordare 
centrată pe om și cu respectarea 
deplină a valorilor și principiilor 
Uniunii și a drepturilor omului.

În luna mai 2021, am semnat alături 
de colegii mei din Grupul PPE 
mai multe întrebări cu solicitare 
de răspuns scris adresate CE cu 
privire la asigurarea protecției 
diversității culturale și a 
susținerii sectorului audiovizual, 
dar și referitor la industria 
cinematografică europeană atât în 
legătură cu procesul de digitalizare, 
dar și ca urmare a crizei provocate 
de pandemie. 

M-am alăturat, în septembrie 
2020, semnatarilor întrebării 
cu solicitare de răspuns scris 
adresată Comisiei referitoare la 
Sfânta Sofia și Mănăstirea Chora, 
aflate pe lista UNESCO a siturilor 
patrimoniului mondial. Demersul a 
venit în contextul în care Turcia, deși 
este membră a Alianței Culturilor 
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din cadrul UNESCO, a transformat 
muzeele Sfânta Sofia și Mănăstirea 
Chora în moschei. Practic am dorit 
să aflăm de la Comisie ce măsuri 
pregătește pentru a sancționa Turcia.

Din cauza pandemiei, programul 
de stagiaturi în cadrul biroului 
parlamentar de la Bruxelles nu s-a 
putut desfășura în modul obișnuit. 
Tinerii selectați de MIÉRT – Conferința 
Tinerilor Maghiari din România au 
efectuat stagiatura on-line. A fost 
și prima ocazie cu care am derulat 
programul de stagiatură tematică, 
invitând tineri care sunt interesați 
de domeniul sustenabilității și 
de tranziția verde. Activitatea 
stagiarilor s-a finalizat cu 
realizarea a două ghiduri practice 
destinate tinerilor despre tranziția 
verde. Acestea au fost lansate în 
zile de vineri, în cadrul inițiativei 
UDMR Vinerea Verde.

Din cauza restricțiilor impuse de 
pandemie, programul de internship 
”Începeți cariera cu noi!” pe care îl 
desfășor în colaborare cu Organizația 
Tinerilor Maghiari din Cluj (KIFOR) 
nu s-a putut desfășura în mod fizic 
la Bruxelles. Vizitele și întâlnirile pe 
care, în mod normal, tinerii membri ai 
KIFOR ar fi trebuit să le aibă, printre 
altele la Parlamentul European, 
Consiliu, Comisie și NATO, s-au 

desfășurat on-line la începutul lunii 
noiembrie 2020. 
acesta a fost mesajul pe care l-am 

Școala are un rol 
semnificativ în 
echiparea tinerilor 
cu competențe de 
gândire critică 
absolut necesare 
pentru a naviga în 
siguranță printre 
știrile false care 
bombardează în 
mod constant opinia 
publică din România,
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transmis liceenilor de la Colegiului 
Național ”Simion Bărnuțiu” din 
Șimleul Silvaniei cu care m-am 
întâlnit on-line în luna mai a acestui 
an. În cadrul discuțiilor cu liceenii 
au fost abordate mai multe teme 
care au fost afectate de fenomenul 
”fake-news” printre care Brexit și 
pandemia de coronavirus. 

Din toamna anului trecut activez 
ca membru supleant în Comisia 
specială privind ingerințele externe 
în toate procesele democratice 
din cadrul Uniunii Europene, 
inclusiv privind dezinformarea - 
INGE. Această comisie specială a 
PE și-a propus printre altele să 
sugereze acțiuni de combatere a 
campaniilor nocive de informare 
și de comunicare făcute de 
țări terțe care aduc prejudicii 
obiectivelor UE, dar și principiilor 
democrației;  să recomande acțiuni 

coordonate la nivelul UE pentru 
combaterea amenințărilor hibride, 
inclusiv a atacurilor cibernetice; 
să investigheze dependența 
UE de tehnologiile străine în 
lanțurile de aprovizionare a 
infrastructurii critice, inclusiv 
infrastructura de internet etc. 
Până acum, contribuțiile pe 
care le-am adus documentelor 
care au vizat activitatea în INGE 
s-au concentrat în principal pe 
complexitatea amenințărilor la 
adresa stabilității UE, pe nevoia de a 
realiza o cartografiere a arhitecturii 
instituționale care este implicată în 
acțiuni de interferență și în activități 
de dezinformare în UE,  dar și în  
cazul actorilor străini, cum sunt 
ONG-urile organizate de guverne, 
mass-media, diversele comunități 
de informații, pe faptul că există 
interconectări între comerț și 
interferențe hibride etc.
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mM-am implicat în discuțiile legate 
de Conferința privind viitorul 
Europei. Am promovat acest proces 
de consultare în România și i-am 
îndemnat pe membrii comunității 
mele să se implice în dezbaterile 
care se vor desfășura până în anul 
2022. La discuțiile din legislativul 
european prilejuite de organizarea 
acestui amplu proces de consultare 
și dezbatere la nivelul întregii UE 
mi-am exprimat speranța ca acest 
demers să nu se transforme într-un 
gest formal, încărcat de birocrație. 
În același timp, sper ca, la final, 
concluziile Conferinței să stea cu 
adevărat la schițarea viitorului UE. 
Platforma digitală multilingvă a 
Conferinței privind viitorul Europei 
poate fi găsită la adresa 
futureu.europa.eu

