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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Uniunea piețelor de capital 

Comisia prezintă orientări privind protecția investițiilor transfrontaliere din UE 

În data de 19 iulie 2018 a fost făct public un document cuprinzând orientări menite să îi ajute pe investitorii din UE să își apere drepturile în fața 
administrațiilor și a instanțelor naționale, iar pe statele membre să le avertizeze cum își pot proteja interesul public, în conformitate cu legislația UE. 

Documentul îmbracă forma unei Comunicări, cu scopul de a consolida mediul de afaceri pentru investitorii din Uniune, ca element esențial pentru 
sprijinirea investițiilor în piața unică a UE. Dat fiind faptul că legislația UE nu poate rezolva toate problemele cu care se confruntă investitorii în cursul activităților 
lor, prin actualul document se clarifică următoarele: 

– libera circulație a capitalurilor, a serviciilor, a bunurilor și a lucrătorilor în cadrul pieței unice a UE constituie libertăți fundamentale pentru cetățenii 
UE1; 

– arbitrajul între un stat membru și un investitor dintr-un alt stat membru, inclusiv în temeiul „TBI intra-UE”, nu este compatibil cu dreptul UE2; 

                                                 
1 Acestea oferă societăților comerciale și persoanelor fizice dreptul de a înființa o afacere, de a investi într-o societate comercială și de a furniza servicii și bunuri la nivel transfrontalier în 
Europa. Investitorii din UE sunt, de asemenea, protejați de principiile generale ale nediscriminării, proporționalității, securității juridice și protecției încrederii legitime. De asemenea, legislația 
UE recunoaște drepturile fundamentale precum dreptul de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate și dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă. Normele UE privind 
protecția investitorilor sunt prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în principiile generale ale dreptului Uniunii, precum și în 
ampla legislație sectorială. 
2 În cauza Achmea Curtea a considerat că clauzele de arbitraj între investitori și state conținute în tratatele bilaterale de investiții din interiorul UE nu sunt compatibile cu dreptul UE și nu au 
efecte juridice. Hotărârea pronunțată în cauza Achmea este, de asemenea, relevantă pentru aplicarea Tratatului privind Carta energiei între statele membre ale UE. În opinia Comisiei, acest 
tratat nu poate fi folosit ca temei pentru soluționarea litigiilor dintre investitorii din UE și statele membre ale UE. Legislația UE oferă deja un cadru juridic cuprinzător și eficace, inclusiv căi de 
atac, pentru investitorii din UE care investesc într-un alt stat membru. 

http://ec.europa.eu/info/publications/180719-communication-capital-movements_en
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– legislația UE permite reglementarea piețelor pentru a urmări obiective legitime de interes public, cum ar fi siguranța publică, sănătatea publică, 
drepturile sociale, protecția consumatorilor sau protecția mediului, reglementări care pot avea consecințe negative pentru investitori, iar autoritățile publice din 
UE și din statele membre au obligația și responsabilitatea de a proteja atât investițiile, cât și de a reglementa piețele. Prin urmare, UE și statele membre pot lua 
măsuri legitime pentru protejarea intereselor respective. Cu toate acestea, statele membre pot face acest lucru numai în anumite împrejurări și condiții, cu 
respectarea legislației UE. 

Pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna iulie 

Prezentare de ansamblu pe domenii de politică 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană  urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu 
și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura 
aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 

1. Piața unică digitală 

Scrisori de punere în întârziere: 

Spectrul de frecvențe radio: Comisia solicită Belgiei să respecte normele UE privind spectrul de frecvențe; 

Comisia solicită unui număr de 17 state membre (Austria, Bulgaria, Belgia, Croația, Danemarca, Franța, Grecia, Ungaria, 
Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România și Spania) să transpună în legislațiile naționale 
legislația UE privind securitatea cibernetică. 

Comisia a decis să trimită câte o scrisoare de punere în întârziere, solicitând să se transpună integral în legislația 
națională primul act din legislația UE referitor la securitatea cibernetică. Este vorba despre o directivă a cărei obiectiv este 
securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS; Directiva 2016/1148/UE). Prin acest cadru juridic se 
urmărește  obținerea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în întreaga UE, prin dezvoltarea 
capacităților naționale în domeniul securității cibernetice, prin sporirea cooperării la nivelul UE și prin impunerea 
obligativității raportării incidentelor de către operatorii de servicii esențiale și de către furnizorii de servicii digitale. Statele 
membre trebuiau să transpună Directiva NIS în legislațiile naționale până la data de 9 mai 2018, întrucât aceasta a intrat în 

vigoare în august 2016. Însă, până în prezent doar 11 state membre au transmis notificare Comisiei despre transpunerea integrală a directivei și sunt în curs de 
verificare a modului cum s-a făcut transpunerea pentru a se declara transpunerea integrală. Celelalte state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde 
la scrisoarea de punere în întârziere trimisă de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

2. Afaceri economice și financiare 

Un aviz motivat: Comisia solicită Sloveniei să respecte inviolabilitatea arhivelor BCE și să coopereze în mod sincer în contextul confiscării de informații 
provenind de la Banca Centrală a Sloveniei. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3651_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/state-play-transposition-nis-directive
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3. Energie  

Cazuri trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Piața internă a energiei: Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE pentru nerespectarea pe deplin a celui de Al treilea pachet privind energia de către 
Germania și Ungaria. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Eficiență energetică: Comisia solicită unui număr de 7 state membre (Cipru, Irlanda, Malta, Țările de Jos, Slovenia, Suedia și Regatul Unit) să transpună în 
mod corect normele comune ale UE. 

4. Mediu 

Avize motivate: 

Zgomot: Comisia îndeamnă insistent Portugalia și Spania să adopte hărți acustice și planuri de acțiune privind zgomotul 
ambiental; 

Aer: Comisia solicită ROMÂNIEI să pună în aplicare normele UE privind emisiile industriale;  

Comisia îndeamnă insistent România să transpună pe deplin în legislația sa internă legislația UE privind limitarea 
emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere [Directiva (UE) 2015/2193]. Directiva 
reglementează emisiile de SO2, de NOx și de pulberi în atmosferă cu scopul de a reduce aceste emisii și riscurile pentru 
sănătatea umană și pentru mediu pe care le pot determina. Ea stabilește, de asemenea, cadru de monitorizare a emisiilor de 
monoxid de carbon. Statelor membre li s-a cerut să comunice măsurile naționale de transpunere a directivei în legislația 
națională până la 19 decembrie 2017. Dat fiind că România nu a respectat termenul, Comisia Europeană i-a trimis, în luna 
ianuarie 2018, o scrisoare de punere în întârziere. Întrucât România nu a comunicat încă măsurile, Comisia îi trimite acum un 
aviz motivat. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde. În absența unui răspuns corespunzător, Comisia poate 
sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la nerespectarea dreptului UE de către România. 

Apă: Comisia îndeamnă insistent Spania să respecte normele UE privind prevenirea inundațiilor. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Natură: Comisia îi solicită Bulgariei să îmbunătățească punerea în aplicare a legislației UE privind natura; 

Apă potabilă: Comisia îndeamnă insistent Irlanda să asigure apă potabilă sigură pentru cetățenii săi; 

Ape reziduale: Comisia îndeamnă insistent Italia să respecte cerințele UE privind tratarea apelor urbane reziduale; 

Natură: Comisia îndeamnă insistent Polonia să respecte normele de protecție a naturii; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32015L2193
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Deșeuri: Comisia solicită Poloniei să asigure aplicarea efectivă a legislației UE privind vehiculele scoase din uz; 

 

Bunăstarea animalelor: Comisia îndeamnă 6 state membre (Estonia, Germania, Portugalia, ROMÂNIA, Slovacia și 
Spania) să transpună în mod corect măsurile de protecție a animalelor de laborator;  

Comisia Europeană a decis să trimită scrisori de punere în întârziere către șase state membre (Estonia, Germania, 
Portugalia, România, Slovacia și Spania) pentru deficiențele constatate în transpunerea în legislațiile lor naționale a 
normelor UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (Directiva 2010/63/UE). Directiva care trebuia 
transpusă până la 10 noiembrie 2012 garantează un nivel mai ridicat de protecție a animalelor, menținând în același 
timp funcționarea corectă a pieței interne. De asemenea, se urmărește reducerea la minimum a numărului de animale 
utilizate în experimente și impune utilizarea de alternative, acolo unde este posibil. Există numeroase deficiențe în 
legislațiile naționale aferente în toate cele șase state membre. 

Legislația estonă se confruntă cu deficiențe în punerea în aplicare a peste douăzeci de articole și trei anexe la 
directivă; iar legislația germană înregistrează deficiențe în domenii precum inspecțiile, competențele personalului, 
precum și prezența medicilor veterinari. Legislația portugheză, spre exemplu, nu cuprinde dispoziții privind inspecțiile și nu garantează că procedurile care 
implică durere severă pot fi doar provizorii; legislația română este deficientă din punctul de vedere al penalităților și nu prevede obligația de a dispune de personal 
veterinar la fața locului; legislația slovacă nu conține obligații legate de anesteziere și nici penalități eficace și disuasive; iar autoritățile spaniole au recunoscut 
deficiențele legislației proprii, dar nu le-au corectat încă pe cele înregistrate în domenii precum ținerea evidențelor și clauza de salvgardare pentru utilizarea 
primatelor neumane. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

Aer: Comisia îndeamnă insistent ROMANIA să pună în aplicare normele UE privind emisiile industriale; 

Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere României, din cauza incapacității acestei țări de a controla emisiile de dioxid de sulf provenite de la 
două instalații mari de ardere. Conform Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE), care protejează cetățenii împotriva emisiilor periculoase 
provenite de la instalații industriale, statele membre trebuie să respecte un plafon național de emisii pentru pulberi și pentru dioxid de sulf. Instalațiile incluse în 
planul național de tranziție pot fi exceptate de la respectarea limitelor stricte de emisii până în 2020, cu condiția respectării limitei naționale. Două instalații mari 
de ardere – Govora 2 și Deva 2 – au dus limitele de emisii ale României cu mult peste plafoanele naționale pentru dioxid de sulf și pulberi, cu efecte semnificative 
asupra mediului și sănătății publice. Întrucât România nu a luat măsurile necesare pentru a preveni aceste depășiri, Comisia Europeană a decis să deschidă 
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să trimită o scrisoare de punere în întârziere. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz 
contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

Protecția naturii: Comisia îndeamnă insistent Slovacia să respecte normele de protecție a naturii; 

Răspunderea pentru daune cauzate mediului: Comisia solicită Suediei să transpună integral Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător. 

