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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea plenului   

 

În SUA fără vize 

În aprilie 2014, Comisia Europeană a primit o notificare referitoare la faptul că 5 
state nu îşi respectă obligaţiile faţă de UE privind sistemul de reciprocitate a vizelor de 
călătorie: Australia, Brunei, Canada, Japonia şi SUA.   

Australia, Brunei şi Japonia au 
ridicat cerinţele de viză pentru toţi 
cetăţenii UE.  Canada o va face 
începând din decembrie 2017.   

Deputaţii europeni solicită Comisiei 
Europene  să facă demersurile necesare 
pentru ca toţi cetăţenii UE să poată 
călători în SUA fără vize.   

Comisia Europeană este obligată să 
ia măsuri de introducere temporară a 
cerinţelor de viză pentru cetăţenii 
americani, având în vedere că SUA nu 
acordă încă acces fără vize pentru 
cetăţenii din 5  state membre: Bulgaria, 
Croaţia, Cipru, Polonia şi România. 

Aceasta a fost opinia exprimată de 
majoritatea deputaţilor care au luat 
cuvântul în cadrul unei dezbateri pe tema vizelor. Cei mai mulţi dintre vorbitori au fost 
de acord că aceasta este „o chestiune de principiu” şi au arătat că regulile UE îi impun 
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Comisiei Europene să prezinte un act delegat care să suspende scutirea de vize, dacă 
statul căruia această scutire i-a fost acordată nu asigură o reciprocitate totală privind 
regimul vizelor pentru cetăţenii tuturor statelor membre UE. 

În acest context, comisarul european pentru migraţie şi afaceri interne, dl Dimitris 
Avramopoulos, a subliniat că, în timp ce Comisia Europeană are obligaţia legală să 
acţioneze în cazul lipsei de reciprocitate în regimul vizelor, trebuie să „ţină cont de 
consecinţele” deciziei sale. I-a asigurat pe deputaţi că simplul anunţ al reintroducerii 
obligativităţii vizelor pentru cetăţenii americani ar duce la măsuri de „retorsiune” şi, 
ulterior la o scădere a numărului de vizitatori şi a veniturilor şi locurilor de muncă din 
turism. 

În rezoluţia1  adoptată pe data de 2 martie a.c.,  se solicită Comisiei Europene să 
adopte măsurile legale necesare „în termen de 2 luni”. 

Conform mecanismului de reciprocitate în regimul vizelor, care a intrat în vigoare în 
ianuarie 2014, dacă un stat terţ nu ridică cerinţele de viză în termen de 24 de luni de la 
notificarea non-reciprocităţii, Comisia Europeană  trebuie să suspende scutirea de vize 
pentru cetăţenii acelui stat timp de 12 luni, printr-un act delegat faţă de care 
Parlamentul şi Consiliul pot avea obiecţii. 

Ca urmare a notificării ne-reciprocităţii pe 12 aprilie 2014, Comisia Europeană ar fi 
trebuit să acţioneze înainte de 12 aprilie 2016, dar nu a luat până în prezent nici o 
măsură privind reimpunerea vizelor pentru cetăţenii SUA. 

Deşi Canada impune şi ea vize pentru cetăţenii bulgari şi români, a anunţat ridicarea 
lor la 1 decembrie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Rezoluţia Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la obligaţiile Comisiei în domeniul 
reciprocităţii vizelor în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 - 
2016/2986(RSP) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0060+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1145359
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1145359
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Transportul maritim 

În cadrul evenimentului Săptămâna europeană a transportului maritim, ce a avut 
loc la Bruxelles, dl Joe Mizzi, ministru al transporturilor şi infrastructurii din Malta, a 
precizat că anul 2017 va fi un an important nu doar pentru însemnătatea sectorului 
maritim din UE, ci şi pentru valoarea adăugată pe care aceasta o aduce economiei 
europene.  

În deschiderea primului atelier2 organizat de Reprezentanţa permanentă a Maltei şi 
Asociaţia proprietarilor de nave din Comunitatea Europeană, dl ministru Mizzi a 
susţinut că este benefică atât organizarea acestei dezbateri, cât şi intenţia Comisiei 
Europene de a dedica anul 2017 sectorului maritim.  Evenimentul organizat are scopul 
de a oferi părţilor interesate posibilitatea de a participa la discuţii pentru o mai bună 
înţelegere a măsurilor care sunt deja puse în aplicare şi care vor duce sectorul 
transportului maritim către un viitor mai curat. 

A fost ocazia potrivită de a sublinia importanţa industriei maritime şi pentru a iniţia 
un proces de perspectivă în direcţia creării unui mediu adecvat şi sustenabil3 sectorului 
maritim într-o lume globalizată.  

„Nu trebuie să uităm faptul că transportul maritim este un catalizator pentru 
dezvoltarea economică; aceasta este şi va rămâne o sursă importantă pentru crearea 
locurilor de muncă, creştere economică şi venituri pentru economia europeană. Toţi 
avem obligaţia de a conserva sustenabilitatea sa.” -  a declarat dl Mizzi. 

În cadrul unei conferinţe ministeriale care va avea loc în Malta, în perioada 28 - 29 
martie a.c., vor participa la discuţii factori importanţi din acest sector. Este de aşteptat 
ca după ce vor fi dezbătute toate aspectele importante să se ajungă la adoptarea 

                                                           

2 Axat pe două elemente esenţiale: eficienţa energetică şi digitalizarea. 
3 Realizată prin intermediul unei game largi de opţiuni, cum ar fi utilizarea surselor de energie 
regenerabile şi alternative, îmbunătăţirea concepţiei cocii, îmbunătăţirea procedurilor operaţionale şi o 
mai bună utilizare a tehnologiei digitale la optimizarea rezultatelor. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Coc%C4%83_(naviga%C8%9Bie)
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Declaraţiei de la Valletta, care va defini politica viitoare a UE privind transportul 
maritim. 

 

Consiliul ocuparea forţei de muncă, politică socială, sănătate şi 

consumatori 

În cadrul reuniunii, din data de 3 martie a.c., miniştrii au discutat despre 
coordonarea sistemelor de securitate socială, Semestrul european 2017, consolidarea 
competenţelor femeilor şi bărbaţilor pe piaţa forţei de muncă din UE şi Summit-ul 
social tripartit. 

În marja discuţiilor referitoare la Semestrul european 2017, s-a subliniat că ocuparea 
forţei de muncă şi situaţia socială din UE se îmbunătăţeşte4.  Au fost adoptate concluzii 
privind analiza anuală a creşterii pentru 2017 şi raportul comun privind ocuparea forţei 
de muncă. Raportul oferă o imagine de ansamblu a principalelor evoluţii sociale şi în 
materie de ocupare a forţei de muncă din Europa, precum şi a acţiunilor de reformă din 
statele membre.  