Începând cu luna mai 2021, 
la inițiativa președintelui PE, 
David Sassoli, a început un 
proces de consultare în rândul 
europarlamentarilor, despre 
activitatea viitoare, post-Covid, a 
instituției europene. Am acceptat 
invitația președintelui PE și particip 
la dezbaterile din focus grupul 
pentru intensificarea diplomației 
parlamentare. Încă de la prima 
reuniune a acestuia am atras 
atenția asupra faptului că, în 
perioada următoare post-pandemie, 
este absolut necesar să reluăm 

întâlnirile directe cu participarea 
fizică a deputaților și că trebuie 
să refacem cât mai curând ceea 
ce distinge legislativul european 
de toate celelalte instituții ale 
UE, și anume deschiderea față de 
cetățean. Întâlnirea personală, 
dezbaterea, schimbul de idei, 
argumentarea pozițiilor sunt cu 
adevărat semnificative doar când se 
întâmplă nemijlocit. Tehnologia vine 
în ajutorul proceselor democratice, 
dar nu se poate substitui dezbaterii 
democratice directe. 

Viitorul Europei, viitorul 
Parlamentului European
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aAm susținut faptul că România are 
nevoie de un salt spectaculos în 
procesul de modernizare, iar acest 
lucru se poate realiza, în următorii 
ani, cu ajutorul finanțărilor și 
fondurilor europene al căror 
cuantum va fi extrem de mare 
pentru perioada 2021-2027.  Într-o 
conferință de presă, susținută la 
Deva în februarie 2021, am arătat 
că țara noastră nu-și mai poate 
permite să piardă bani europeni. 
Creșterea gradului de absorbție a 
fondurilor europene nu va fi obținută 
doar prin efortul și performanța 
guvernului sau a ministerelor, ci 
trebuie să fie un efort comun în 

care să fie cuprinse și comunitățile 
locale, autoritățile publice locale și 
județene. De asemenea, procesul de 
absorbție a finanțărilor europene 
poate fi îmbunătățit și prin 
modificări de legislație, cum ar fi 
legea achizițiilor publice și legea 
parteneriatului public-privat. Un 
alt pas care trebuie făcut pentru 
a optimiza absorbția fondurilor 
europene este continuarea 
procesului de descentralizare, 
care ar trebui să aducă mai multă 
eficiență în administrație și implicit 
mai multă eficiență în realizarea de 
proiecte cu bani europeni.

România are o șansă 
unică pentru un salt 
spectaculos în procesul de 
modernizare
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Cu prilejul discuțiilor pe 
marginea proiectului de 
document de poziție al 
Grupului PPE referitor la noua 
Politică Agricolă Comună 
(PAC), de anul trecut, din luna 
septembrie,  am susținut 
necesitatea simplificării 
procedurilor, a reducerii 
poverii administrative și a 
birocrației mai ales în cazul 
micilor fermieri. 

Am fost invitat ca și vorbitor 
la deschiderea, în luna mai 
2021, a celei de-a IV-a ediții 
a Bucharest Summit: Cooperation 
for Development, dar și la panelul 
pentru industrie. Conferința a fost 
un bun prilej să vorbesc despre 
transformările majore care se 
petrec la nivelul UE sub presiunea 
dublei tranziții digitale și verzi/
ecologice din punct de vedere al 
actualizării strategiei industriale, dar 
și a noii Politici comerciale a Uniunii. 
Ca de fiecare dată, m-am străduit să 
aduc în fața auditoriului noutățile și 
oportunitățile pentru țara noastră.

La începutul lunii iunie 2021, 
am participat la o conferință 
on-line organizată de Asociația 
Economiștilor Maghiari din România. 
Tema a fost legată de finanțările 
din cadrul programelor europene 
de care vor putea beneficia 
antreprenorii din țara noastră 
în următorii 7 ani, prin PNRR și 
bugetul multianual al UE.

În contextul tranziției 
verzi, am cerut 
înzestrarea cu mai 
multă flexibilitate a 
noii PAC cu scopul 
atingerii obiectivelor 
de mediu. 
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îÎn condițiile grele generate de 
restricțiile impuse din cauza 
pandemiei, Organizația Județeană 
Hunedoara a UDMR a continuat să 
se fie atentă la viața comunității 
maghiare din județ și s-a implicat în 
numeroase activități, precum și în 
două campanii electorale dificile. 