O procedură de închidere - Nitrați: Comisia închide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32010L0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32010L0075
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5. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital 

Cazuri trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Comisia suspendă trimiterea Croației în fața Curții pentru nemodificarea legislației privind privatizarea societății producătoare de energie INA-Industrija 
Nafte; 

Piețele de valori mobiliare: Comisia trimite Slovenia și Spania în fața Curții de Justiție pentru neaplicarea integrală a normelor UE privind piețele 
instrumentelor financiare; 

Servicii financiare: Comisia trimite Spania în fața Curții pentru neaplicarea normelor prudențiale ale UE pentru bănci și firme de investiții.  

Scrisori de punere în întârziere: 

Servicii financiare: Comisia solicită ROMANIEI să își alinieze legislația în domeniul asigurărilor auto la normele UE 

Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, prin care îi cere să își transmită observațiile 
cu privire la normele sale naționale referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Normele naționale 
actuale impun o obligație de notificare prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor, precum și o serie de limitări a 
modalităților de calculare a primelor de către asigurători. Comisia este de opinie că aceste obligații contravin dispozițiilor 
articolelor 21 și 181 din Directiva Solvabilitate II, astfel cum au fost interpretate de jurisprudența Curții referitoare la 
principiul libertății tarifare. Legislația națională menționată cuprinde, de asemenea, dispoziții care îi obligă pe asigurători să 
emită, pentru anumite categorii de vehicule, o poliță valabilă doar pe teritoriul României și să stabilească cuantumul primei 
ținând seama de riscurile asociate. În opinia Comisiei, aceste dispoziții contravin articolului 14 din Directiva privind 
asigurarea auto, care impune ca polițele de asigurare de răspundere civilă auto să acopere întregul teritoriu al Uniunii pe 
baza unei prime de asigurare unice. În cazul în care România nu acționează în următoarele două luni, Comisia îi poate 
trimite un aviz motivat cu privire la această chestiune. 

6. Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

Scrisori de punere în întârziere 

Libera circulație a profesioniștilor: Comisia îndeamnă 27 de state membre (toate statele membre cu excepția Lituaniei) să respecte normele UE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale 

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere către 27 de state membre  în legătură cu conformitatea legislației și practicilor lor 
naționale cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE). UE a 
instituit un sistem modern de recunoaștere a calificărilor și a experienței profesionale în întreaga UE. Acesta îi ajută pe profesioniștii care doresc să se stabilească 
sau să își ofere serviciile în alte state membre în recunoașterea calificărilor lor, garantând, în același timp, un nivel sporit de protecție pentru consumatori și 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions/risk-management-and-supervision-insurance-companies-solvency-2_en#_blank
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://www.google.com/search?q=Directive+2013%2F55%2FEU&ie=utf-8&oe=utf-8
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pentru cetățeni. Asigurarea aplicării coerente a acestor norme în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor este o preocupare majoră a Comisiei. Scrisorile de 
punere în întârziere vizează aspecte cruciale pentru funcționarea Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale, în special introducerea cardului 
profesional european, mecanismul de alertă, posibilitatea de a avea acces parțial la o activitate profesională, proporționalitatea cerințelor lingvistice și înființarea 
de centre de asistență. În plus, Comisia ridică probleme legate de transparența și proporționalitatea obstacolelor în materie de reglementare în domeniul 
serviciilor profesionale, parțial menționate în Comunicarea din ianuarie 2017 privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor 
profesionale. Toate statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate 
decide să le trimită câte un aviz motivat. 

Achiziții publice: Comisia îndeamnă insistent Austria să respecte legislația UE într-un contract de curățare a deșeurilor; 

Echipamente sub presiune: Comisia îndeamnă insistent Italia să asigure aplicarea corectă a legislației UE; 

Libera circulație a mărfurilor: Comisia solicită Sloveniei să elimine restricțiile impuse pentru sistemele paratrăsnet; 

Libera circulație a mărfurilor: Comisia îndeamnă insistent Spania să elimine restricțiile la importurile de profiluri din oțel și de beton. 

7. Justiție, consumatori și egalitatea de gen 

Cazuri trimise în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Neîndeplinirea obligațiilor: Comisia trimite Grecia, Irlanda și ROMÂNIA în fața Curții de Justiție pentru că nu au pus în 
aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor 

Comisia a trimis Grecia și România în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu au transpus cea de A 4-a Directivă 
privind combaterea spălării banilor în legislația lor națională. Irlanda a pus în aplicare doar o parte foarte limitată dintre 
norme și, de aceea este trimisă în fața Curții de Justiție. Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume 
forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.  

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „(…) Spălarea de bani și 
finanțarea terorismului afectează UE în ansamblu. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați 
într-o țară pot susține, și adesea o fac, infracțiuni într-o altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia 

măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, eliminând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și teroriste. Vom continua să monitorizăm 
foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre.”  

Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A 4-a Directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 
iunie 2017. Aceste norme consolidează normele anterioare prin: întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili; stabilirea unor 
cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale; facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de 
informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și a monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel încât să se prevină și să se depisteze 
spălarea banilor sau finanțarea activităților teroriste; instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de 
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului; extinderea competențelor de sancționare ale autorităților relevante. Între timp, în urma revelațiilor 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52016DC0820
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_ro.htm
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aduse de Panama Papers și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus o A 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, care să intensifice lupta 
împotriva spălării de bani și a finanțării activităților teroriste. Noile norme au ca scop asigurarea unui nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare provenite 
din țări terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului la informații, crearea unor registre centralizate de conturi bancare și contracararea riscurilor de finanțare a 
terorismului legate de monedele virtuale și de cardurile preplătite. Noile norme au intrat în vigoare la 9 iulie 2018, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, iar statele membre vor trebui să transpună în legislațiile lor naționale A 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.  

Combaterea spălării banilor: Comisia solicită Letoniei, Maltei și Spaniei să transpună complet cea de A 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor în 
legislația lor națională. 

8. Migrație, afaceri interne și cetățenie 

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Migrația legală: Comisia trimite Belgia în fața Curții de Justiție pe motiv că aceasta nu a furnizat norme comune pentru lucrătorii sezonieri din afara UE 

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene și o scrisoare de punere în întârziere: 

Migrație și azil: Comisia merge mai departe cu procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Migrația legală: Comisia solicită Ungariei să pună în aplicare în mod corect Directiva privind rezidenții pe termen 
lung; 

Migrația legală: Comisia îndeamnă 17 state membre să pună în aplicare Directiva privind studenții și cercetătorii 
din afara UE. 

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere către 17 state membre (Austria, Belgia, Croația, Cipru, 
Republica Cehă, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Slovenia, 
Spania și Suedia) pentru că nu au comunicat legislația națională care transpune în întregime Directiva privind condițiile 
de intrare, de ședere și de mobilitate în interiorul UE a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare 
profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (Directiva 
2016/801). Termenul până la care statele membre trebuiau să își alinieze legislația la directiva menționată și să 
informeze în acest sens Comisia a fost 23 mai 2018. Statele membre dispun acum de două luni pentru a transpune 
integral directiva în legislația națională, în caz contrar, Comisia putând să ia în considerare trimiterea de avize motivate. 

Uniunea securității: Comisia îndeamnă 14 state membre să pună în aplicare noile norme privind datele din registrul 
cu numele pasagerilor (PNR) 

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere următoarelor state membre: Austria, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, 
Grecia,  Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovenia și Spania, pentru neîndeplinirea obligației de a comunica adoptarea legislației naționale de 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=en
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transpunere integrală a Directivei PNR (Directiva 2016/681). Statele membre ar fi trebuit să transpună Directiva în legislația națională până la 25 mai 2018. 
Datele PNR se referă la informațiile furnizate de pasagerii liniilor aeriene atunci când fac rezervări sau se îmbarcă pentru zboruri. Aceste date pot include 
informații precum numele pasagerului, datele de călătorie, itinerariul, numărul locului, bagajul, datele de contact și mijloacele de plată. Directiva prevede ca 
statele membre să instituie un sistem național de colectare, analiză și schimb de date PNR în scopul aplicării legii, cu respectarea deplină a garanțiilor privind 
protecția datelor. Prelucrarea datelor PNR este un instrument important de combatere a terorismului și a infracțiunilor grave, ajutând la detectarea tiparelor de 
călătorie suspecte și la identificarea infractorilor și a teroriștilor potențiali, inclusiv a celor necunoscuți de către autoritățile de aplicare a legii. Ea constituie un 
element esențial de pe Agenda europeană privind securitatea și o piatră de temelie în construcția unei Uniuni a securității efective și reale. În ultimii ani, Comisia 
a făcut toate eforturile pentru a ajuta statele membre să-și dezvolte propriile sisteme naționale PNR, prin furnizarea de expertiză și de finanțare, precum și prin 
facilitarea schimbului de bune practici. Cu toate acestea, pentru a ajuta cadrul sistemului PNR să își atingă întregul potențial, este crucial ca statele membre să 
dețină sisteme funcționale. Statele membre vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere, după care Comisia poate lua 
în considerare trimiterea de avize motivate. Comisia va continua să ofere sprijin și orientări statelor membre care au încă de finalizat activitatea de 
implementare. 

9. Mobilitate și transporturi 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Transport maritim: Comisia trimite Irlanda în fața Curții pentru că nu 
a pus în aplicare în mod corect legislația privind siguranța. 

