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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor  

 
❖ Şomajul în rândul tinerilor mai bine gestionat 
 

Atât UE, cât şi statele sale membre trebuie să îşi intensifice eforturile de combatere a 
şomajului în rândul tinerilor, care încă sunt inacceptabil de mari în unele părţi ale 
Europei, au opinat membrii din Comisia pentru control bugetar (CONT), la şedinţa din 
data de 25 septembrie a.c., când au dezbătut şi votat Proiectul de raport referitor la 
controlul cheltuielilor şi monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor 
referitoare la Garanţia pentru tineret a UE1. Parlamentarii europeni consideră că trebuie 
să se urmărească 3 direcţii şi anume:  

 mai multe eforturi la nivelul Uniunii şi la nivel naţional ar fi necesare 
pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor;  
 o concentrare pe educaţie, formare şi angajare a tinerilor care nu sunt 

destul de pregătiţi;  
 o mai bună monitorizare a situaţiei pentru o mai bună eficientizare. 

Garanţia pentru tineret (YG)2 şi Iniţiativa pentru ocuparea forţei de muncă în rândul 
tinerilor (YEI)3 au intrat în vigoare începând cu 2013. Din 2014 şi până în 2020, acestea 

                                                           

1 2016/2242(INI)   

2 Garanția pentru tineret este un angajament din partea tuturor statelor membre de a se asigura că toți 
tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă de bună calitate în domeniul locurilor de muncă, al educației, 

al uceniciei sau al stagiului, în termen de 4 luni de la șomaj sau de la părăsirea formării. 

3 Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este unul dintre principalele programe 
financiare ale UE pentru a sprijini implementarea schemelor Garanţiei pentru tineret. A fost lansat pentru 
a oferi sprijin tinerilor care locuiesc în regiunile în care șomajul în rândul lor era mai mare de 25% în 2012. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/CONT/CONT(2017)0925_1/sitt-6713869
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/CONT/CONT(2017)0925_1/sitt-6713869
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oferă peste 8 miliarde euro finanţare din partea UE, pentru a combate şomajului în 
rândul tinerilor ceea ce a condus la scăderea numărul tinerilor fără locuri de muncă. Cu 
toate acestea, deputaţii europeni regretă că 1 din 5 tineri era încă şomer în UE la mijlocul 
anului 2016. Şi în prezent, în Grecia şi Spania, numărul tinerilor şomeri depăşeşte 40%.4 

 Pentru a spori eficienţa şi rentabilitatea schemelor de sprijin, deputaţii europeni 
sugerează că: 

  se pune accentul pe NEETS5, pe tinerii care nu sunt angajaţi, educaţi sau 
instruiţi; 
 Fondul Social European, precum şi statele membre, ar trebui să aloce mai 

multe fonduri; 
 serviciile publice de ocupare a forţei de muncă ar trebui să împărtăşească 

cele mai bune practici şi să ajungă la un nivel de sprijinire al tinerilor care îşi 
găsesc foarte greu un loc de muncă; 
 statele membre ar trebui să convină asupra a ceea ce constituie o „ofertă de 

calitate” pentru tinerii şomeri; 
 Comisia Europeană şi statele membre ar trebui să instituie un sistem de 

monitorizare actualizat care să permită o mai bună evaluare a progreselor 
înregistrate.  

De asemenea, Comisia Europeană ar trebui să 
furnizeze informaţii mai precise şi un raport anual 
privind rentabilitatea Garanţiei pentru tineret şi 
modalitatea de monitorizare a punerii în aplicare a 
programului în statele membre. La începutul lunii 
septembrie a.c., deputaţii europeni au acordat încă 500 
milioane euro pentru combaterea şomajului în rândul 
tinerilor. 