Pe baza unei note din partea Preşedinţiei, a avut loc o dezbatere cu privire la 
regulamentul modificat privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Miniştrii 
au fost de acord că este necesară o codificare adecvată a jurisprudenţei, o mai mare 
claritate şi simplificare a normelor, precum şi transparenţa lor. Din dezbatere a reieşit 
că nu există consens cu privire la diverse elemente şi aspecte, precum prelungirea 
ajutorului de şomaj, tratamentul egal şi detaşarea lucrătorilor, care necesită clarificări 
suplimentare.  

Noua propunere, prezentată în decembrie 2016, se concentrează asupra accesului la 
prestaţiile sociale în 4 domenii: ajutoare de şomaj; prestaţiile de îngrijire pe termen 
lung; cetăţenii mobili inactivi din punct de vedere economic; prestaţii familiale.  

Consiliul a fost informat cu privire la pregătirile pentru reuniunea tripartită la nivel 
înalt, care va avea loc în data de 8 martie a.c., cu titlul „Viitorul Europei: trasarea 
parcursului către creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi echitate”.  

Consiliul a adoptat concluziile privind consolidarea competenţelor femeilor şi 
bărbaţilor pe piaţa forţei de muncă din UE. Acestea au avut la bază un act de cercetare 
(6268/17 ADD1) efectuat de Institutul european pentru egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi. 

 

Consiliul transport,telecomunicaţii, energie 

În cadrul reuniunii din 27 februarie 2017, miniştrii au avut un prim schimb de opinii 
cu privire la pachetul legislativ denumit „O energie curată pentru toţi europenii’. Acesta 
are 3 obiective principale: să acorde un rol primordial eficienţei energetice, să le ofere 
consumatorilor o soluţie echitabilă şi să susţină cu fermitate demersurile europene 
pentru a deveni lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile. Pachetul 

                                                           

4 Spre sfârşitul anului 2016, UE a înregistrat cele mai scăzute niveluri ale ratei şomajului faţă de anul 
2009. În mod similar, ratele şomajului în rândul tinerilor şi pe termen lung este în scădere. Totuşi aceste 
tendinţe pozitive nu sunt uniforme în întreaga Uniune. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6267-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6269-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15642-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6889-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-ADD-1/en/pdf
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cuprinde propuneri pentru eficienţa energetică, energia din surse regenerabile, 
organizarea pieţei energiei electrice, securitatea aprovizionării cu energie electrică, 
precum şi reguli de guvernanţă pentru uniunea energetică. 

 Referitor la pieţele europene de energie electrică, miniştrii au propus 
urgentarea dezvoltării unei infrastructuri energetice eficientă, flexibilă şi pe deplin 
funcţională; stabilirea unor condiţii echitabile pentru alegerea resurselor energetice cu 
emisii reduse de carbon; atingerea obiectivului de interconectare de 15% până în 2030;  
formarea liberă a preţurilor pe piaţă (prin eliminarea plafoanelor) pentru  atragerea de 
investiţii. 

 În privinţa eficienţei energetice, miniştrii s-au pronunţat pentru menţinerea 
obiectivului obligatoriu de 27% şi au exprimat rezerve cu privire la obiectivul anual 
obligatoriu de economisire a energie până în anul 2030. În cadrul discuţiilor privind 
eficienţa energetică a clădirilor s-au evidenţiat următoarele observaţii: importanţa 
creşterii eficientei energetice a sistemelor de încălzire şi răcire, faptul că măsurile de 
atenuare a sărăciei energetice ar trebui să fie conforme cu politica socială, dar şi 
observaţii legate de lipsa de claritate şi flexibilitate a  obligaţiilor ce decurg din 
strategiile de renovare pe termen lung. 

 În urma analizării propunerii privind utilizarea energiei din surse 
regenerabile, miniştrii s-au pronunţat pentru mai multă precauţie faţă de ofertele 
transfrontaliere de energie regenerabilă şi pentru eliminarea treptată a combustibililor 
de primă generaţie.  

În legătură cu propunerea privind guvernanţa uniunii energetice miniştrii au 
recomandat examinarea coordonată a acesteia cu restul propunerilor din pachet şi 
regulile de guvernanţă care să asigure îndeplinirea obiectivelor climatice pentru 2030, 
de către UE. 

 În cadrul lucrărilor Consiliului a fost analizat stadiul propunerilor de regulament 
privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale şi etichetarea eficienţei energetice, 
cu privire la care s-au început negocierile cu Parlamentul European. Mai mulţi miniştrii 
au solicitat Comisiei Europene clarificări referitoare la conducta Nordstream 2, inclusiv 
ca urmare a scrisorii trimise de preşedintele Comisiei ITRE5 a Parlamentului European, 
în atenţia preşedintelui Consiliului  pentru energie, cu privire la această chestiune. 

 

Consiliul mediu 

 Pe ordinea de zi a Consiliului mediu, din 28 februarie 2017, s-au aflat subiecte 
precum revizuirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)6, Agenda 
2030 pentru o dezvoltare durabilă şi analiza anuală a creşterii pe 2017. 

 Dezbaterea privind Agenda pentru dezvoltare durabilă pentru 2030 s-a 
desfăşurat pe baza unei note a Preşedinţiei (6082/17)  privind punerea în aplicare a 
agendei şi implicaţiile pe care le presupune în politica de mediu a UE. De asemenea, s-a 
evidenţiat nevoia menţinerii unui echilibru între cele 3 dimensiuni ale dezvoltării 
durabile (economică, socială şi de mediu), precum şi faptul că politicile de mediu 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, prin economia circulară, 

                                                           

5 Comisia pentru industrie cercetare şi energie 
6 Emission trading system 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6082-2017-INIT/ro/pdf
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protecţia biodiversităţii, eficienţa utilizării resurselor şi o mai bună calitatea a aerului 
sau a solului. În cadrul dezbaterilor s-a propus o monitorizare corespunzătoare, 
obiective măsurabile şi introducerea Agendei pentru 2030 în următorul program 
financiar multianual. 

 Consiliul urmează să adopte concluziile cu privire la punerea în aplicare a 
agendei pentru 2030, în cadrul reuniunii Consiliului afaceri generale din 20 iunie 2017. 

 În contextul prezentării Semestrului european, miniştrii au desfăşurat un schimb 
de opinii cu privire la analiza anuală a creşterii pentru 2017. Dezbaterea s-a desfăşurat 
pe baza unei note a Preşedinţiei (6063/17) privind evaluarea punerii în aplicare a 
politicii de mediu a UE. Miniştrii au salutat instrumentele-cheie pentru dezvoltare 
durabilă, precum investiţiile în domeniul energiei şi climei, tranziţia către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punct de vedere al resurselor şi 
circulară. Au subliniat, totodată, că aceste elemente contribuie la creşterea economică şi 
la crearea unor noi locuri de muncă. În urma discuţiilor avute şi a analizelor efectuate7,  
s-a constat că există lacune în ceea ce priveşte punerea în aplicare a principalelor 
domenii ale politicii de mediu, precum deşeuri, natură, aer şi apă.  