Avize motivate: 

Combustibili alternativi: Comisia îndeamnă Bulgaria și Polonia să 
transpună integral normele UE privind instituirea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Sisteme de transport inteligente: Comisia îndeamnă insistent 9 state 
membre (Cipru, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, 
Slovacia și Slovenia) să furnizeze servicii de informații privind traficul; 

Transport rutier: Comisia solicită Danemarcei să pună capăt 
discriminării transportatorilor străini și să respecte libertatea de a presta 
servicii de transport; 

Navigatori: Comisia îndeamnă insistent Malta să respecte normele 
UE privind nivelul minim de formare a navigatorilor; 

Transport rutier: Comisia îndeamnă 10 state membre 
(Belgiei, Ciprului, Finlandei, Franței, Greciei, Ungariei, Luxemburgului, Maltei
 și Suediei, Danemarca) să respecte normele UE privind interconectarea 
registrelor electronice naționale privind cardurile de conducător auto; 

Transport maritim: Comisia îndeamnă 5 state membre (Ungaria, 
Croația, Cipru, Republica Cehă și Regatul Unit) să respecte legislația UE 
privind obligațiile statelor de pavilion; 

Siguranța aviației: Comisia solicită Ungariei să se conformeze 
normelor UE privind cerințele tehnice și procedurile administrative 
referitoare la operațiunile aeriene. 

10. Impozitare și uniune vamală 

Avize motivate: 

Impozitare: Comisia solicită Germaniei să își alinieze practica 
administrativă privind rambursarea TVA-ului transfrontalier la legislația UE 

Impozitare: Comisia solicită Țărilor de Jos să înceteze impozitarea 
transferurilor de capital de pensii de către lucrătorii mobili; 

Impozitare: Comisia solicită Portugaliei să alinieze taxa de aeroport 
de la Lisabona la legislația UE; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3910_en.htm
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Impozitare: Comisia solicită Regatului Unit să își alinieze la normele 
UE practicile naționale privind mecanismul de mini-ghișeu unic pentru TVA; 

 

 

Scrisoare de punere în întârziere și închideri de cazuri: 

Impozitare: Comisia solicită Estoniei să își modifice normele privind 
schimbul de informații și închide 3 cazuri legate de transparența fiscală 
(Belgia, Cipru si Italia);  

Impozitare: Comisia solicită Belgiei să respecte normele privind 
impozitarea veniturilor din economii; 

Impozitare: Comisia solicită Greciei să își alinieze normele privind 
deducerea pierderilor din străinătate la legislația UE; 

Impozitare: Comisia solicită Italiei să își alinieze normele privind TVA-
ul pentru prestarea de servicii legate de importul de mărfuri la legislația UE; 

Impozitare: Comisia solicită Italiei să pună capăt taxei regionale pe 
benzină pentru autovehicule; 

Impozitare: Comisia solicită Letoniei să își modifice normele privind 
taxele imobiliare în Riga; 

Impozitare: Comisia solicită Regatului Unit să își alinieze normele 
privind impozitul pe venituri la legislația UE; 

Impozitare: Comisia solicită Regatului Unit să își alinieze normele 
privind reducerile fiscale pentru împrumuturile către comercianți. 

O procedură de închidere: 

Impozitare: Comisia închide cazul privind impozitul pe succesiune al 
Belgiei. 

Politica în domeniul concurenței  

În data de 18 iulie 2018 Comisia Europeană a amendat compania americană Google cu 4.34 miliarde EUR pentru încălcarea normelor antitrust ale UE. 
Începând din anul 2011 Google a impus restricții ilegale producătorilor de dispozitive android și operatorilor de rețele de telefonie mobilă pentru a-și consolida 
poziția dominantă în domeniul căutărilor generale pe internet. Acum societatea Google va 
trebui să pună capăt efectiv acestor practici în termen de 90 de zile, riscând, în caz contrar, 
să fie obligată la plata unor penalități cu titlu cominatoriu echivalente cu până la 5 % din 
cifra de afaceri zilnică medie la nivel mondial a Alphabet, ”societatea-mamă” a Google. 

Mai precis, Google: 

 a solicitat producătorilor să preinstaleze propria sa aplicație de căutare 
(Google Search) și propria sa aplicație browser (Chrome) ca o condiție pentru acordarea 
licenței pentru magazinul său de aplicații (Play Store); 

 a efectuat, în favoarea anumitor mari producători și mari operatori de rețele 
de telefonie mobilă, plăți condiționate de preinstalarea în exclusivitate a aplicației Google 
Search pe dispozitivele acestora și 

 a împiedicat producători dispuși să preinstaleze aplicații Google să vândă 
chiar și un singur dispozitiv mobil inteligent care funcționează cu versiuni alternative ale 
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sistemului Android care nu au fost aprobate de Google (așa-numitele „ramificații ale sistemului Android”). 

În decizia Comisiei se concluzionează că aceste trei tipuri de abuzuri fac parte dintr-o strategie de ansamblu aplicată de Google în vederea consolidării 
poziției sale dominante în domeniul căutărilor generale pe internet, într-o perioadă în care internetul mobil a devenit din ce în ce mai important. 

În primul rând, practicile Google au privat motoarele de căutare concurente de posibilitatea de a candida pe baza meritelor. Practicile de legare au 
asigurat preinstalarea motorului de căutare și a browserului Google pe toate dispozitivele Google Android, iar plățile pentru exclusivitate au constituit un 
puternic factor de descurajare a preinstalării motoarelor de căutare concurente. De asemenea, Google a blocat dezvoltarea ramificațiilor sistemului android, 
care ar fi putut să asigure pentru motoarele de căutare concurente o platformă care să le permită să obțină trafic. De asemenea, strategia societății Google a 
împiedicat motoarele de căutare concurente să colecteze mai multe date de la dispozitivele mobile inteligente, inclusiv date de căutare și de localizare mobilă, 
ceea ce a ajutat Google să își consolideze poziția dominantă ca motor de căutare. 

Mai mult, practicile Google au dăunat, de asemenea, concurenței și noilor inovații din cadrul mai larg al sectorului comunicațiilor mobile, dincolo de 
simpla căutare pe internet. Aceste prejudicii se explică prin faptul că practicile respective au împiedicat alte browsere mobile să concureze efectiv cu browserul 
Google Chrome, care este preinstalat. În sfârșit, Google a blocat dezvoltarea ramificațiilor sistemului android, care ar fi putut să asigure o platformă propice 
dezvoltării și pentru alți dezvoltatori de aplicații. 

 

Migrație, afaceri interne și cetățenie  

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european. 

În data de 18 iulie 2018 comisarul european Dimitris Avramopoulos 
și Ministrul de Interne al fostei Republici iugoslave a Macedoniei, Oliver 
Spasovski, au parafat proiectul de acord privind statutul pentru cooperarea 
operațională care va permite echipelor Agenției Europene pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă să fie trimise în fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei. Odată intrat în vigoare, acordul va îngădui agenției să 
desfășoare operațiuni comune cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și 
pe teritoriul acesteia, în special în cazul unor provocări neprevăzute în 
materie de migrație. 

Comisia s-a angajat să consolideze, în continuare, rolul Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în protejarea 
frontierelor UE, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă cu vecinii UE. 
Acordurile privind statutul, precum cel parafat cu fosta Republică iugoslavă 

a Macedoniei, vor consolida capacitatea agenției de a acționa în vecinătatea 
imediată a UE, contribuind la o mai bună gestionare a migrației 
neregulamentare și la consolidarea securității la frontierele externe ale UE, 
pe mai departe. 

O cooperare mai strânsă între agenție și partenerii din Balcanii de 
Vest este, de asemenea, un element central al strategiei Comisiei denumită 
„O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament 
sporit al UE în regiune”, care evidențiază viitorul european al Balcanilor de 
Vest și solicită intensificarea cooperării strategice și operaționale în materie 
de migrație și gestionare a frontierelor. 

Proiectul de acord va fi semnat oficial după finalizarea de către 
ambele părți a procedurilor juridice necesare. Acordul trebuie să fie 
aprobat, de asemenea, de Parlamentul European. După intrarea în vigoare a 
acordului, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
va fi în măsură să efectueze activități operaționale și să trimită echipe în 
regiunile din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei care se învecinează cu 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_ro.htm
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UE, în consens cu autoritățile fostei Republici iugoslave a Macedoniei și cu 
autoritățile statelor membre ale UE învecinate. 

Inițiativa cetățenească europeană 

Comisia a înregistrat o inițiativă privind „Păstrarea 

cetățeniei europene”. 

Colegiul comisarilor a hotărât, în ședința sa din 18 iulie 2018, să 
înregistreze o inițiativă cetățenească europeană intitulată „Păstrarea 
cetățeniei europene”3.  Obiectivul principal al inițiativei propuse este de a 
asigura faptul că cetățenia europeană și drepturile asociate acesteia nu pot 
fi pierdute odată ce au fost obținute. Inițiatorii menționează, în special în 
contextul Brexitului și al pierderii cetățeniei Uniunii și a drepturilor asociate 
acesteia de către cetățenii Regatului Unit. Decizia Comisiei de a înregistra 
inițiativa are ca obiect doar admisibilitatea juridică a propunerii. Comisia nu 
a analizat conținutul său în această etapă. Înregistrarea acestei inițiative a 
avut loc la data de 23 iulie 2018, reprezentând punctul de plecare al unui 
proces cu durata de un an, în care inițiatorii vor strânge semnături în 
sprijinul propunerii lor. În cazul în care, în termen de un an, inițiativa va 
beneficia de un milion de declarații de susținere, din cel puțin șapte state 
membre, Comisia va trebui să reacționeze în termen de trei luni. Comisia 
poate decide să dea sau nu curs cererii, în ambele ipoteze fiind necesar să își 
justifice decizia. 