Raportorul Derek Vaughan (S & D, Regatul Unit) a 
declarat că: „(...) În ciuda creşterii economice, tinerii 
din UE încă se luptă să-şi găsească locuri de muncă. 
UE a realizat deja foarte mult, dar trebuie să facem 
mai mult. Nu numai că trebuie să ne redresăm 
eforturile financiare, dar este necesară o mai bună împărtăşire a bunelor practici şi o 
mai bună monitorizare a cheltuielilor. Statele membre trebuie să utilizeze sprijinul 
disponibil şi să dedice mai multe resurse naţionale pentru a aborda această problemă 
în curs de desfăşurare.”  

Proiectul de raport va fi supus dezbaterii plenului Parlamentului European în sesiunea 
din luna octombrie a.c.  

                                                           

4 Potrivit Comisiei Europene, începând cu 2013, YEI a oferit sprijin direct peste 1,6 milioane de tineri. 
Un număr de 16 milioane de tineri au intrat în programele YG începând cu ianuarie 2014. Alte 10 milioane 
de tineri au primit o ofertă, majoritatea fiind oferte de angajare. Potrivit Eurofound, investițiile anuale 
necesare implementării YG în Europa sunt estimate la 50,4 miliarde euro. Pe de altă parte, pierderile 
economice anuale cauzate de dezangajarea tinerilor pe piața muncii din Europa ar putea ajunge la cel puțin 
153 miliarde euro. 

5 Acronimul pentru formularea “Not in Education, Employment or Training” -  tinerii din categoria de 
vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de 
muncă. 
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❖ Conferinţa la nivel înalt privind turismul  

        Oportunităţile şi provocările din sectorul turismului au fost dezbătute în cadrul 
conferinţei la nivel înalt care a a vut loc pe data de 27 septembrie a.c., la Parlamentul 
European.  

 Dl Antonio Tajani, Preşedintele Parlamentului European, care a iniţiat şi găzduit 
evenimentul, este de părere că: „(...) Turismul este răspunsul la şomajul în rândul 
tinerilor din multe regiuni europene. Este un vector-cheie pentru creşterea economică 
şi ocuparea forţei de muncă, reprezentând 10% din PIB-ul nostru şi promite 5 milioane 
de noi locuri de muncă în următorul deceniu. Putem face mult mai mult dacă lucrăm 
împreună. Dar dacă dorim ca Europa să rămână cea mai interesantă destinaţie de la 
nivel mondial, trebuie să sprijinim competitivitatea industriei prin acţiuni coordonate, 
mai intense, la nivel european”.  

 Ţările UE sunt printre cele mai populare destinaţii turistice din lume. Turismul 
are o importanţă considerabilă ca sursă de creştere economică, dezvoltare regională şi 
ocuparea forţei de muncă, fiind a treia cea mai mare activitate economică din UE. Cu 
toate acestea, sectorul se confruntă cu provocări, cum ar fi reducerea impactului său 
asupra mediului, atragerea investiţiilor, respectarea revoluţiei digitale, combaterea 
concurenţei în creştere în ceea ce priveşte destinaţiile din afara UE şi îmbunătăţirea 
calităţii locurilor de muncă în turism. 

 Conferinţa a reunit liderii politici, factorii de decizie şi părţile interesate pentru a 
dezbate aceste provocări în trei paneluri: 

 cum să atragi mai multe investiţii, să îmbunătăţeşti mediul de afaceri şi 
abilităţile;  
 inovarea în domeniul turismului şi economia digitală; 
 promovarea Europei ca destinaţie turistică numărul unu.    

 Parlamentul European a adoptat, în luna octombrie 2015, mai multe rezoluţii 
privind turismul6, prin care încuraja Comisia Europeană să examineze posibilitatea 
creării unei secţiuni în cadrul viitorului buget pe termen lung al UE -  cadrul financiar 
multianual (CFM) - dedicat exclusiv turismului. De asemenea, parlamentarii europeni au 
susţinut că doresc să intensifice eforturile de îmbunătăţire a branding-ului european ca 
destinaţie turistică şi să promoveze un turism durabil, responsabil şi ecologic, în 
cooperare cu partenerii strategici.  