 Întrucât politica de mediu trebuie să fie integrată în politica macroeconomică, 
miniştrii au subliniat importanţa legăturii dintre principalele instrumente, precum 
evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EPM)8, cel de-al şaptelea program 
de acţiunea pe mediu (PAM), Strategia UE pentru 2020 şi  Agenda pentru o dezvoltare 
durabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Rapoartele de ţară din cadrul EMP ( evaluarea punerii în aplicare a politicii de mediu) 
8 Comunicarea Comisiei „Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune şi 
modalităţi de unire a eforturilor pentru obţinerea de rezultate mai bune” 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6063-2017-INIT/ro/pdf
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Politica regională 

Indicele competitivităţii regionale din 2016 

Comisia a prezentat, data de 27 februarie 2017, cea de a treia ediţie a indicelui 
competitivităţii regionale pentru 263 de regiuni ale UE. Acest studiu oferă regiunilor 
informaţii utile pentru a-şi stimula performanţa economică. 

Competitivitatea regională reprezintă capacitatea unei regiuni de a oferi un mediu 
atrăgător şi durabil pentru ca întreprinderile şi rezidenţii să poată trăi şi să îşi poată 
desfăşura activitatea. 

Noutatea ediţiei din 2016 constă în promovarea instrumentului online interactiv care 
permite o analiză şi o comparaţie detaliată a fiecărei regiuni, în raport cu omologii săi - 
în ceea ce priveşte PIB-ul pe cap de locuitor - sau cu toate regiunile UE. Utilizatorii pot 
vedea cu mai multă uşurinţă ce punctaj a obţinut regiunea lor din punctul de vedere al 
inovării, al guvernanţei, al transporturilor, al infrastructurii digitale, precum şi al 
sănătăţii şi capitalului uman. Instrumentul este, de asemenea, conceput pentru a ajuta 
regiunile să îşi identifice punctele forte, punctele slabe şi priorităţile de investiţie atunci 
când îşi elaborează strategiile de dezvoltare. 

Comisarul pentru politica regională, dna Corina Creţu, a declarat: „Acest indice este 
un instrument valoros pentru o mai bună elaborare a politicilor. El consolidează 
eforturile Comisiei de sprijinire a reformelor structurale şi de stimulare a 
capacităţilor de inovare ale regiunilor UE prin investiţii legate de politica de coeziune. 
Deoarece fiecare regiune este unică, oferim un sprijin adaptat pentru a le abilita şi a 
le ajuta să îşi valorifice atuurile şi activele, mai ales prin intermediul strategiilor 
noastre regionale de specializare inteligentă.” 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/


COMISIA 

EUROPEANĂ

 

11 

 

 În ansamblu, rezultatele din 2016 sunt consecvente cu cele din 2013. Se poate 
observa în continuare un model policentric, în cadrul căruia zonele puternice din jurul 
capitalelor şi cele metropolitane reprezintă principalii factori motori ai competitivităţii. 
În regiunile din nord-vestul Europei se pot observa efecte de propagare, însă acest lucru 
este mult mai puţin evident în înspre est şi sud. În multe cazuri se observă niveluri 
ridicate de variaţie în cadrul aceleiaşi ţări, cauzate de o regiune a capitalei care 
depăşeşte clar celelalte regiuni din ţară din punctul de vedere al performanţei. 

 

  

Faţă de cele două ediţii precedente, publicate în 2010 şi în 2013, Malta şi mai multe 
regiuni din Franţa, din Germania, din Suedia, din Portugalia şi din Regatul Unit şi-au 
îmbunătăţit punctajele, în timp ce în cazul Ciprului şi al unor regiuni din Grecia, din 
Irlanda şi, mai recent, din Ţările de Jos, punctajele au scăzut. În regiunile UE din est, 
competitivitatea a rămas în general stabilă. 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
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Lansat în 2010 şi publicat o dată la 3 ani, indicele competitivităţii regionale (ICR) 
permite regiunilor să îşi monitorizeze şi să îşi evalueze evoluţia de-a lungul timpului în 
comparaţie cu alte regiuni. El este prima măsură care vizează furnizarea unei perspective 
europene asupra competitivităţii regiunilor din UE şi se bazează pe abordarea folosită 
pentru indicele competitivităţii globale al Forumului Economic Mondial (GCI-WEF). 

ICR este fundamentat pe regiunile statistice NUTS 2 (Nomenclatorul unităţilor 
teritoriale de statistică), regiunile NUTS 2 care fac parte din aceeaşi zonă urbană funcţională 
fiind combinate. Aceasta asigură faptul că ICR reflectă integral competenţele disponibile pe 
piaţa locală a muncii. 

ICR este compus din 11 piloni care descriu diferitele aspecte ale competitivităţii. Prin 
intermediul acestor piloni, indicele evaluează punctele forte şi punctele slabe ale unei regiuni. 

Pilonii sunt clasificaţi în 3 grupuri: elementar, al eficienţei şi al inovării. Grupul 
elementar cuprinde 5 piloni: instituţiile; stabilitatea macroeconomică; infrastructurile; 
sănătatea; învăţământul de bază. Aceşti piloni reprezintă factorii motori elementari esenţiali ai 
tuturor tipurilor de economie. 

Pe măsură ce o economie regională se dezvoltă şi înregistrează progrese, în ceea ce 
priveşte competitivitatea sa, pot intra în joc factori legaţi de o forţă de muncă calificată şi de o 
piaţă a muncii mai eficientă. Aceşti factori fac parte din grupul eficienţei. Acesta cuprinde 3 
piloni: învăţământul superior, formarea profesională şi învăţarea pe tot parcursul vieţii; 
eficienţa pieţei muncii; dimensiunea pieţei. În cel mai avansat stadiu de dezvoltare a unei 
economii regionale, factorii motori ai ameliorării fac parte din grupul inovării, care constă în 3 
piloni: maturitatea tehnologică; sofisticarea mediului de afaceri; inovarea. 

 

 

Piaţa unică digitală  

Indicele economiei şi al societăţii digitale 

În data de 3 martie 2017, Comisia Europeană a prezentat rezultatele Indicelui 
economiei şi societăţii digitale (DESI) pentru anul 2017.  

Acest instrument prezintă performanţele celor 28 de state membre9 în diverse 
domenii, de la conectivitate şi competenţe digitale la integrarea tehnologiei digitale de 
către întreprinderi şi serviciile publice.  

Indicele economiei şi societăţii digitale (DESI) arată următoarele: 

 conectivitatea s-a îmbunătăţit, dar este încă insuficientă pentru a aborda nevoile 
viitoare; 

 UE are mai mulţi specialişti în sectorul digital decât înainte, dar persistă un 
decalaj în termeni de competenţe; 

 cetăţenii europeni dobândesc din ce în ce mai multe competenţe digitale; 

 tehnologiile digitale sunt mai prezente în întreprinderi şi comerţul electronic, 
dar progresează lent; 

 cetăţenii europeni utilizează într-o mai mare măsură serviciile publice on-line. 