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de 

Tratatul de la Lisabona, fiind lansate ca instrumente prin care 

cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru în aprilie 

2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind 

inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare 

dispozițiile din tratat. După înregistrarea oficială, o inițiativă 

                                                 
3 Textul integral al inițiativei cetățenești europene propuse intitulată „Păstrarea cetățeniei 
europene” 
 

cetățenească europeană permite ca un milion de cetățeni din cel 

puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia 

Europeană să propună un act juridic în domeniile în care 

Comisia are competența de a acționa. Condițiile de 

admisibilitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul 

privind inițiativa cetățenească europeană, sunt următoarele: 

acțiunea propusă să nu se afle în mod vădit în afara sferei de 

competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei 

propuneri de act juridic, să nu fie în mod vădit abuzivă, 

neserioasă sau vexatorie și să nu contravină în mod vădit 

valorilor Uniunii. 

 

Comisia înregistrează inițiativa „Din populația europeană 8% 

suferă de foamete - o problemă căreia trebuie să îi punem 

capăt!” 

Colegiul comisarilor a hotărât, în ședința sa din 18 iulie 2018, să 
înregistreze o inițiativă cetățenească europeană intitulată „Din populația 
europeană 8 % suferă de foamete -o problemă căreia trebuie să îi punem 
capăt!”4. 

Obiectivele declarate ale propunerii de inițiativă cetățenească sunt 
„(…) să determine guvernele să se ocupe de acești oameni care suferă de 
foamete (și) să evidențieze responsabilitatea guvernelor de a eradica 
această problemă”. Organizatorii inițiativei au prezentat o listă detaliată de 
acțiuni în legătură cu care îi solicită Comisiei să facă propuneri legislative. 
Printre acestea se numără crearea unui program de asistență alimentară, o 
reformă a piețelor instrumentelor financiare derivate pe produse agricole, 

                                                 
4 Textul integral al inițiativei cetățenești europene propuse: „8 % din populația europeană 
suferă de foamete: o problemă căreia trebuie să îi punem capăt!” 
 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000002
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precum și un nou sistem de clasificare a deșeurilor alimentare, cu 
obiectivele și normele de procesare aferente. 

Decizia Comisiei de a înregistra inițiativa privește doar admisibilitatea 
juridică a propunerii. Comisia nu a analizat conținutul său în această etapă.  

 

Înregistrarea inițiativei a avut 
loc la data de 19 iulie 2018 și 
este punctul de plecare al unui 
proces cu durata de un an, în 
care organizatorii vor strânge 
semnături în sprijinul inițiativei 
propuse. În cazul în care, în 
termen de un an, inițiativa va 
beneficia de un milion de 
declarații de susținere din cel 
puțin șapte state membre, 
Comisia va trebui să 
reacționeze în termen de trei 
luni. Comisia poate decide să 
dea curs sau nu solicitării, 
trebuind să își argumenteze 
decizia în ambele cazuri. 

 

Comerț  

Comisia impune măsuri de salvgardare provizorii privind 

importurile de produse siderurgice. 

Comisia Europeană a anunțat, în data de 18 iulie 2018, măsuri de 
salvgardare provizorii privind importurile de anumite produse siderurgice. 

Aceste măsuri vor aborda reorientarea oțelului dinspre alte țări către 
piața UE ca urmare a tarifelor recent impuse de SUA. Măsurile de 
salvgardare vor intra în vigoare joi, 19 iulie a.c. Importurile tradiționale de 
produse siderurgice nu vor fi afectate. 

Măsurile provizorii vizează 23 de categorii de produse siderurgice și 
vor lua forma unui contingent tarifar. Pentru fiecare dintre cele 23 de 
categorii, se vor aplica tarife de 25 % numai în momentul în care importurile 
depășesc media pe ultimii trei ani. Contingentul este alocat pe baza 
principiului „primul venit, primul servit”, în acest stadiu nefiind vorba despre 
o alocare individuală, pentru fiecare țară exportatoare. Aceste măsuri sunt 
aplicate tuturor țărilor, cu excepția câtorva țări în curs de dezvoltare cu 
exporturi limitate către UE. Având în vedere legăturile economice strânse 
dintre UE și țările din Spațiul Economic European (SEE) (Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein), aceste țări au fost și ele scutite de aplicarea măsurilor. 
Scutirile sunt compatibile cu obligațiile bilaterale și multilaterale ale UE în 
cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). 

Măsurile de salvgardare provizorii pot rămâne în vigoare pentru o 
perioadă de maximum 200 de zile. Toate părțile interesate vor avea astfel 
posibilitatea de a face observații pe marginea constatărilor de până acum 
ale anchetei. Comisia va ține seama de aceste observații pentru a ajunge la o 
concluzie finală, cel târziu până la începutul anului 2019. Dacă toate 
condițiile sunt îndeplinite, deliberările vor putea conduce la aplicarea unor 
măsuri de salvgardare definitive. 
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Migrație, afaceri interne și cetățenie  

Comisia confirmă îndeplinirea de către Kosovo a tuturor criteriilor de referință necesare. 

Printr-un raport5, prezentat în data de 18 iulie 2018, Comisia a confirmat îndeplinirea de către Kosovo a ultimelor două criterii de referință rămase6, de la 
prezentarea de către Comisie, în mai 2016, a celui de-al patrulea raport privind progresele înregistrate: 

 delimitarea frontierei: în urma aprobării de către Adunarea din Kosovo a Acordului de delimitare a frontierei cu Muntenegru, acest criteriu de 
referință a fost îndeplinit la 21 martie 2018; 

 rezultatele înregistrate în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției: Comisia a monitorizat, în ultimii doi ani, acest unic criteriu de 
referință rămas neîndeplinit și a organizat, în perioada 3-4 mai, o misiune tehnică în Kosovo pentru a evalua în continuare progresele înregistrate. În prezent, 
Comisia poate confirma că autoritățile din Kosovo au obținut rezultate constante în ceea ce privește anchetele efectuate și hotărârile definitive pronunțate de 
instanțe în dosare de criminalitate organizată și de corupție și au consolidat rezultatele obținute, îndeplinind astfel cu succes ultimul criteriu de referință. 

Raportul confirmă, de asemenea, îndeplinirea în continuare de către Kosovo a tuturor celorlalte criterii de referință prevăzute în foaia de parcurs privind 
liberalizarea vizelor referitoare la readmisie și reintegrare, securitatea documentelor, migrație și gestionarea frontierelor, ordinea publică și siguranța publică, 
precum și drepturile fundamentale conexe libertății de circulație. 

Propunerea Comisiei din 4 mai 2016 de eliminare a obligativității vizelor pentru resortisanții din Kosovo trebuie adoptată acum de Parlamentul European 
și de Consiliu. 

Comisia va continua să monitorizeze punerea în aplicare a tuturor cerințelor prevăzute în foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor. După adoptarea 
liberalizării vizelor pentru Kosovo, Comisia va continua să monitorizeze punerea în aplicare neîntreruptă a cerințelor prin intermediul mecanismului de 
suspendare a exonerării de obligația de a deține viză și al procesului de stabilizare și de asociere. 

La 19 ianuarie 2012, Comisia Europeană a lansat un dialog cu Kosovo referitor la liberalizarea vizelor. În iunie 2012, Comisia a 

prezentat autorităților din Kosovo o foaie de parcurs privind liberalizarea vizelor, care preciza măsurile legislative și instituționale pe 

care Kosovo trebuia să le adopte și să le pună în aplicare pentru a realiza progrese în vederea liberalizării vizelor. Foaia de parcurs 

stabilește o listă cuprinzătoare a reformelor, printre care se numără reintegrarea și readmisia, securitatea documentelor, gestionarea 

                                                 
5 Raport referitor la situația la zi a punerii în aplicare a criteriilor de referință neîndeplinite prevăzute în foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor cu Kosovo 
Anexele la raportul referitor la situația la zi a punerii în aplicare a criteriilor de referință neîndeplinite prevăzute în foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor cu Kosovo 
6 În mai 2016, Comisia a propus Parlamentului European și Consiliului acordarea unui regim de călătorii fără viză în UE pentru resortisanții din Kosovo, cu condiția ca cele două cerințe să fie 
îndeplinite până la data adoptării propunerii. Comisia îndeamnă în prezent Parlamentul European și Consiliul să continue procesul de adoptare a propunerii sale. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-32_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-605_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180718_com-2018-543-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180718_com-2018-543-report-annex_en.pdf
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frontierelor și a liniei de demarcație, gestionarea migrației, azilul, lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, precum și 

drepturile fundamentale conexe libertății de circulație. 

Comisia a adoptat patru rapoarte privind progresele înregistrate de Kosovo în cadrul dialogului în materie de vize și a prezentat, 

la 4 mai 2016, propunerea de eliminare a obligativității vizelor pentru resortisanții din Kosovo. Propunerea pleca de la premisa că, la 

momentul adoptării propunerii de către Parlamentul European și Consiliu, Kosovo ar fi ratificat Acordul de delimitare a frontierei cu 

Muntenegru și și-ar fi consolidat rezultatele înregistrate în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, ultimele două criterii 

de referință care mai trebuiau îndeplinite. 

După adoptarea propunerii legislative de către Parlamentul European și Consiliu, resortisanții din Kosovo titulari ai unor 

pașapoarte biometrice nu vor mai avea nevoie de viză atunci când vor călători pentru șederi de scurtă durată, de până la 90 de zile, în 

toate statele membre ale UE, cu excepția Irlandei și a Regatului Unit, precum și în cele patru țări asociate spațiului Schengen (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia și Elveția). 

 

Locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate 

Planul Juncker își depășește obiectivul inițial de investiții de 315 

miliarde EUR. 

Începând cu luna iulie 2015 și până în prezent, Fondul european 
pentru investiții strategice (FEIS) a mobilizat 335 miliarde EUR în investiții 
suplimentare în întreaga UE. Planul Juncker a avut un impact evident asupra 
economiei UE și a revoluționat modul în care este finanțată inovarea în 
Europa. 