În luna septembrie 2020, am 
participat la Sfântu Gheorghe, la 
aniversarea împlinirii a 10 ani de 
la oficializarea în mod instituțional 
a cooperării dintre comunitatea 
maghiară din județul Hunedoara și 
comunitatea maghiarilor din județul 

Covasna. Bilanțul acestei cooperării 
s-a dovedit a fi unul extrem de 
fructuos. Tot în septembrie, am 
participat la manifestările culturale 
în cadrul celei de a X-a ediții a 
Zilelor Maghiare din județul Brașov 
organizate de UDMR Brașov.

În luna septembrie și octombrie 
2020, au avut loc și manifestările 
din cadrul Zilelor Maghiare din 
județul Hunedoara, care au ajuns 
la a XI-a ediție. În cadrul acestora 
a fost decernat și Premiul ”Barcsay 
Ákos” pentru cei mai implicați 
membri ai comunității noastre.

Un an dificil pentru obiectivele 
comunității noastre și ale 
UDMR Hunedoara
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În alegerile locale din septembrie 
2020, UDMR Hunedoara a obținut 
rezultate relativ modeste. Am 
reușit să recâștigăm prezența în 
Consiliul județean Hunedoara, prin 
alianța electorală încheiată cu PNL 
și PNȚCD. Totodată, ne-am păstrat 
prezența în Consiliul local Deva, 
precum și funcția de viceprimar 
al municipiului. Am pierdut 
reprezentarea din consiliile locale 
Hunedoara și Lupeni. Ca urmare 
a intrării UDMR la guvernare, 
după alegerile parlamentare 
din noiembrie 2020, organizației 
noastre i s-a atribuit funcția 
de subprefect al județului. 
În același timp, unul dintre 
membrii UDMR Hunedoara 
a fost ales în Camera 
Deputaților pe listele 
UDMR din județul Caraș-
Severin. Colegul nostru 
și-a asumat reprezentarea 

în Parlamentul României atât a 
comunității maghiare din Caraș, cât 
și a celei din județul nostru.

La începutul acestui an am 
refăcut structura programului de 
audiențe, a discuțiilor directe și 
libere cu cetățenii noștri. Astfel, 
membrii comunității maghiare din 
județul Hunedoara se pot întâlni 
săptămânal cu dr. Máté Márta, 
consilierul nostru în Consiliul 
județean, cu viceprimarul nostru 
din municipiul Deva, Pogocsán 
Ferdinánd-Zoltán, cu deputatul 
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nostru, Kelemen Attila, cu 
subprefectul Széll Lőrincz, dar și 
cu mine. 

Sărbătorită în fiecare an la 15 
noiembrie, Ziua Szórvány – Ziua 
Maghiarilor din comunitățile 
maghiare dispersate a fost marcată 
în județul nostru și în toamna 
trecută. La evenimente, participarea 
a fost în limitele prevăzute de 
regulile pe timp de pandemie. 
Majoritatea evenimentelor au fost 
organizate online.

În luna februarie 2021, am participat 
la conferința on-line intitulată 
Direcția 2030, organizată de 
Consiliul Tineretului Maghiar din 
județul Harghita  - HÁRIT. Am vorbit, 
în cadrul panelului dedicat politicilor 
economice, despre oportunitățile 
de finanțare ale UE în ceea ce-i 
privește pe

tinerii antreprenori, 
dar și în domeniul 
turismului.
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În 15 martie 2021, am organizat 
activități în toate comunitățile 
noastre din județ pentru a  marca 
Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, 
iar participarea a fost făcută cu 
respectarea regulilor pe timp de 
pandemie.

La începutul lunii mai 2021, am 
primit, la Deva, vizita ministrului 
Tineretului și Sportului, Eduard 
Novák. A fost un prilej excelent 
de a discuta despre armonizarea 
priorităților de la nivel național 
cu cele europene în domeniul 
politicilor de tineret și sport. 
Ministrul s-a întâlnit cu membrii 
UDMR Hunedoara.

La sfârșitul lunii mai 2021,  
am organizat vizita în județul 
Hunedoara a ministrului 
Dezvoltării, Administrației și 
Lucrărilor Publice, Cseke Attila.  
Cu acest prilej, ministrul Cseke 
a vizitat mai multe obiective de 
investiții în Deva, Hunedoara și 
Petroșani, s-a întâlnit cu membrii 
organizației noastre și a susținut 
o conferință de presă la sediul 
UDMR Hunedoara. Cu această 
ocazie, am vorbit cu Cseke Attila 
atât despre oportunitățile de 
dezvoltare ale județului Hunedoara 
din perspectiva finanțărilor 
europene, cât și despre viața 
comunităților maghiare din Bihor 
și Hunedoara.
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   instagram.com/winkler.gyula

   twitter.com/IuliuWinkler

   linkedin.com/in/gyula-winkler-594274109/

   youtube.com/channel/UCVwfreddFCTO_yBD_rIGKXQ/videos

Grupul PPE

   www.eppgroup.eu 

   facebook.com/EPPGroup

   instagram.com/eppgroup

   twitter.com/eppgroup

   linkedin.com/company/epp-group-in-the-european-parliament

   youtube.com/user/eppgrouptv 

Redresarea post-Covid 
pe calea dublei tranziții, 
verzi și digitale