 

                                                           

9 Profilurile de ţară  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country
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În general, UE a înregistrat progrese şi şi-a îmbunătăţit performanţele digitale cu 3 
puncte procentuale faţă de anul trecut, însă situaţia variază de la un stat membru la 
altul (decalajul digital dintre primul şi ultimul clasat este de 37 de puncte procentuale, 
faţă de 36 de puncte procentuale în 2014). Danemarca, Finlanda, Suedia şi Ţările de Jos 
prezintă cele mai bune rezultate în acest an, urmate de Luxemburg, Belgia, Regatul 
Unit, Irlanda, Estonia şi Austria. Primii 3 cei mai buni actori din sectorul digital din UE 
sunt şi liderii în domeniu pe plan mondial, înaintea Coreei de Sud, a Japoniei şi a 
Statelor Unite ale Americii. Slovacia şi Slovenia sunt ţările din UE care au înregistrat 
cele mai importante progrese. Cu toate că au înregistrat unele îmbunătăţiri, mai multe  
state membre, printre care Polonia, Croaţia, Italia, Grecia, Bulgaria şi România, sunt 
încă în întârziere în ceea ce priveşte dezvoltarea digitală, comparativ cu media UE.  

 

  

România se află pe locul 28 în DESI 2017  

Zonele urbane sunt acoperite de conexiuni în bandă largă de mare viteză, România situându-
se pe locul 2 în UE în ceea ce priveşte proporţia de abonamente din UE. De asemenea, 
adoptarea de către consumatori a serviciilor mobile în bandă largă se accelerează. Cu toate 
acestea, rata de digitalizare a economiei, inclusiv a serviciilor publice, şi nivelul competenţelor 
digitale rămân scăzute. 

1) Conectivitate: România are una dintre cele mai ridicate proporţii de abonamente la 
servicii în bandă largă de mare viteză din UE, iar din ce în ce mai multe persoane utilizează 
serviciile mobile în bandă largă. Deşi spectrul disponibil este în creştere, acoperirea reţelelor 
fixe şi mobile (4G) în bandă largă rămâne una dintre cele mai scăzute din UE. 

2) Capital uman: Din ce în ce mai multe persoane folosesc internetul, iar nivelul 
competenţelor digitale este în creştere, însă acesta se situează în continuare pe penultimul loc 
din UE. În România există un număr relativ ridicat de absolvenţi în domeniile ştiinţei, 
tehnologiei, matematicii şi ingineriei. 

3) Utilizarea internetului: Utilizatorii de internet din România desfăşoară mult mai puţine 
activităţi online decât media UE, în special în ceea ce priveşte comerţul electronic şi serviciile 
bancare electronice. Reţelele sociale şi apelurile video online sunt însă folosite intens. 

4) Integrarea tehnologiei digitale: România nu şi-a redus decalajul faţă de UE în ceea ce 
priveşte digitalizarea întreprinderilor, în special utilizarea tehnologiei de tip cloud computing şi 
exploatarea canalelor de comercializare online. Cifra de afaceri din vânzările online a scăzut 
uşor. 

5) Servicii publice digitale: România a făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte 
disponibilitatea datelor deschise, însă oferta şi utilizarea serviciilor de e-guvernare rămân 
scăzute.    
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Migraţie 

Noi măsuri pentru o politică credibilă şi eficace a UE în materie de 
returnare 

După ce Summit-ul de la Malta din 3 februarie 2017 a pus în evidenţă necesitatea 
revizuirii politicii UE în materie de returnare, Comisia a prezentat în data de 2 martie 
2017 o nouă versiune a Planului de acţiune al UE privind returnarea şi un set de 
recomandări pentru statele membre cu privire la modul în care procedurile de 
returnare pot deveni mai eficace. 

Comisia propune măsuri practice care pot avea un impact imediat. Aceste măsuri se 
concentrează pe eliminarea lacunelor şi aplicarea normelor existente cu rigoarea şi 
realismul necesare pentru a se asigura că rezultatele obţinute în practică sunt în 
conformitate cu cerinţele în materie de drepturi fundamentale. 

În pofida progreselor înregistrate în punerea în aplicare a acţiunilor prevăzute în 
planul de acţiune al UE din 2015 privind returnarea, este încă necesar să se acţioneze cu 
mai multă fermitate pentru a îmbunătăţi substanţial ratele de returnare. Actualele 
provocări în materie de migraţie impun o evaluare aprofundată a modului în care 
statele membre pot utiliza mai bine instrumentele juridice, operaţionale şi financiare de 
care dispune UE în materie de returnare. Proceduri mai rapide, măsuri mai ferme 
împotriva sustragerii, o abordare multidisciplinară din partea autorităţilor naţionale şi 
o mai bună cooperare şi coordonare între statele membre pot, laolaltă, să contribuie la 
o politică mai eficace în materie de returnare, fără a se diminua garanţiile în materie de 
drepturi fundamentale. 

 Recomandarea către statele membre10 

 Comisia a oferit orientări cu privire la acţiunile concrete şi imediate pe care le 
pot întreprinde statele membre pentru a spori eficacitatea procedurilor de returnare 
atunci când se pune în aplicare legislaţia UE în materie de returnare. Recomandările 
Comisiei sunt în conformitate deplină cu dreptul internaţional, cu drepturile omului şi 
cu principiul nereturnării. 

În principal, Comisia recomandă statelor membre următoarele: 

 îmbunătăţirea coordonării între toate serviciile şi autorităţile 
implicate în procesul de returnare; 

 emiterea sistematică de decizii de returnare fără dată de expirare 
şi combinarea deciziilor privind încetarea şederii legale cu emiterea unei decizii de 
returnare; 

 prevenirea utilizării abuzive a sistemului; 

 prevenirea sustragerii; 

 creşterea eficacităţii procedurilor şi deciziilor de returnare; 

 punerea în practică, până la 1 iunie 2017, a unor programe operaţionale de 
returnare voluntară asistată. 