   

 Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și-au 
îndeplinit angajamentul de a mobiliza 315 miliarde EUR în investiții 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0277&qid=1531905881392&from=RO
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suplimentare în cadrul Planului de investiții pentru Europa, așa-numitul 
„Plan Juncker”. Au fost aprobate 898 de operațiuni susținute printr-o 
garanție bugetară din partea Uniunii Europene și din resursele proprii ale 
Grupului BEI, operațiuni care se preconizează că vor genera investiții în 
valoare de 335 miliarde EUR în cele 28 de state membre ale UE. Acest 
cuantum depășește obiectivul inițial de 315 miliarde EUR prevăzut în 
2015, când a fost lansat FEIS, ceea ce ajută la compensarea deficitului de 
investiții rezultat în urma crizei economice și financiare. Se preconizează că 
un număr de circa 700 000 de întreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de 
ameliorarea accesului la finanțare. Dat fiind succesul FEIS, Consiliul 
European și Parlamentul European au convenit anul trecut să îi 
prelungească durata și să îi extindă capacitatea la 500 miliarde EUR până la 
sfârșitul anului 2020. 

Planul Juncker permite Grupului BEI să finanțeze operațiuni care sunt 
mai riscante decât media investițiilor sale. Proiectele susținute prin FEIS sunt 
adesea puternic inovatoare, fiind asumate de întreprinderi mici, fără istoric 

de creditare, sau grupează necesități de infrastructură mai mici în funcție de 
sector sau de geografie. Sprijinirea unor astfel de proiecte a obligat Grupul 
BEI să creeze noi produse de finanțare, de exemplu, împrumuturi riscante cu 
caracteristici de aport de capitaluri proprii sau platforme de investiții. Este, 
de asemenea, important și faptul că Planul Juncker i-a permis BEI să aprobe 
un număr mai mare de proiecte decât ar fi putut s-o facă fără sprijinul 
garanției bugetare a UE, precum și să ajungă la noi clienți: trei din patru 
beneficiari ai sprijinului FEIS sunt noi pentru bancă.  

Grație sprijinului FEIS, BEI și Fondul european de investiții (FEI), filiala 
sa însărcinată cu finanțarea întreprinderilor mici, au investit în 898 de 
operațiuni și au furnizat finanțare de risc pentru 700 000 de IMM-uri dintr-o 
diversitate de sectoare și din toate cele 28 de țări ale UE. Principalele țări 
din topul investițiilor generate de FEIS în raportul cu PIB-ul sunt Grecia, 
Estonia, Lituania, Bulgaria și Finlanda. Operațiunile finanțate variază de 
la soluții inovatoare de asistență medicală în Spania, la economia circulară în 
Republica Cehă și la producția de alimente în Grecia.  

 

Justiție, protecția consumatorului 

Comisia Europeană și autoritățile pentru protecția consumatorilor din UE publică evaluarea finală a dialogului cu Volkswagen. 

Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor din UE au prezentat, în data de 17 iulie 2018, concluziile cu privire la cele 8,5 
milioane de autoturisme rechemate în service în Uniune de grupul Volkswagen, după scandalul „dieselgate”7. 

Acestea salută eforturile depuse de grupul VW pentru a consolida încrederea consumatorilor în ceea ce privește rechemarea în service, precum și 
îmbunătățirea semnificativă a informațiilor oferite consumatorilor. Rata reparațiilor a atins, în prezent, 80 %, iar grupul s-a angajat să continue actualizarea 
gratuită a soft-ului și acordarea garanției de facto legate de această operațiune pentru a soluționa, până la sfârșitul anului 2020, problemele care apar după 
actualizare. Cu toate acestea, Comisia și autoritățile din domeniul protecției consumatorilor regretă faptul că întreprinderea VW nu a putut oferi o garanție 
completă și clară pentru problemele care ar putea apărea după efectuarea reparației. 

În concluziile lor, Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor sunt de acord că acțiunile întreprinse de Volkswagen până în prezent au 
ca rezultat evoluții pozitive în ceea ce privește informațiile online disponibile, care includ întrebări și răspunsuri detaliate, precum și videoclipuri, cu privire la 

                                                 
7 Concluzii privind cazul Volkswagen 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
http://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/sme-video-exovite.htm
http://www.eif.europa.eu/news_centre/audiovisual_library/sme-video-frusack.htm
http://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/sme-video-manifoods.htm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en#volkswagen
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motivul actualizării softului, la modul în care aceasta poate fi obținută și la măsura de restabilire a încrederii. Pe de altă parte, Volkswagen nu a oferit o garanție 
completă și clară că actualizarea softului nu afectează performanța mașinilor și a refuzat să simplifice condițiile care permit accesul la măsura de restabilire a 
încrederii. Grupul VW s-a angajat să răspundă tuturor eventualelor plângeri depuse de consumatori după efectuarea reparației. Consumatorii în cauză sunt 
încurajați să ia legătura cu distribuitorii lor locali de autoturisme dacă au probleme legate de actualizarea softului. În cazul în care nu li se acordă asistență, 
aceștia ar trebui să depună, la punctele naționale de contact ale Volkswagen, o plângere oficială privind rechemarea în service; aceștia au, totodată, posibilitatea 
de a aduce acest lucru la cunoștința organizațiilor naționale de protecție a consumatorilor. 

Normele UE de protecție a consumatorilor 

Comisia Europeană și autoritățile pentru protecția consumatorilor din UE au solicitat8, în data de 16 iulie 2018, societății Airbnb să-și alinieze clauzele și 
condițiile la normele UE de protecție a consumatorilor și să fie transparentă în ceea ce privește prezentarea prețurilor aplicate. 

Modul actual în care societatea Airbnb prezintă prețurile, precum și o serie de clauze nu sunt conforme cu Directiva privind practicile comerciale 
neloiale, cu Directiva privind clauzele contractuale abuzive și cu Regulamentul privind competența judiciară în materie civilă și comercială. Prin urmare, 
autoritățile europene de protecție a consumatorilor și Comisia au solicitat societății Airbnb să adopte o serie de modificări. Societatea trebuie să-și prezinte 
propunerile până la sfârșitul lunii august. După ce societatea Airbnb va propune soluții pentru rectificarea problemelor identificate, Comisia și autoritățile pentru 
protecția consumatorilor din UE vor examina modificările propuse. În cazul în care acestea nu sunt considerate satisfăcătoare, Airbnb s-ar putea confrunta cu o 
acțiune de asigurare a respectării legislației. 

Societatea Airbnb ar trebui: 

 să modifice modul în care prezintă informațiile privind prețurile din căutarea inițială efectuată pe site-ul Airbnb, pentru a se asigura că, de fiecare 
dată când sunt puse la dispoziție proprietăți, consumatorului i se indică prețul total, care include toate taxele și tarifele obligatorii aplicabile, cum ar fi taxele 
pentru prestarea de servicii și taxele pentru serviciile de curățenie sau, în cazul în care nu este posibil ca prețul final să fie calculat în prealabil, consumatorul să 
fie informat în mod clar cu privire la faptul că este posibil să se aplice taxe suplimentare; 

 să indice în mod clar dacă oferta este prezentată de o entitate privată sau de una profesională din sectorul serviciilor de cazare, întrucât normele 
de protecție a consumatorilor sunt diferite. 

 

 

 

 

                                                 
8 Scrisoarea autorităților din rețeaua CPC privind poziția comună 
 
 

http://www.beuc.eu/beuc-network/our-members
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contracts-law/unfair-contract-terms-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32012R1215
https://ec.europa.eu/info/files/common-position-national-authorities-within-cpc-network-commercial-practices-and-terms-service-airbnb-ireland_en
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 16– 19 aprilie a.c., deputații europeni și-au desfășurat în cadrul 

delegațiilor externe. 

Bilanț succint al agendei deputaților 

europeni în prima jumătate a anului 2018 

Temele de pe agendă au fost foarte diverse, de la detașarea 
lucrătorilor, migrație, viitorul UE, la economia digitală și bugetul pe termen 
lung.  

În aceeași perioadă, au fost invitați 8 lideri din statele membre (prim-
minștri sau șefi de stat) la Parlament pentru a-și expune punctele de vedere 
în legătură cu provocările cu care se confruntă Uniunea. Una dintre cele mai 
mari provocări este chiar decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea. 
Parlamentul are un rol-cheie în negocierea acordului de retragere. Astfel, în 
luna martie a.c., s-au cerut angajamente comune cu privire la drepturile 
cetățenilor, la obligațiile financiare și granița irlandeză.  

Totodată, parlamentarii au depus eforturi în direcția susținerii unei 
economii digitale cât mai puternice – au votat să se pună capăt barierelor 
existente în calea cumpărăturilor on-line transfrontaliere și au aprobat un 
proiect de lege pentru facilitarea fluxului liber al datelor fără caracter 
personal. Consolidând drepturile lucrătorilor detașați au votat pentru a se 
asigura că lucrătorii care sunt trimiși temporar în alte țări ale UE primesc 
aceeași remunerație pentru aceeași muncă, că vor fi îmbunătățite condițiile 
de călătorie și de cazare, că vor fi stabilite criterii pentru concurența loială 
între companii.  

Deputații au avut în vedere și stabilirea unor obiective de utilizare a 
tehnologiilor inteligente și renovarea eficientă din punct de vedere 
energetic a clădirilor.  

În cadrul măsurilor de întreprins pentru limitarea influenței negative 
a poluării asupra mediului, a fost actualizat sistemul UE de comercializare a 
carbonului, în sensul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 40%, prin propunerea de reducere a emisiilor de CO2 din sectoarele 
industriale, încurajând investițiile cu emisii reduse de carbon.  

Parlamentul a stabilit  noi obiective pentru stimularea reciclării, 
reducera depozitelor de deșeuri și prevenirea producerii deșeurilor prin 
schimbarea ambalajelor din plastic cu unele ecologice, sau prin costuri 
mărite pentru cei care nu pot încă renunța la materialele plastice.  