 

                                                           

6 Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate - respectiv Rezoluţia legislativă a 
Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în 
vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de 
călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE 
a Consiliului (09173/3/2015 –2013/0246(COD) şi Rezoluţia Parlamentului European din 29 octombrie 
2015 referitoare la noile provocări și concepte pentru promovarea turismului în Europa - 2014/2241(INI). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2241(INI)
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❖ Mario Draghi a pus la îndoială achiziţiile de obligaţiuni, cripto-
valutele şi ratele dobânzilor  

       
Dl Mario Draghi, preşedintele BCE, a 

fost invitat, pe data de 25 septembrie a.c., 
la un dialog monetar cu deputaţii europeni 
de la Comisia pentru afaceri economice şi 
monetare.  

Temele dialogului au vizat achiziţiile de 
obligaţiuni, cotele de dobândă şi ratele 
dobânzilor.  

Deputaţii europeni au cerut 
preşedintelui BCE să precizeze dacă 
programul care permite BCE să cumpere 
obligaţiuni emise de companiile europene a fost eficace şi să aducă dovezi pentru a 
confirma că achiziţionarea de obligaţiuni prin BCE a dat mai multă libertate băncilor să 
împrumute bani companiilor mai mici.  

De asemenea, s-a subliniat faptul că deciziile BCE privind achiziţiile publice ar trebui 
să fie transparente şi în concordanţă cu obiectivele privind clima şi dezvoltarea durabilă. 

 Printre alte întrebări adresate s-au aflat şi cele care vizau reglementarea sau 
interzicerea cripto-valutelor, ori dacă cerinţele de capital mai mari pentru companii şi 
serviciile de tehnologie financiară protejează sectorul bancar. 

Dl. Draghi a răspuns că astfel de inovaţii sunt predispuse la riscuri mari de atac 
cibernetic şi, prin urmare, firmele de tehnologie financiară ar trebui să pună mai mult 
capital în rezervă pentru a diminua acest risc.  

De asemenea, deputaţii europeni au fost interesaţi să afle când ar atinge zona euro 
ţinta de inflaţie de 2% şi care ar fi cel mai bun moment pentru a schimba ratele 
dobânzilor. „ (…) Ratele dobânzilor vor fi ajustate pentru inflaţie”, a precizat Draghi, dar 
a subliniat că inflaţia (excluzând preţurile la energie şi la produsele alimentare) nu a 
prezentat semne convingătoare de fluctuaţie, datorită creşterii salariului scăzut, 
principalul motor al inflaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/ECON/ECON(2017)0925_1/sitt-6713873
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201709/ECON/ECON(2017)0925_1/sitt-6713873
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PRESEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 
UNIUNII EUROPENE 
 

Consiliul afaceri generale  

Reuniunea Consiliului afaceri generale din data de 25 septembrie 2017 a  avut pe 

ordinea de zi: pregătirea lucrărilor Consiliului European care va avea loc 19-20 octombrie 

a.c, programul de lucru al Comisiei pentru anul 2018 precum  și  o prezentare  generală 

a priorităților Președinției estoniene până la sfârșitul anului 2017. 

•Consiliul a dezbătut proiectul adnotat al ordinii de zi pentru reuniunea Consiliului 

European din 19-20 octombrie 2017  care a fost elaborat de către Președintele Consiliului 

European în colaborare cu Președinția estoniana  și Comisia Europeană. Lucrările 

Consiliului European  din octombrie se vor concentra pe următoarele domenii: migrație, 

Europa digitală, apărare și relații externe. 

În special, liderii vor evalua progresele cu privire la măsurile luate în vederea opririi 

fluxurilor ilegale de migrație de pe toate rutele, vor lua decizii cu privire la măsurile 

suplimentare  propuse de către UE și statele membre pentru  a sprijini  țările afectate și 

pentru  a consolida cooperarea cu UNHCTR, OIM și cu țările de origine și de tranzit, vor 

solicita progrese suplimentare  în vederea obținerii unui acord cu privire la sistemul 

european de azil. 