 

 

                                                           

10 Recomandarea privind eficientizarea returnărilor 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
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 Planul de acţiune revizuit privind returnarea11 

Acest plan defineşte paşii de întreprins în fiecare etapă a procesului de returnare 
pentru a răspunde principalelor provocări în materie de returnare atât la nivelul UE, cât 
şi în cadrul cooperării cu ţările de origine şi de tranzit. Acţiunile propuse la nivelul UE 
includ: 

 creşterea sprijinului financiar pentru statele membre; 

 îmbunătăţirea schimbului de informaţii pentru executarea 
returnării; 

 schimbul de cele mai bune practici pentru a se asigura că pachetele de 
sprijinire a reintegrării sunt consecvente; 

 sprijinirea pe deplin a statelor membre de către Agenţia Europeană pentru 
Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă, agenţiei solicitându-i-se să intensifice 
asistenţa în etapele premergătoare returnării, să îşi mărească personalul unităţii de 
sprijinire a returnărilor şi să instituie, până în luna iunie, un mecanism în materie 
de zboruri comerciale pentru finanţarea returnărilor, precum şi să intensifice, până 
în luna octombrie, formarea autorităţilor din ţările terţe în materie de returnare; 

 depăşirea dificultăţilor în materie de readmisie prin eforturi în vederea încheierii 
cât mai rapide a negocierilor privind acordurile de readmisie cu Nigeria, Tunisia şi 
Iordania şi, respectiv, eforturi în ceea ce priveşte dialogul cu Marocul şi cu Algeria; 

 în cadrul de parteneriat, utilizarea pârghiilor colective în mod coordonat şi 
eficient prin abordări adaptate de cooperare cu ţări terţe pentru gestionarea în 
comun a migraţiei şi îmbunătăţirea în continuare a cooperării în materie de returnare şi 
readmisie. 

Eforturi reînnoite pentru punerea în aplicare a măsurilor de solidaritate în 
temeiul Agendei europene privind migraţia 

În perspectiva reuniunii Consiliului European din data de 9 martie 2017, Comisia 
Europeană a prezentat 3 rapoarte privind: relocarea şi transferul, progresele 
înregistrate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a declaraţiei UE-Turcia şi progresele 
înregistrate privind operaţionalizarea Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi 
Garda de Coastă. Totodată, Comisia invită statele membre să îşi onoreze angajamentul 
politic ferm asumat şi să completeze, până la sfârşitul lunii martie, cu resursele 
corespunzătoare de personal şi de echipamente, necesităţile în materie ale Agenţiei 
Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă. În condiţiile în care, la 1 an de 
la adoptare, Declaraţia UE-Turcia continuă să menţină sub control traversările 
neregulamentare ale frontierei, însă, pe de altă parte, ritmul sosirilor îl depăşeşte în 
continuare pe acela al returnărilor, Comisia invită Grecia şi toate statele membre să 
menţină dinamica punerii în aplicare a planului comun de acţiune pentru a îmbunătăţi 
situaţia din insule. 

 

 

 

                                                           

11 COM(2017) 200, Comunicarea privind Planul de acţiune privind returnarea, Anexă la Planul de acţiune 
privind returnarea 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_annex_1_en.pdf
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  Al zecelea raport privind transferul şi relocarea12 

În pofida faptului că în luna februarie s-a înregistrat un nou record în această 
privinţă, cu aproximativ 1.940 de transferuri, ritmul actual al transferurilor este încă 
mult sub aşteptări, situându-se sub nivelul stabilit ca obiectiv de Consiliul European, de 
cel puţin 3.000 de transferuri lunare din Grecia, şi sub cel stabilit de Comisie - de cel 
puţin 1 500 de transferuri lunare din Italia. În total, până în prezent au fost efectuate 
13.546 de transferuri, 3.936 din Italia şi 9.610 din Grecia. Cel mai important este însă 
faptul că ritmul actual al transferurilor nu va permite să se efectueze, până în 
septembrie 2017, transferul tuturor solicitanţilor eligibili aflaţi în prezent în Grecia şi 
Italia, în pofida faptului că acest lucru este perfect realizabil. Până în prezent, numai 
două state membre (Malta şi Finlanda) sunt pe drumul cel bun pentru a-şi putea 
îndeplini obligaţiile asumate atât pentru Grecia, cât şi pentru Italia, în vreme ce unele 
(Ungaria, Austria şi Polonia) continuă să refuze cu totul să participe la acest mecanism, 
iar altele participă, dar fac acest lucru pe o scară foarte redusă (Republica Cehă, 
Bulgaria, Croaţia şi Slovacia). Italia, Grecia, agenţiile UE şi organizaţiile internaţionale 
şi-au sporit capacităţile şi sunt pregătite să intervină pentru a facilita îndeplinirea 
obiectivelor lunare. Este acum momentul ca şi celelalte state membre să îşi 
îndeplinească obligaţiile. Comisia solicită insistent Preşedinţiei malteze şi statelor 
membre să dea curs recomandării formulate cu ocazia Consiliului Justiţie şi Afaceri 
Interne din luna martie. Dacă statele membre nu sporesc mai repede numărul 
transferurilor, Comisia nu va ezita să facă uz de prerogativele de care dispune în 
temeiul tratatelor faţă de cei care nu şi-au respectat obligaţiile care decurg din deciziile 
Consiliului. Comisia subliniază, de altfel, că obligaţia legală de a transfera persoanele 
eligibile nu va înceta după luna septembrie. În schimb, progresele înregistrate în ceea 
ce priveşte relocarea continuă să fie promiţătoare. Până în prezent, statele membre au 
furnizat căi sigure şi legale de a intra pe teritoriul UE pentru 14.422 de persoane, ceea 
ce reprezintă peste jumătate din cele 22.504 persoane convenite în temeiul 
mecanismului european de relocare. 

 Al cincilea raport privind progresele înregistrate în ceea ce priveşte punerea în 
aplicare a declaraţiei UE-Turcia13 

După aproape 1  an, punerea în aplicare a Declaraţiei UE-Turcia din 18 martie 2016  
continuă să producă rezultate concrete, în pofida unor circumstanţe 
dificile. Traversările din Turcia către insulele greceşti au scăzut de la 10.000 de 
persoane într-o singură zi, în octombrie 2015, la 43 de persoane pe zi în prezent. În 
ansamblu, numărul sosirilor a scăzut cu 98%. După adoptarea declaraţiei, a scăzut în 
mod substanţial şi numărul persoanelor care îşi pierd viaţa în cursul traversării 
Mării Egee, de la 1.100 (în aceeaşi perioadă din 2015-2016) la 70. 

  

Al doilea raport referitor la progresele înregistrate privind operaţionalizarea 
Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă14 

                                                           

12 Comunicare: Al zecelea raport privind transferul şi relocarea; Anexa 1: Transferuri din Grecia; Anexa 2: 
Transferuri din Italia; Anexa 3: Transferuri din Italia şi din Grecia; Anexa 4: Situaţia privind relocarea 
13 Comunicare: Al cincilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a declaraţiei UE-
Turcia 
14 Comunicare: Al doilea raport referitor la progresele înregistrate privind operaţionalizarea Agenţiei 
Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_3_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_4_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_fifth_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/20170302_second_report_on_the_operationalisation_of_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf
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La 5 luni de la lansarea Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de 
Coastă sunt încă necesare investiţii comune şi o implicare a tuturor părţilor pentru ca 
agenţia să devină pe deplin operaţională cât mai rapid posibil, ca o expresie concretă a 
angajamentului statelor membre de a-şi partaja responsabilitatea şi de a demonstra 
solidaritate. În prezent, agenţia sprijină statele membre cu aproximativ 1.350 de 
poliţişti de frontieră pentru diferitele secţiuni ale frontierei externe a UE, în 
completarea capacităţilor naţionale existente la nivelul statelor membre, de peste 
100.000 de poliţişti de frontieră. Cu toate acestea, în pofida unor desfăşurări de 
personal şi a unor contribuţii importante din partea statelor membre, există încă 
deficienţe, atât în ceea ce priveşte resursele umane, cât şi echipamentele tehnice.  