Membrii parlamentului au solicitat integrarea unei politici agricole 
durabile în economia circulară, încurajând inovarea, cercetarea și practicile 
inteligente. Au cerut corectitudine în distribuirea fondurilor către agricultori 
și sprijin mai mare pentru apicultori.  

Parlamentul a votat împotriva începerii negocierilor de actualizare a 
normelor privind drepturile de autor, vechi de 17 ani. În consecință, 
propunerea va fi dezbătută și votată în sesiunea plenară din luna septembrie 
a.c. Au trimis propunerile de norme privind timpul de odihnă, transportul 
bunurilor de către transportatorii nerezidenți și detașarea șoferilor de 
camioane înapoi la Comisia pentru transport, susținând totodată că toți 
șoferii trebuie tratați în mod egal în UE.  
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Deputații au mai votat pentru înființarea primului fond european 
pentru industria de apărare, care are un buget de 500 milioane EUR. Acesta 
ar trebui să sporească independența UE și să sprijine inovația în domeniul 
apărării. 

 Tot în primul semestru din acest an Bulgaria a predat Austriei 
președinția Consiliului European. Liderii celor două țări au dezbătut 
progresele legislative obținute cu deputații.  

Deputații au fost de acord să consolideze cooperarea și schimbul de 
date între Europol și 8 țări din Orientul Mijlociu și nordul Africii: Iordania, 
Turcia, Israel, Tunisia, Maroc, Liban, Egipt și Algeria. 

Parlamentul European și-a dat acordul asupra unui proiect de decizie 
al Consiliului European cu privire la distribuția locurilor pentru viitoarea 

configurație parlamentară, care se va modifica în urma Brexit și după 
alegerile din 23-26 mai 2019.  

Că subiectele dezbătute au prezentat interes pentru cetățenii 
europeni și că aceștia nu sunt indiferenți față de cei care-i vor reprezenta în 
Parlamentul European, o arată un sondaj Eurobarometru publicat în 23 mai 
a.c. Astfel, 67% dintre cetățeni UE consideră că țara lor a avut beneficii ca 
urmare a statutului de membru al UE (o creștere de 3% față de sept.2017), 
60% dintre cetățenii UE sunt de părere că aderarea la UE este un lucru bun. 
Jumătate dintre europeni sunt interesați de alegerile din UE și aproape o 
treime cunosc data alegerilor de anul viitor. În legătură cu temele de interes 
pentru campania electorală, cetățenii UE citează: lupta împotriva 
terorismului – 49%; combaterea șomajului în rândul tinerilor – 48%, 
imigrația – 45%, economia și creșterea 42%. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/the-european-council-establishes-the-composition-of-the-european-parliament/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/alegerile-europene-cate-deputati-europeni-va-avea-fiecare-tara-in-2019
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Consiliul pentru agricultură şi pescuit 

În data de 16 iulie a.c. a avut loc reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit9, în cadrul căreia președinția austriacă a Consiliului UE și-a prezentat 
principalele priorități în domeniu, cu obiectivul de a asigura securitatea alimentară și vitalitatea zonelor rurale. Se doreşte ca negocierile legate de propunerea 
referitoare la modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC) după anul 2020 să facă progrese semnificative și să se îmbunătățească poziția 
producătorilor agricoli în contextul propunerii Comisiei Europene privind practicile comerciale neloiale. În acelașii timp, sănătatea plantelor, strategia privind 
proteinele vegetale, bioeconomia, chestiuni veterinare și fitosanitare, precum și activitățile forestiere vor fi prioritare. 

Un alt subiect pe ordinea de zi a fost reforma PAC după anul 2020. Au fost făcute două prezentări, de către dl Phil Hogan, membru al Comisiei Europene 
responsabil pentru agricultură şi dezvolatre rurală și de către reprezentanții Centrului Comun de Cercetare. Miniştrii prezenţi şi-au exprimat părerile referitoare 
la progrelele înregistrate prin simplificări reale pentru fermieri şi administraţii, datorită modificărilor propuse în noua PAC.  

Noile propuneri ale CE vizează introducerea unui model nou de livrare, prin care statele membre vor avea la dispoziție o flexibilitate mai mare în ceea ce 
privește modul de utilizare a fondurilor, putând astfel să își stabilească singuri programele. Un set de 9 de obiective economice, sociale și de mediu vor fi 
identificate la nivelul UE și fiecare stat membru va trebui să elaboreze un Plan strategic pentru întreaga perioadă de programare. Astfel, îşi vor stabili modul prin 
care intenționează să îndeplinească aceste obiective, utilizând atât plățile directe, cât și dezvoltarea rurală. Plățile directe vor fi condiționate de consolidarea 
mediului şi cerințele climatice, iar statele membre vor trebui să includă în planurile lor „programe ecologice” pentru a sprijini și/sau a stimula fermierii să 
utilizeze practici agricole benefice pentru climă și mediu, în plus față de cerințele obligatorii. Comisia va aproba fiecare plan pentru a asigura coerența și 
protecția pieței unice și va monitoriza progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor. Alte priorități stabilite de Comisie pentru PAC, pentru perioada de 
după 2020, sunt: un nivel mai ridicat de ambiție în privința protecției mediului și acțiuni de protecție a mediului și de combatere a schimbărilor climatice. 

                                                 
9 Rezultatele reuniunii. 

http://www.consilium.europa.eu/media/36212/st11151-en18.pdf
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Miniștrii au salutat elementele simplificării și subsidiarității stabilite în propunerile Comisiei, dar şi utilizarea noilor tehnologii în agriculutră. Au fost 
exprimate şi preocupări cu privire la posibilele sarcini și costuri administrative suplimentare asociate cu „noul model de livrare”10 propus de Comisie, precum și 
alte elementele specifice: utilizarea mai multor indicatori, analiza anuală a performanței și noua arhitectură care ține seama de aspectele ecologice. În acest 
context miniştrii au  solicitat o finanțare adecvată a viitoarei PAC prezentate şi s-au arătat preocupaţi în legătură cu plafonarea plăţilor directe şi convergenţa 
acestora dintre statele membre ale UE. 

În cadrul aceleiaşi reuniuni delegația poloneză a informat Consiliul UE cu privire la condițiile grave de secetă cu care se confruntă ţara lor și au solicitat 
Comisiei Europene să adopte măsuri excepționale de sprijinire a agricultorilor afectaţi de aceasta. Comisia Europeană a informat miniştrii în legătură cu 
inițiativele sale pentru a ajuta agricultorii afectați de seceta din Europa, inclusiv prin aprobarea de derogări de la obligațiile de ecologizare.  

Delegaţia României a informat Consiliul UE despre focarele de pestă porcină africană apărute în țară şi despre măsurile luate în vederea limitării bolii. 
Totodată, a solicitat asistență financiară din partea Comisiei și sprijin din partea altor state membre pentru a preveni răspândirea bolii în UE. 

 

Consiliul afaceri externe 

În data de 16 iulie a.c., a avut loc reuniunea Consiliului afaceri externe , având pe ordinea de zi următoarele teme: Parteneriatul estic, situaţia din Libia şi 
relaţiile UE cu Coreea de Nord. 

Referitor la Parteneriatul estic, miniştrii de externe şi-au reafirmat angajamentul faţă de agenda de reformă şi de priorităţile identificate prin programul 
„20 de rezultate până în 2020”, pentru a obţine o economie, o guvernare şi o conectivitate puternică. Consiliul a pus accentul pe o abordare adaptată și 
diferențiată, prin care cele 6 țări (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) pot să-şi stabilească implicarea pentru realizarea 
obiectivelor în relaţiile cu Uniunea Europeană. Miniștrii au luat act de progresele realizate de cele 6 țări şi au subliniat necesitatea intensificării reformelor în 
domenii precum guvernarea, justiția, lupta împotriva corupției, reforma economică și mediul de afaceri. Ei și-au exprimat îngrijorarea deosebită față de situația 
din Republica Moldova. 

Referitor la Libia, Consiliul a discutat despre vizita dnei Mogherini din 14 iulie a.c. în acest stat pentru inaugurarea sediului Delegației Uniunii Europene la 
Tripoli. Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a declarat că „(...) În ceea ce privește procesul politic, considerăm că trebuie să accelerăm eforturile pentru alegeri și 
să îl susținem. De asemenea, considerăm că trebuie să existe un cadru constituțional și legal adecvat înainte ca alegerile să aibă loc. În ceea ce privește 
economia, am convenit să ne intensificăm activitatea alături de Organizația Națiunilor Unite pentru a ne asigura că veniturile din petrol pot fi distribuite în mod 

                                                 
10 Noul model va fi organizat în jurul următoarelor principii:  Indicatorii de context rămân pertinenți, întrucât reflectă aspectele relevante ale tendințelor generale din economie, mediu și 

societate și sunt susceptibili să aibă o influență asupra performanței.  Selectarea unui set limitat de indicatori mai bine direcționați ar trebui să fie realizată în primul rând astfel încât să se 
aleagă indicatorii care arată cât mai fidel cu putință dacă intervenția sprijinită contribuie la realizarea obiectivelor de referință în comparație cu scenariul de bază stabilit și prin utilizarea de 

definiții clare.  Performanța globală a politicii va fi evaluată multianual cu ajutorul indicatorilor de impact. Monitorizarea anuală a performanței politicii se va baza pe lista completă a 

indicatorilor de rezultat.  Indicatorii de realizare ar crea, anual, o legătură între cheltuieli și performanța în materie de implementare a politicii. Acesta este un exercițiu anual și se bazează pe 

o listă de indicatori de realizare (în principal deja disponibili).  Fiabilitatea indicatorilor de performanță relevanți poate fi facilitată prin sinergiile dintre datele statistice și cele administrative, 
dar necesită prezența unui sistem de controale de calitate. 

http://www.consilium.europa.eu/media/36177/st11153-en18.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48409/high-representativevice-president-federica-mogherini-visits-libya_en
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transparent. Referitor la migrație - am fost de acord să ne concentrăm, în continuare,  pe cooperarea și parteneriatul cu Libia, dar, în primul rând, cu agențiile 
Organizației Națiunilor Unite și cu Uniunea Africană.” 