• Referitor la Europa digitală Consiliului European i se vor prezenta analizele cu cele mai 

bune modalități prin care UE ar putea face față provocărilor legate de revoluția digitală 

și ar putea valorifica oportunitățile oferite de aceasta. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11567-2017-INIT/ro/pdf
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•În continuare, Consiliul a susținut un schimb de opinii referitor la scrisoarea de intenție 

a Comisiei Europene  privind programul de lucru pentru anul 2018. În cadrul dezbaterii 

miniștrii au făcut o serie de recomandări cu caracter general  care vor fi prezentate 

Comisiei prin intermediul unei scrisori a Președinției, pentru a fi analizate înainte de  

adoptare programului în luna octombrie  a.c. În ultima etapă a procesului de programare 

legislativă anuală, programul de  lucru va fi convenit de către Consiliul UE, Comisia 

Europeană și Parlamentul European printr-o declarație comună până la sfârșitul anului.  

• În final, Președinția estoniană a făcut o prezentare generală a priorităților sale până la 

sfârșitul anului 2017. 

 

Consiliul afaceri generale art.50 

Consiliul în format UE 27 a evaluat progresele înregistrate în cadrul negocierilor 

pentru Brexit în ziua în care a început cea de-a patra rundă  a discuțiilor cu Regatul Unit. 

Negociatorul șef al Comisiei, dl Michel Barnier, a informat Consiliul cu privire la stadiul 

actual al negocierilor iar miniștrii au avut ocazia de a face un schimb de puncte de vedere. 

”(…) Mandatul pe care l-am adoptat în urmă cu patru luni rămâne pe deplin valabil, 

iar miniștrii și-au evidențiat din nou sprijinul deplin pentru negociatorul UE. 

Rămânem uniți în formula UE27 și dispunem de un singur mijloc de negociere. În urma 

discursului constructiv al dnei prim-ministru May, sperăm că runda care începe astăzi 

va fi productivă, deoarece timpul ne presează.” -  a declarat ministru adjunct al 

afacerilor europene al Estoniei și președinte al reuniunii Consiliului, dl  Matti Maasikas. 

În continuare miniștrii au pregătit documentele referitoare la art.50 care vor fi în atenția 

Consiliului European din luna octombrie 2017. 

 

Summit-ul privind Europa digitală 

În data de 28 septembrie 2017  s-a desfășurat la Tallinn summit-ul privind Europa 

digitală. În cadrul dezbaterilor liderii  UE au examinat oportunitățile și riscurile oferite 

de revoluția digitală urmând ca rezultatele reuniunii să fie prezentate în cadrul 

Consiliului European din octombrie a.c. Potrivit declarației Președintelui Consiliului 

European dl Donald Tusk , scopul acestor dezbateri a fost de găsi cele mai bune 

modalități prin care Europa  să facă față progreselor remarcabile ale digitalizării ce 

variază de la robotică până la inteligența artificială. De asemenea, acesta a atras atenția 

și asupra riscurilor pe care le implică revoluția digitală şi nevoia de a fi gestionate cu 

succes în viitor. 

În marja reuniunii a avut loc și o dezbatere informală cu privire la starea Europei și 

lucrările Consiliului European din luna octombrie a.c. în urma căreia  președintele 

Donald Tsuk a fost mandat să transpună rezultatele discuțiilor într-un program de lucru 

concret, care probabil se va numi Agenda liderilor pentru 2017/2018. Aceasta va 

cuprinde priorități precum: lansarea cooperării permanente în domeniul apărării până 

la sfârșitul anului 2017, organizarea în luna decembrie a unui Summit Euro (al zonei 

euro) pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, finalizarea Uniunii Bancare 

precum și un Summit al Balcanilor de Vest în timpul președinției bulgare. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12103-2017-INIT/ro/pdf
https://www.eu2017.ee/programme
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/09/29-tusk-press-conference-tallinn/
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Drepturi sociale 