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

Vizita în Balcanii de Vest 

În cadrul vizitei oficiale, din 1-4 martie 2017, Înaltul Reprezentant, dna Federica 
Mogherini a avut o serie de întrevederi cu reprezentanţi ai guvernului, ai partidelor 
politice şi ai Parlamentului din Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Muntenegru, Serbia şi 
fosta Republică Iugoslavă Macedonia. 

La începutul vizitei, dna Mogherini a declarat că „Balcanii fac parte şi au făcut parte 
întotdeauna din Europa: nici o limită politică nu poate schimba această realitate 
geografică, istorică  şi culturală. Cetăţenii din Balcani sunt europeni: merită aceleaşi 
oportunităţi, aceleaşi garanţii şi drepturi ca toţi ceilalţi cetăţeni ai acestui continent. 
Uniunea Europeană nu va fi completă atât timp cât această regiune din centrul 
Europei nu este reunită, fiind parte a comunităţii noastre.” 

În cadrul vizitei oficiale de la Skopje, capitala fostei Republici Iugoslave Macedonia, 
dna Mogherini a avut discuţii atât cu preşedintele Ivanov şi cu prim-ministrul Poposki, 
cât şi cu lideri politici şi reprezentanţi ai societăţii civile.  

Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a 
declarat că „motivul vizitei mele este de a 
transmite un mesaj clar din partea 
Uniunii Europene privind angajamentul 
său în procesul de integrare al acestei ţări 
şi a întregii regiuni. Suntem fermi când 
spunem că uşa noastră este mereu 
deschisă şi că ne dorim ca această ţară să 
intre în Uniunea Europeană.” Referitor la 
criza constituţională din această ţară, 
Înaltul Reprezentant a cerut preşedintelui 
să reflecteze asupra opţiunilor viitoare în 
sensul de a acţiona în interesul cetăţenilor, 
exact cum este scris în Constituţie.  

Pe data de 1 martie 2017, Înaltul Reprezentant a fost la Podgorica, Muntenegru, unde 
a avut o întâlnire cu prim-ministrul Dusko Markovic. Dna Mogherini a transmis 
mesajul Uniunii Europene de deschidere privind procesul de integrare al Republicii 
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Muntenegru, datorită faptului că ambele părţi împărtăşesc un interes comun privind 
cooperarea, creşterea economică, pacea Balcanilor de Vest şi stabilitatea.  

În ceea ce priveşte Bosnia şi Herţegovina, Înaltul Reprezentant a menţionat că 
această ţară a făcut paşi impresionanţi pe calea sa spre Uniunea Europeană, iar „pentru 
Uniunea Europeană este de o importanţă strategică ca Bosnia şi Herţegovina să 
continue pe calea europeană, pentru perspectiva aderării la familia noastră cu 
aceeaşi determinare şi aceeaşi atitudine constructivă pe care conducătorii, consiliul de 
miniştrii şi preşedinţia au reuşit să o arate în ultimii 2 ani.” 

În cadrul întrevederii din Kosovo cu prim-ministrul Mustafa, cu preşedintele Thaci şi 
cu liderii politici,  dna Mogherini a 
declarat că este atât în interesul 
Uniunii Europene, cât şi al 
cetăţenilor din Kosovo să continue 
repede şi în mod constant calea 
europeană: „Pentru UE este o 
prioritate; vedem acest lucru ca pe o 
investiţie în propria stabilitate, 
securitate, creştere economică.” De 
asemenea, ÎR a promis că va încerca 
să asigure o dezvoltare a dialogului 
dintre Pristina şi Belgrad şi să 
sprijine punerea în aplicare integrală 
a acordurilor care au fost semnate.  

Privind Serbia şi Albania, Federica Mogherini a declarat că „drumul european aduce 
beneficii cruciale pentru poporul sârb şi albanez” şi a subliniat necesitatea unei 
cooperări regionale mai strânse  şi asigurarea unei păci durabile în Balcanii de Vest. 
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Intensificarea parteneriatului cu ţările terţe şi al acţiunilor pe ruta central-
mediteraneană 

În perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare, Comisia şi 
Înaltul Reprezentant (şi vicepreşedinte al Comisiei) au prezentat cel de-al 3-lea raport 
privind progresele înregistrate de cadrul de parteneriat cu ţările terţe privind 
migraţia15, precum şi primele acţiuni derulate pe ruta central-mediteraneană, aşa cum 
au fost definite în Declaraţia de la Malta din 3 februarie a.c. şi în Comunicarea 
comună din 25 ianuarie a.c. Cu toate că s-au înregistrat progrese concrete în Etiopia, 
Niger, Nigeria, Mali şi Senegal (cele 5 ţări prioritare din Africa), este necesară 
intensificarea eforturilor pentru a putea obţine rezultate semnificative. De-a lungul 
rutei central-mediteraneene se iau, în continuare, măsuri pentru a gestiona mai bine 
migraţia, pentru a intensifica lupta împotriva persoanelor care introduc ilegal migranţi 
şi împotriva traficanţilor de persoane, pentru a oferi protecţie migranţilor care au 
nevoie de aceasta şi de a creşte numărul de relocări şi de returnări voluntare asistate, 
toate acestea cu respectarea deplină a imperativelor umanitare ale UE şi a drepturilor 
omului. 

UE va continua colaborarea cu ţările terţe prin intermediul cadrului de parteneriat, 
utilizând toate politicile şi instrumentele de care dispune, cum ar fi politica în materie 
de returnare, migraţia legală şi instrumentele operaţionale şi va apela mai mult la 
agenţiile UE, la ofiţerii de legătură în materie de migraţie şi la instrumentele financiare. 
Sinergiile între cadrul de parteneriat şi noile iniţiative propuse în contextul Declaraţiei 
de la Malta vor fi dezvoltate în continuare în următoarele luni, în special în zona Sahel 
şi de-a lungul frontierei sudice libiene, precum şi pentru a facilita returnarea rapidă a 
migranţilor blocaţi în Libia. Rezultatele vor fi evaluate în raportul asupra cadrului de 
parteneriat care va fi publicat în iunie, la un an de la demararea punerii sale în aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15 Al treilea raport privind progresele înregistrate în legătură cu cadrul de parteneriat cu ţările terţe în 
cadrul Agendei europene privind migraţia 
Anexă 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-134_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-134_ro.htm
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com_2017_205_f1_report_from_commission_en_v8_p1_880005_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com_2017_205_f1_report_from_commission_en_v8_p1_880005_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/com_2017_205_f1_annex_en_v7_p1_880894_1.pdf
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Cartea albă privind viitorul Europei 

  

Conform anunţului făcut de preşedintele Juncker în Discursul privind starea Uniunii 
din 14 septembrie 2016, care a fost salutat de liderii UE-27 cu ocazia Summit-ului de la 
Bratislava din 16 septembrie 2016, Comisia a prezentat o Carte albă privind viitorul 
Europei, menită să lanseze dezbateri înaintea Summit-ului de la Roma. 