În ceea ce priveşte Republica Populară Democrată Coreeană - miniştrii de externe au reiterat angajamentul deplin pentru sprijinirea eforturilor în vederea 
denuclearizării complete, verificabile și ireversibile a Peninsulei Coreene și disponibilitatea UE de a facilita pașii către atingerea acestui obiectiv. De asemenea, 
aceștia au fost de acord să încurajeze Coreea de Nord să semneze și să ratifice Tratatul de interzicere a testelor, ca un pas necesar pentru transformarea 
declarațiilor politice recente în angajamente verificabile și obligatorii din punct de vedere juridic. 

 

Summit-ul UE-China 

La cel de-al 20-lea summit UE-China, care a avut loc la Beijing, prezidat de prim-ministrul chinez Li Keqiang, au participat din partea Uniunii Europene dl 
Donald Tusk, preşedintele Consiliului European şi dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene. La finalul reuniunii, a fost adoptată o declaraţie 
comună care conţine aspectele principale asupra cărora au căzut de acord, inclusiv o înțelegere privind schimbările climate şi energia. 

În cadrul reuniunii au fost discutate teme precum cooperarea dintre UE şi China, comerţul şi politica externă şi de securitate. Liderii și-au reafirmat 
angajamentul de a aprofunda parteneriatul UE-China pentru pace, dezvoltare, reformă și civilizație, bazat pe principiile respectului reciproc, încrederii, egalității 
și beneficiilor reciproce, prin punerea în aplicare a Agendei strategice de 
cooperare UE-China 2020. Uniunea Europeană şi China au convenit să 
aprofundeze parteneriatul strategic.  

Totodată, liderii au discutat pe tema cooperării privind drepturile omului 
şi despre importanţa intensificării cooperării cu privire la punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris pentru schimbările climatice. 

A fost reafirmat sprijinul comun pentru comerţul bazat pe norme, 
precum şi angajamentul comun faţă de reformarea Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC). 

În acest context preşedintele Tusk a declarat că „(...)UE se angajează să 
acționeze în direcția modernizării OMC și îndeamnă toți partenerii să contribuie 
la acest obiectiv. Propunem o abordare cuprinzătoare pentru a îmbunătăți, 
împreună cu partenerii care împărtășesc aceeași viziune, funcționarea OMC în 
domenii esențiale. (…) scopul acestei reforme ar trebui să fie consolidarea OMC 
ca instituție și asigurarea unor condiții de concurență echitabile.” 

În acelaşi sens, dl Tusk a menţionat că „(...) este sarcina comună a 

http://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/16/tusk-remarks-eu-china-summit/
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Europei şi a Chinei , dar şi a Statelor Unite ale Americii şi a Rusiei, să nu distrugă această ordine, ci mai degrabă să o îmbunătăţească. Să nu declanşeze războaie 
comerciale care au dus la conflicte deschide atât de des în istoria noastră, ci să reformeze cu curaj şi responsabilitate ordinea internaţională bazată pe norme.” 

Referitor la cooperarea şi intensificarea dialogului în domeniul politicii externe şi de securitate, liderii şi-au exprimat sprijinul pentru denuclearizarea 
completă a Peninsulei Coreene şi angajamentul faţă de acordul nuclear cu Iranul (JCPOA). În plus, UE și China și-au exprimat sprijinul comun pentru o soluție 
bazată pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu; pentru o soluție politică la conflictul din Siria; pentru stabilizarea Libiei şi pentru procesul de pace 
din Afganistan. 

 

Summit-ul UE–Japonia 

La summit-ul UE-Japonia, de la Tokyo, din 17 iulie a.c. au participat dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, dl Jean -Claude Juncker, 
preşedintele Comisiei Europene şi dl Shinzo Abe, prim-ministrul Japoniei. Aceştia au semnat acordul de parteneriat economic şi acordul de parteneriat strategic. 

Acordul de parteneriat economic UE şi Japonia este cel mai mare acord comercial negociat vreodată de UE care va crea o zonă comercială pentru peste 600 
de milioane de persoane.  

Acordul va elimina 99% din taxele vamale plătite anual de întreprinderile din UE care exportă produse şi servicii în Japonia, în valoare de 1 miliard de 
euro, precum și o serie de obstacole de lungă durată în ceea ce privește reglementarea, de exemplu în cazul autoturismelor. Acesta va determina prezenţa pe 
piața japoneză a unor produse agricole din UE și va spori oportunitățile de export ale UE într-o serie de alte sectoare. 

Totodată, Acordul de parteneriat economic va reafirma angajamentul comun al celor două părți față de dezvoltarea durabilă și va include, pentru prima 
oară, un angajament specific referitor la Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Acest angajament se va axa pe reducerea emisiilor și pe îmbunătățirea 
eficienței energetice. 

http://www.consilium.europa.eu/media/36196/180717-final-joint-summit-statement.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-japan_-_economic_partnership_agreement_0.pdf
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În ceea ce privește protecția datelor, UE și Japonia au încheiat, la 16 iulie 
a.c., negocierile în vederea obţinerii unui acord privind caracterul reciproc 
adecvat al nivelului de protecție a datelor, care va completa Acordul de 
parteneriat economic. Părțile au convenit recunoaşterea reciprocă a sistemelor 
de protecție a datelor ca fiind „echivalente”, ceea ce va permite circulația datelor 
în condiții de siguranță între UE și Japonia şi tototadă crearea celui mai mare 
spațiu de circulație a datelor în condiții de siguranță din lume. 

Acordul de parteneriat strategic va consolida cooperarea dintre cele două 
părţi cu privire la securitate şi apărare, energie, climă şi schimburile 
interpersonale. 

Liderii au abordat aspecte legate de politica regională și politica externă și 
au reiterat sprijinul pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene, pentru  acordul 
nuclear cu Iranul (JCPOA), precum și pentru suveranitatea, independența și 
integritatea teritorială ale Ucrainei. 

De asemenea, s-a discutat şi despre angajamentul comun de consolidare a 
cooperării privind problematicile globale și s-a reconfirmat viziunea comună a UE 
și a Japoniei și sprijinul pentru ordinea internațională bazată pe norme, în care 
multilateralismul, democrația, neproliferarea armelor de distrugere în masă, 
deschiderea piețelor și un sistem comercial mondial cu Organizația Mondială a 
Comerțului ca pilon central sunt elemente esențiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_en.htm
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_eu-japan_strategic_partnership_agreement.pdf
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Reuniunea ministerială UE-CELAC 

În perioada 16-17 iulie a.c. s-au reunit la Bruxelles, miniștrii afacerilor externe din Uniunea Europeană și din Comunitatea Statelor Latino-americane și 
Caraibiene (CELAC). 

Cea de-a doua reuniune ministerială UE-CELAC a fost co-prezidată de dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate și de dl Carlos Castaneda, ministru interimar al afacerilor externe al Republicii El Salvador și președinte pro tempore al CELAC. 

Miniştrii au discutat despre ordinea mondială bazată pe norme, despre Acordul de la Paris privind schimbările climatice, despre revizuirea politicii în  
materie de droguri la nivel mondial în 2019 și despre pactul global privind migrația. De asemenea, miniștrii au discutat despre provocările comune și punerea în 
aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, au convenit să coopereze mai strâns în sprijinul economiilor durabile și favorabile incluziunii, precum și al 
comerțului, al investițiilor și al productivității. 

La finalul reuniunii au adoptat o declarație comună intitulată „Construirea de punți 
și consolidarea parteneriatului nostru pentru abordarea provocărilor globale”. 

În marja reuniunii, a mai avut loc reuniunea UE - Alianţa Pacificului (AP)11
 care a 

fost găzduită de Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini cu reprezentanţii celor 
4 țări din Alianța Pacificului - președinția pro tempore a Alianței Pacificului, ministrul 
afacerilor externe al Columbiei, Maria Ángela Holguín, ministrul afacerilor externe din 
Chile, Roberto Ampuero, ministrul afacerilor externe din Peru, Néstor Popolizio, secretarul 
de stat Luis Alfonso de Alba din Mexic -, precum și cu miniștrii afacerilor externe ai celor 28 
de state membre ale UE. Miniştrii afacerilor externe ai UE şi AP au convenit să stabilească o 
foaie de parcurs pentru domenii specifice de dialog, cooperare și activități reciproc 
avantajoase sub forma schimbului de experiență și informații. 

Cu acest prilej, a avut loc o întâlnire informală de lucru, UE-CARIFORUM, în cadrul 
căreia s-a discutat despre viitorul relaţiilor dintre cele două părţi după expirarea Acordului 
de la Cotonou în anul anul 2020. Acest acord reprezintă cadrul actual pentru relațiile dintre UE și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific. 

În încheiere a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Fundaţiei UE- ALC prin care se promovează o mai bună înțelegere între cetățenii UE și ai 
Americii Latine și zonei Caraibilor și pentru a oferi vizibilitate bunelor practici instituite între persoanele și organizațiile din cele două regiuni. 

Există două categorii de premii: „Inițiativa cetățenească”, care recompensează proiecte ale societății civile, și „Tineri Jurnaliști”, care se adresează unor 
tineri jurnaliști cu aspirații înalte şi care dau dovadă de creativitate în scris și care arată un interes pentru relațiile UE-CELAC. 

 

                                                 
11Alianța Pacific (AP) a fost lansată în 2011 de către Chile, Columbia, Mexic și Peru. 

http://www.consilium.europa.eu/media/36181/declaration-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/36181/declaration-en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48514/joint-statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-and-pacific-alliance_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=LEGISSUM:r12101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=LEGISSUM:r12101
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Uniunea Europeană a publicat documentul de răspuns la Cartea Albă a guvernului Regatului 
Unit.  

Consiliul faceri Generale (art. 50) a reiterat poziția Uniunii Europene stabilită în documentele anterioare. 