Preocuparea pentru crearea unei piețe a muncii echitabile în spațiul UE constituie 
o prioritate pe agenda actualei Comisii și s-a regăsit mai întâi în orientările politice ale 
președintelui Juncker, la început de mandat. Încâ de la primul său discurs privind starea 
Uniunii a anunțat intenția elaborării unui pilon european al drepturilor sociale care să 
reflecte atât evoluțiile din statele membre ale UE cât și evoluția mediului profesional. Și 
în raportul prezentat în fața Parlamentului European din acest an președintele Juncker 
a menționat: ”(...)  Dacă dorim să evităm fragmentarea socială și dumpingul 
social în Europa, atunci statele membre ar trebui să ajungă la un acord cu 
privire la pilonul european al drepturilor sociale, cât mai curând posibil și 
cel târziu la summitul de la Göteborg din luna noiembrie. Sistemele sociale 
naționale vor rămâne diverse și distincte o perioadă lungă de timp, dar, cel puțin, ar 
trebui să lucrăm la o uniune a standardelor sociale europene în cadrul căreia să 
avem o înțelegere comună a ceea ce este echitabil din punct de vedere social. Europa nu 
poate funcționa dacă ignoră lucrătorii.”  

Totodată, Comisia Europeană a anunțat în 25 septembrie 2017 deschiderea unei 
serii noi de întâlniri cu sindicatele și patronatele de la nivelul UE pentru a identifica cele 
mai bune căi pentru modernizarea normelor referitoare la contractele de muncă, astfel 
încât să fie cât mai echitabile și mai previzibile pentru toate categoriile de lucrători. Se 
dorește modificarea directivei privind contractele de muncă, pentru acoperirea legală a 
unor noi forme de ocupare a forței de muncă cum sunt: lucrătorii la cerere, lucrătorii pe 
bază de bonuri valorice și lucrătorii prin platforme, ținându-se astfel cont de modul cum 
a evoluat piața muncii și de diversitatea formelor de lucru. Comisarii europeni apreciază 
că în măsura în care cadrul legislativ va fi mai acoperitor angajatorii vor cunoaște 
condițiile care le permit să evite concurența neloială, iar angajații vor fi mai conștienți de 
drepturile lor astfel încât să ceară angajatorilor să li se respecte aceste drepturi.  Până în 

https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
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data de 3 noiembrie a.c. Comisia așteaptă opiniile partenerilor sociali, urmând ca apoi să 
fie prezentată o propunere legislativă până la sfârșitul acestui an. 

Comisarul european Valdis Dombrovsckis, responsabil pentru moneda euro, 
dialogul social, stabilitate financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital a 
declarat: ”(...)  Rolul partenerilor sociali este esențial pentru a înregistra progrese în 
ceea ce privește Pilonul european al drepturilor sociale.  Acest lucru este valabil mai 
ales când vine vorba despre abordarea provocărilor legate de noile forme de ocupare 
a forței de muncă și despre furnizarea unor condiții de muncă adecvate în cadrul 
formelor atipice de ocupare a forței de muncă. Existența unor norme clare și a unor 
standarde comune, echitabile, în domeniul ocupării forței de muncă poate proteja în 
cele din urmă companiile care oferă lucrătorilor informații adecvate cu privire la 
condițiile lor de muncă. Comisia este conștientă de necesitatea de a asigura un echilibru 
între protecția esențială a lucrătorilor și posibilitățile companiilor de a crea locuri de 
muncă și de a inova pe piața muncii. Acestea sunt obiectivele propunerii noastre.” 