Cea de a 60-a aniversare a tratatelor de la Roma din 25 martie 201716 va reprezenta o 
ocazie importantă pentru ca liderii UE-27 să reflecteze la stadiul proiectului european, 
să cântărească realizările şi punctele forte ale acestuia, precum şi domeniile în care sunt 
necesare îmbunătăţiri şi să facă dovada unei voinţe comune de a contura împreună un 
viitor mai puternic, cu 27 de membri. 

Cartea albă va ajuta la orientarea dezbaterilor dintre cei 27 de şefi de stat sau de 
guvern şi va contribui la structurarea discuţiilor în cadrul Summit-ului de la Roma şi 
ulterior acestuia. Documentul va fi, de asemenea, utilizat de Comisie ca punct de 
plecare pentru o dezbatere publică largă privind viitorul continentului european. 

 

  

Cartea albă analizează modul în care Europa se va schimba în următorii 10 ani, de la 
impactul noilor tehnologii asupra societăţii şi a locurilor de muncă, la îndoielile 
suscitate de globalizare, la preocupările în materie de securitate şi la creşterea 
populismului.  

Cartea albă prezintă alegerea cu care ne confruntăm astăzi: fie ne lăsăm în voia 
acestor tendinţe, fie dăm dovadă de deschidere şi profităm de noile oportunităţi pe care 
le aduc cu sine.  

Populaţia şi ponderea economică a Europei sunt în scădere, în timp ce alte părţi ale 
globului înregistrează creşteri. Până în 2060, nici unul dintre statele noastre membre 
nu va reprezenta singur nici măcar 1% din populaţia lumii – ceea ce reprezintă un motiv 
întemeiat pentru a rămâne împreună pentru a avea rezultate mai bune.  

Ca forţă pozitivă la nivel mondial, prosperitatea Europei va continua să depindă de 
deschiderea sa şi de legăturile strânse cu partenerii săi. 

                                                           

16 Pagină web: UE la 60 de ani 
Povestea Europei: 60 de ani de progrese realizate în comun 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper-future-of-europe_ro.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper-future-of-europe_ro.pdf
https://europa.eu/european-union/eu60_en
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/european-story---60-years-of-shared-progress_en
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Cartea albă prezintă 5 scenarii, fiecare dintre ele conturând modul în care ar putea 
arăta Uniunea la orizontul anului 2025, în funcţie de alegerile pe care le va face 
Europa.   
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 Cartea albă marchează începutul unui proces prin care UE-27 va decide 
împreună asupra viitorului Uniunii. Pentru a încuraja acest dialog, Comisia Europeană, 
alături de Parlamentul European şi de statele membre interesate, va găzdui o serie de 
„dezbateri dedicate viitorului Europei” în oraşele şi în regiunile Europei. 

 În lunile următoare, Comisia Europeană va contribui la discuţii printr-o serie de 
documente de reflecţie care vor aborda următoarele subiecte: 

 dezvoltarea dimensiunii sociale a Europei; 

 aprofundarea uniunii economice şi monetare, pe baza Raportului celor 5 
preşedinţi din iunie 2015; 

 valorificarea oportunităţilor globalizării; 

 viitorul apărării Europei; 

 viitorul finanţelor UE. 

 Întocmai precum Cartea albă, aceste documente de reflecţie vor prezenta diverse 
idei, propuneri, opţiuni sau scenarii pentru Europa anului 2025, fără a fi stabilite 
decizii finale în acest stadiu. 

 Aceste idei vor fi dezvoltate în discursul preşedintelui Juncker privind 
starea Uniunii din septembrie 2017, înainte să se poată trage primele concluzii cu 
ocazia Consiliului European din decembrie 2017. Astfel, se va putea decide asupra 
acţiunilor ulterioare, care să fie întreprinse în timp util pentru alegerile 
parlamentare europene din iunie 2019. 

 

Reacţii ale parlamentarilor europeni după prezentarea Cărţii albe privind 
viitorul Europei  

 După ce deputaţii europeni au adoptat deja 3 rezoluţii privind viitorul Europei17 
în plen, în sesiunea din luna februarie, la Strasbourg, preşedintele Comisiei Europene a 
pledat pentru o Europă cu mai multe viteze, după criza declanşată de decizia Marii 
Britanii de a părăsi UE. 

 La data de 1 martie a.c., preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude 
Juncker, a prezentat în plenul Parlamentului European, Cartea Albă privind viitorul 
Europei -  5 scenarii pentru viitorul UE, de la retragerea la o piaţă internă la 
continuarea integrării cu viteză maximă.  

 În dezbaterea18 ce a urmat discursului dlui Juncker, o parte dintre deputaţii 
europeni au salutat contribuţia Comisiei Europene în prezentarea căilor pe care ar 
putea merge Europa în viitor, în timp ce alţii au fost dezamăgiţi de faptul că nu există 
indicaţii clare legate de preferinţele Comisiei. Câţiva deputaţi au spus că întreaga 
dezbatere arată că UE eşuează.   

 Esteban Gonzales Pons (PPE, ES) i-a mulţumit lui dlui Juncker pentru faptul că 
a ales să prezinte Carta Albă în Parlament. El a fost de acord cu Juncker că trebuie să ne 

                                                           

17 Una examinează ameliorările posibile în sistemul existent, alta ia în considerare felul în care 
schimbarea tratatelor ar putea fi necesară pentru reforme adiţionale, iar ultima propune apropierea 
economiilor ţărilor din zona euro şi felul în care acestea pot deveni mai rezistente faţă de factorii externi. 
18 http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170228IPR64287/viitorul-ue-
deputa%C8%9Bii-discut%C4%83-cele-cinci-scenarii-prezentate-de-j-c-juncker 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_ro.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=4135e1a7-85ca-40fa-9955-a72900fb6f02
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170228IPR64287/viitorul-ue-deputa%C8%9Bii-discut%C4%83-cele-cinci-scenarii-prezentate-de-j-c-juncker
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170228IPR64287/viitorul-ue-deputa%C8%9Bii-discut%C4%83-cele-cinci-scenarii-prezentate-de-j-c-juncker
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„adaptăm aşteptările la realitate” şi a cerut statelor membre „să nu mai dea vina pe 
Europa, pentru ce Europa nu poate face fiindcă nu are instrumentele necesare. Este 
un joc greşit şi periculos. (…) Am făcut multe greşeli înainte de a ajunge în acest 
punct. Nu Brexit este cauza. Brexit este ultima consecinţă şi trebuie să ne asigurăm că 
rămâne ultima consecinţă”, a precizat parlamentarul spaniol.  