 
Întâlnirea dintre negociatorii șefi ai UE și Regatului Unit, Michel Barnier și Dominic Raab, din 19 iulie 2019, a fost precedată de publicarea de către 

Comisia Europeană a unui document de poziționare și de declarația lui Michel Barnier.  
Comunicarea cu privire la pregătirea pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019 -  COM (2018) 556 final prezintă stadiul 

lucrărilor de pregătire și subliniază diversele provocări încă existente înaintea termenului limită pentru Brexit. 
Documentul ia în calcul cele două variante posibile în acest moment, respectiv încheierea unui acord de retragere sau retragerea fără acord. 
În primul caz, legislație Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit de la 1 ianuarie 2012, după perioada de tranziție ai cărei termeni vor fi stabiliți prin 

acordul de retragere. 
În absența unui acord de retragere sau dacă acesta nu este ratificat în timp util de către ambele părți, nu va exista o perioadă de tranziție iar legislația 

europeană va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu 30 martie 2019.  
Chiar dacă acordul de retragere este definit și ratificat, în perioada de tranziție Regatul Unit va avea statutul de stat terț, deci nu va avea aceleași drepturi 

și beneficii ca și un stat membru al Uniunii. Prin urmare, Regatul Unit trebuie să se pregătească pentru statutul de stat terț, chiar și în cazul în care acordul de 
retragere este încheiat și ratificat. În egală măsură trebuie să se pregătească cetățenii, autoritățile, industriile și afacerile din statele membre și de la nivelul 
Uniunii Europene.   

Într-una din anexele comunicării sunt prezentate 7 direcții de acțiune de care industriile europene trebuie să țină cont. Indiferent de scenariu, până la 30 
martie 2019, toate întreprinderile implicate trebuie să se pregătească, să ia toate deciziile și să finalizeze toate acțiunile necesare în ceea ce privește evaluarea 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532070825126&uri=COM:2018:556:FIN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_0.pdf
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obligațiilor legale ale întreprinderilor care se încadrează în lanțul de aprovizionare (producător, importator, distribuitor en-gros etc.); certificatele, licențele și 
autorizărizațiile emise în Regatul Unit; legislația referitoare la vamă, TVA și accize, regulile țării de origine, reglementările referitoare la comerțul cu state terțe; 
reglementările referitoare la transferul datelor cu caracter personal. 

Comisia Europeană invită Parlamentul și Consiliul să trateze cu prioritate propunerile legislative care sunt legate de acordul de retragere astfel încât 
acest document să fie intrat în vigoare la data preconizată a retragerii.  
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În cele 13 săptămâni rămase până la Consiliul European din luna octombrie a.c mai sunt de îndeplinit două obiective/sarcini: finalizarea acordului de 
retragere și pregătirea declarației politice asupra viitoarelor relații. 

Finalizarea acordului este urgentă mai ales în ideea de a se ajunge la un consens asupra graniței dintre Republica și Irlanda și Irlanda de Nord.  
Referitor la viitoarele relații dintre cele două părți, în luna martie a.c. UE a propus un parteneriat nu doar în ceea ce privește comerțul, printr-un acord de 

liber schimb care să respecte integritatea pieței unice, ci și pentru securitatea internă și externă, unde un parteneriat este foarte important în actualul context 
geo-politic.  

Consiliul Afaceri Generale (art. 50) din 20 iulie 2018 a luat în discuție în special  Cartea albă publicată de guvernul Regatului Unit. A fost reiterată poziția 
Uniunii Europene stabilită în orientările Consiliului European (articolul 50) din 23 martie 2018 și confirmată în concluziile Consiliului European (articolul 50) din 
29 iunie 2018.  

În conferința de presă care a urmat întrunirii Consiliului, Michel Barnier a subliniat: 

 importanța Cărții Albe, rezultat al dezbaterilor intense din Regatul Unit, dar și necesitatea continuării eforturilor comune până la lichidarea 
tuturor diferendelor; 

 existența elementelor care stau la baza unor abordărilor constructive pentru declarația politică viitoare: propunerea de acord de liber schimb, 
angajamentul în ceea ce privește ajutoarele de stat, mediul și piața muncii; cooperarea în domeniul securității interioare și exterioare; 

 în ceea ce privește parteneriatul economic, Uniunea Europeană așteaptă răspuns la problemele legate de integritatea pieței interne și uniunii 
vamale și viitoare politică comercială comună; respectarea celor patru libertăți fundamentale; autonomia de decizie a Uniunii Europene. 

 aplicabilitatea Cărții Albe a guvernului britanic ridică o serie de întrebări legate de funcționarea serviciilor vamale, tarife, administrație etc., dar și 
de problemele juridice pe care le ridică; 

 problema convergenței reale dintre propunerile britanice și interesele economice ale Uniunii Europene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac-art50/2018/07/20/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33510/23-euco-art50-guidelines-ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35986/29-euco-art50-conclusions-ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35986/29-euco-art50-conclusions-ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4626_en.htm
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                   SUBIECTE DE ACTUALITATE  

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

                                
săptămâna 16 - 22 iulie 2018 

 
 

 Industria de reciclare a materialelor plastice se luptă cu reguli stricte.  
O coaliție de asociații profesionale, în număr de 34, ONG-uri din domeniul 
mediului, autorități locale și companii private care activează în sectorul 
reciclării, anunță că pentru a pune în practică legislația privind reciclarea, 
Bruxelles-ului îi vor fi necesare investiții de până la 10 miliarde de euro care 
să permită extinderea sistemelor de colectare, sortare și reciclare selectivă 
la nivel european dar și pentru susținerea inovării în domeniu. (FR) 

 

 J.C.Juncker promite opoziție în fața măsurilor din SUA. 
Relațiile deteriorate din ultima perioadă de timp între UE și SUA nu par să se 
îmbunătățească. În 25 iulie a.c. J.C.Juncker și D.Trump se vor întâlni la 
Washington pentru a discuta despre o serie de probleme acute, de la 
disputele împotriva măsurilor protecționiste ale SUA pentru exporturile de 
aluminiu și oțel, la cele privind comerțul – impozitul de 20% pe mașinile 
europene, măsurile din cadrul OMC  ș.a. (FR) 

 

 Creșterea din sectorul de carne și lapte este incompatibilă cu obiectivele 
Acordului de la Paris privind clima. 
Într-un raport al Institutului pentru agricultură și politică comemrcială și al 
ONG GRAIN se evidențiază importanța nocivă, crescândă, a măsurilor de 
susținere a sectoarelor produselor lactate și de carne  care provoacă emisiile 
de gaze cu efect de seră foarte mari. Astfel că un consum excesiv al 
produselor din aceste sectoare influențează încălzirea globală cu impact 
major asupra mediului. Spre exemplu, primii 20 de producători de carne și 

produse lactate din lume produc mai multe emisii de gaze cu efect de seră 
decât emisiile totale din țări precum Germania sau Marea Britanie. (FR) 

 

 Comisia Europeană face apel la CJJUE împotriva Ungariei.  
Bruxelles-ul critică Budapesta pentru nerespectrea legislației UE privind 
procedurile de azil – ”Procedura pusă în aplicare în Ungaria nu este 
conformă cu legislația UE deoarece nu respectă durata maximă de patru 
săptămâni în care o persoană poate fi reținută într-un centru de tranzit și nu 
prevede garanții speciale pentru solicitanții vulnerabili.” În plus, Ungaria nu 
asigură accesul efectiv la procedurile de azil. (FR) 

 

 PM Italiei cere Comisiei înființarea unei agenții care să supravegheze 
distribuirea imigranților salvați din Marea Mediterană. 
Giovanni Conte a închis porturile pentru navele de salvare umanitare cu în 
intenția de a limita numărul migranților, declarând că este o sarcină 
inechitabilă. Duminică, autoritățile de la Roma au permis debarcarea unui 
număr de 450 de migranți în Sicilia, dar numai după ce Germania, Franța, 
Malta, Spania, Portugalia și Irlanda au fost de acord să ia mai mulți dintre 
noii veniți – este prima dată când s-a încheiat o înțelegere ad-hoc între 
partenerii UE, gest salutat de ONU și declarat drept ”exemplu pozitiv” de 
rezolvare a situației. Deși prin Italia din anul 2014 până în prezent au trecut 
mai bine de 650.000 de migranți, cifrele au scăzut în ultimul timp și ca 
urmare a insistențelor autorităților italiene față de Libia căreia i-au cerut să 
oprească exodul. (EN) 

https://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/make-use-of-recycled-plastic-mandatory-eu-told/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=cf2187697b-RSS_EMAIL_FR_Derni%C3%A8res_infos&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-cf2187697b-114456991
https://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/juncker-pledges-tit-for-tat-measures-against-us/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=cf2187697b-RSS_EMAIL_FR_Derni%C3%A8res_infos&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-cf2187697b-114456991
https://www.grain.org/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/le-lait-et-la-viande-seront-les-plus-grands-pollueurs-dici-2050/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/bruxelles-saisit-la-justice-contre-la-politique-dasile-de-la-hongrie/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=8ab916b288-RSS_EMAIL_FR_InfosDeLaSemaine&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-8ab916b288-114456991
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/italys-conte-calls-for-eu-body-to-coordinate-migrant-arrivals/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=3d215d3f61-RSS_EMAIL_EN_WeeklyRoundUp&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-3d215d3f61-114456991
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 Pesticide interzise care revin sub imperiul autorizațiilor de urgență pot 
diminua, din nou, familiile de albine în UE 
ONG-uri din domeniul mediului au tras un semnal de alarmă în legătură cu 
intențiile a 13 state membre de a solicita ”autorizații de urgență” pentru 
neonicotinoide de la EFSA și au cerut reverificarea raportelor experților 
interni pentru a examina metodele nechimice de combatere a dăunătorilor. 
Aceste substanțe reprezintă un risc major pentru albine iar Comisia 
Europeană a decis să impună o interdicție totală a folosirii lor până în luna 
aprilie 2018. (FR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.euractiv.fr/section/monde/news/environmentalists-clash-with-efsa-over-neonicotinoids-ban-exceptions/
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