Doamna Marianne Thyssen, comisar european pentru ocuparea forței de muncă, 
la rândul său, a menționat, între altele: ”(...) Lucrătorii au dreptul să fie informați în 
scris, la încadrarea în muncă, în legătură cu drepturile și obligațiile lor. Însă milioane 
de europeni care lucrează în baza unor contracte atipice sunt nesiguri în ceea ce 
privește drepturile lor. Doresc ca toți lucrătorii din UE să fie acoperiți în mod clar de 
normele de bază, oricare ar fi statutul lor profesional - indiferent dacă lucrează prin 
intermediul platformelor IT sau efectuează livrări. Asigurarea unor contracte de 
muncă mai echitabile și mai previzibile stă la baza creării unor condiții de muncă 
echitabile în întreaga UE. Acestea sunt obiectivele Pilonului european al drepturilor 
sociale, care sper că va fi proclamat la cel mai înalt nivel politic în cadrul Summitului 
social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, care va avea loc la Göteborg, la 17 
noiembrie.” 

 

Siguranța alimentară și protecția consumatorilor 

Comisia a anunțat în 26 septembrie a.c. orientările referitoare la legislația UE în 
domeniul siguranței alimentare și protecției a consumatorilor care se aplică în cazul 
produselor cu dublu standar de calitate. 

Aceste orientări au fost lansate după ce mai multe state membre ale UE au 
reclamat că în cazul unor produse (precum băuturile răcoritoare, cafeaua sau batoanele 
de pește) calitatea este mai scăzută în țara lor comparativ cu produsele similare ale 
aceluiași producător vândute în magazinele din alte state (din vest). Analizele ulterioare 
au confirmat aceste lucruri deși  există norme pentru prevenirea inducerii în eroare a 
consumatorului în UE7.  

Președintele Juncker, în discursul din acest an privind starea Uniunii, a făcut 
referire la situațiile în care două produse diferite au fost găsite în același tip de ambalaj, 
al unei mărci, dar care nu îndeplineau aceleași standarde de calitate ”(...) „Nu voi accepta 
ca în unele părți ale Europei să se vândă alimente de o calitate mai scăzută decât în alte 
țări, deși ambalajul și marca sunt identice. Acum trebuie să conferim autorităților 
naționale competențe sporite pentru a elimina orice practici ilegale, oriunde există 
acestea.”  Pentru a preîntâmpina practicile neloiale Comisia a lansat orientările care 
explică cerințele relevante din legislația UE referitoare la combaterea produselor cu 
                                                           

7 Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale.  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604475
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dublu standard, descrie etapele stabilite în baza legislației din domeniu pe care 
autoritățile naționale de protecție a consumatorului trebuie să le parcurgă pentru a 
evalua dacă producătorii le încalcă, deoarece răspunderea revine autorităților naționale. 
Odată cu aceste orientări Comisia a anunțat că lucrează la elaborarea unei metodologii 
pentru îmbunătățirea testării comparative a produselor alimentare ce vor ajuta statele 
membre să discute, în baza unor aspecte științifice și comune pentru toți cetățenii UE.  
De asemenea, Comisia a început un dialog cu producătorii și cu asociațiile producătorilor 
de mărci pentru a stabili un cod de conduită, anunțând că în 13 octombrie a.c. va participa 
la summit-ul dedicat consumatorilor, la o reuniune ministerială la nivel înalt cu tema 
dublu standard de calitate al produselor alimentare, care vor avea loc la Bratislava sub 
organizarea guvernului Slovaciei și al Cehiei. 

 

 Inovație și tehnologie 

Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, 
tineret și sport a participat în data de 27 septembrie a.c. la inaugurarea unui birou de 
legătură al Institutului European 
de Inovare și Tehnologie (EIT) 
din Bruxelles. Acesta își propune 
să dețină un rol important în 
sprijinirea obiectivului UE de a 
stimula creșterea economică 
durabilă și crearea de noi locuri 
de muncă și va primi idei 
referitoare la produse și servicii 
ale antreprenorilor și ale persoanelor cu idei creative. Comisarul european Navracsics a 
declarat înainte de eveniment următoarele: ” (...) Am construit o comunitate EIT de 
succes cu ajutorul universităților, a institutelor de cercetare, a întreprinderilor care au 
avut mari creșteri, a start-up-urilor, a ONG-urilor regionale. Sunt bucuros să particip 
la această inaugurare care reprezintă un pas crucial în dezvoltarea acestei comunități.”  
În același timp, comisarul european a anunțat  că din această comunitate EIT fac parte 
peste 1000 de parteneri din întreaga UE și din afara acestea, 6 comunități de cercetare și 
inovare (CCI) și peste 40 de centre de colocare.  