 Gianni Pittella (S&D, IT) i-a spus lui Juncker: „Documentul dvs.  include 5 
opţiuni şi cred că prin prezentarea acestor opţiuni, ca scenarii realiste, jucaţi jocul 
celor care vor să slăbească Uniunea Europeană sau chiar să o dezintegreze. (...) Aţi 
pus 5 opţiuni pe masă, dar eu nu văd decât una: să lucrăm împreună ca europeni 
pentru a face mai mult împreună.” 

 Ulrike Trebesius (ECR, DE) a precizat că problemele Europei şi zona euro au fost 
victimele centralismului şi iluziei grandorii. UE ar trebui să se concentreze pe mai 
puţine arii de politici publice şi să devină mai eficientă, de exemplu în combaterea 
terorismului şi apărarea graniţelor. „Timpurile s-au schimbat, avem nevoie de mai 
multă flexibilitate şi de o adaptare a sistemului instituţional.” 

 Guy Verhofstadt (ALDE, BE) a subliniat nevoia de a începe o nouă reflecţie inter-
instituţională privind viitorul Europei. În momentul de faţă UE nu are capabilităţi reale 
de a face faţă multora dintre provocările actuale, aşa că a cerut statelor membre să nu 
mai utilizeze regula votului unanim pentru a bloca eforturile vitale spre progres. „Dar 
cum să convingi liderii UE la nivel naţional să facă paşii de care avem atâta nevoie?", 
s-a întrebat parlamentarul belgian.  

 Patrick Le Hyaric (GUE, FR) consideră că „Trebuie să îi ascultăm pe cetăţeni”, 
care cer un alt scenariu „de jos în sus”, şi să ţină cont de aspiraţiile oamenilor pentru 
justiţie, egalitate, solidaritate, protecţia mediului şi sănătate publică. „Altfel nu vom 
putea să facem faţă provocărilor.”  

 Philippe Lamberts (Verzi, BE) a cerut Comisiei Europene să aibă în vedere o 
schimbare radicală de direcţie pentru a opri explozia inegalităţilor. „Pentru a recâştiga 
inimile şi spiritul cetăţenilor, avem nevoie să asigurăm pacea şi prosperitatea 
împărtăşită.” 

 Gerard Batten (UK), grupul EFDD,  a spus că această Cartă Albă recunoaşte 
problemele cu care se confruntă Europa, „dar nu înţelege că multe dintre aceste 
probleme au fost create chiar de UE.” 

 Vicky Maeijer (NL) , grupul ENF,  consideră că UE se prăbuşeşte: „Noi în Olanda 
am spus nu constituţiei europene, nu acordului comercial cu Ucraina şi acum a venit 
timpul să spunem nu şi Europei." 

 Mircea Diaconu (ALDE, RO - independent) a afirmat19 pentru DCNews că nu 
este speriat de ce urmează, deoarece: (…) „Nici o instituţie europeană nu poate să ia 
singură decizii.” Europarlamentarul a adăugat că se fac speculaţii de tot felul cu privire 
la alegerile din Germania, Franţa şi Olanda, subliniind că: „Da, despre asta este vorba. 
Nici nu m-aş speria prea tare, e o flambare de moment, exact pe tensiuni vizibile, care 
după aceea se vor calma probabil. Nu am temeri foarte mari.(…) Sunt flambări pe 
motive de alegeri, mai ales în Germania, de sprijin concret şi direct din partea 
Comisiei Europene, de tip PPE, pentru delicata situaţie în care se află doamna Merkel 

                                                           

19 Într-un interviu pentru agenţia DCNews 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=76e7547e-ce95-413f-8743-a72900fccfae
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c17fb765-186a-4883-8ca6-a72900fcd6f0
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=63ab36a5-f04d-42df-bd23-a72900ff9be3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=2f26d171-ba25-4a77-9478-a72900ffa21a
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c1411884-1ae5-4e6c-ba28-a72900fff3b1
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=dc592b70-4e55-4b19-8b94-a72900ffed00
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=164f3050-d7b2-4437-a3d3-a72901002ad9
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124805/MIRCEA_DIACONU_home.html
https://www.dcnews.ro/carta-alba-in-pe-mircea-diaconu-flambari-de-tip-electoral-pe-tensiuni-vizibile-nu-sunt-speriat_534222.html
https://www.dcnews.ro/carta-alba-in-pe-mircea-diaconu-flambari-de-tip-electoral-pe-tensiuni-vizibile-nu-sunt-speriat_534222.html
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în Germania. Despre asta este vorba.” - a conchis Mircea Diaconu, care a adăugat „nu 
sunt speriat”.  

 Înainte de prezentarea în plen a Cărţii albe privind viitorul Europei, dna Norica 
Nicolai (ALDE, RO - independent)  aştepta20 cu foarte mare interes propunerile pe care 
le va face dl Juncker, ele fiind, probabil, „în spiritul celor trei rapoarte adoptate 
săptămâna trecută în PE, chiar dacă cu un vot la limită, care vizează o viitoare 
construcţie a UE. (…) Ne aşteptăm să susţină în continuare o Europă cu două viteze, 
pentru că aceasta este tendinţa, de a întări euro-zona şi asta presupune o schimbare 
de tratat şi ideea lui Guy Verhofstadt, la care a renunţat sub presiune. Dar a fost o 
renunţare de moment, pentru ca votul să fie diferit în probleme care privesc euro-
zona, să-l dea doar deputaţii care provin din acele state membre. Toate astea şi 
viitoarea construcţie a modului în care se vor lua deciziile, cel puţin pe mine mă 
îngrijorează, nu mai pot vorbi despre o UE unită.”- a mai subliniat parlamentarul 
european.  

 De asemenea, Norica Nicolai nu crede că este o retorică politică în contextul 
alegerilor din Franţa şi Olanda, dar mai ales din Germania: „Foarte multe din 
proiectele menite să scoată Europa din criză au eşuat şi lucrurile nu funcţionează 
deloc bine în continuare. Nu reuşesc să găsească nici soluţii viabile la migraţie, nici la 
politicile de azil, nici la ocuparea tinerilor; acum urmează şi o directivă care priveşte 
lucrătorii detaşaţi. Sunt state  membre care nu vor să dea drepturi egale celor care 
lucrează pe teritoriul lor şi provin din alte state. Toate lucrurile astea sunt motive care 
mă fac să cred că vom asista la o reformă destul de dificilă în UE, dar depinde şi de 
alegeri, ce se va întâmpla în Germania şi Franţa”.  

 

 

                                                           

20 Într-un interviu pentru agenţia DCNews 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96825/NORICA_NICOLAI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96825/NORICA_NICOLAI_home.html
https://www.dcnews.ro/carta-alba-in-pe-mircea-diaconu-flambari-de-tip-electoral-pe-tensiuni-vizibile-nu-sunt-speriat_534222.html
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