 

Energie și resurse naturale 

Vicepreședintele Comisiei dl Maroš Šefčovič, responsabil pentru Uniunea energiei  
și comisarul european responsabil pentru politici climatice și energie, dl Miguel Arias 

Cañete, alături de 9 miniștri ai energiei din 
statele membre ale UE s-au aflat joi, 28 
septembrie a.c. la București, pentru a participa 
la o dezbatere privind consolidarea cooperării 
regionale și pentru a semna un memorandum 
de înțelegere pentru completarea inițiativei 
CESEC (Central and South Eastern Europe Gas 
Connectivity) referitoare la interconectarea 
gazelor în Europa centrală și de sud-est.  

 

https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
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Agricultură  

În 28 septembrie a.c. a avut loc la Bruxelles o conferință organizată sub patronajul 
Comisiei Europene cu titlul ”Biotehnologiile moderne în agricultură – deschizând calea 
pentru inovația responsabilă”. Scopul a fost de a aduce la masa dezbaterilor oficiali și 
factori de decizie europeni, reprezentanți ai industriei și ai societății civile, precum și 
oameni de știință și reprezentanți ai organizațiilor interesate de inovațiile moderne care 
ar putea revoluționa sectorul agricol și alimentar din UE, păstrând în același timp 
standarde înalte de siguranță.  

 

EUROPOL – INTERPOL CYBERCRIME 2017  

Conferința a V-a a avut loc între 27-29 septembrie a.c. la Haga, Olanda, sub 
sloganul  ” Actively united for a safer cyber space” .  Prima inițiativă comună a fost în 
2013, promovată ca o colaborare între Centrul european de combatere a infracțiunilor 
cibernetice (EC3) al EUROPOL din Haga și Global Complex for inovation INTERPOL.
 Reuniunea din acest an a avut în program următoarele subiecte: frauda 
informatică în 2017; implicațiile financiare ale infracțiunilor informatice; provocări 
actuale și emergente (decriptarea și anonimizarea; internetul obiectelor ș.a.); guvernarea 
internetului; site-uri cu platforme întunecate.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/events/20170928_modern_biotech.htm
https://www.europol.europa.eu/events/5th-europol-interpol-cybercrime-conference
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe 

şi politica de securitate, dna Federica Mogherini 

 

În data de 29 septembrie 2017, Înaltul Reprezentant al Uniunii a avut o 
întrevedere cu viceprim-ministrul şi ministrul de afaceri externe al Kosovo, dl Behgjet 
Pacolli. Cei doi oficiali au abordat subiecte precum agenda de integrare a Kosovo, 
liberalizarea vizelor şi dialogul facilitate de Uniunea Europeană.  Dna Mogherini a 
subliniat că noul guvern în funcţie este pe drumul cel bun privind îndeplinirea celor două 
condiţii rămase pentru liberalizarea vizelor, în special ratificarea acordului privind 
delimitarea frontierei cu Muntenegru şi aceea de a continua să înregistreze rezultate în 
lupta împotriva criminalităţii organizate şi a corupţiei. De asemenea, Înaltul 
Reprezentant şi-a reafirmat angajamentul ferm privind perspectiva europeană a întregii 
regiuni a Balcanilor de Vest, astfel încât până la sfârşitul mandatului său, progresele 
înregistrate să fie ireversibile pentru toţi cei 6 parteneri. 
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