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COMISIA EUROPEANĂ 

Comerț  

Comerțul susține peste 36 de milioane de locuri de muncă în 

întreaga Uniune Europeană 

Exporturile Uniunii mondial sunt mai importante ca oricând la nivel, 
dar sprijină și cca 36 de milioane de locuri de muncă în interiorul Uniunii, ceea 
ce reprezintă o creștere cu două treimi mai mare decât în anul 2000. Dintre 
acestea, 14 milioane sunt ocupate de femei. În plus, exporturile UE către 
exterior generează în Uniune o valoare adăugată de 2,3 mii de miliarde EUR. 

Actuala Comisie, de la preluarea mandatului în 2014, a influențat 
creșterea numărului de locuri de muncă susținute de exporturi cu 3,5 
milioane. Aceste locuri de muncă sunt, în medie, cu 12 % mai bine plătite 
decât celelalte din restul economiei. 

Raportul1 prezentat în data de 27 noiembrie 2018, cu ocazia Zilei 
politicii comerciale a UE, include fișe informative detaliate cu privire la 

                                                 
1 Hartă interactivă (28 de fișe informative pe țări și 1 fișă informativă pentru UE): câte locuri 
de muncă sunt susținute de exporturi în țara dumneavoastră? 
Studiu complet - date și grafice 

rezultatele fiecărui stat membru al Uniunii. Exporturile creează și susțin 
locuri de muncă în întreaga UE, iar numărul acestora este în creștere. Cele 
mai mari creșteri au fost observate, din anul 2000 până în prezent, în 
Bulgaria (+312 %), Slovacia (+213 %), Portugalia (+172 %), Lituania (+153 %), 
Irlanda (+147 %), Estonia (+147 %) și Letonia (+138 %). 

Cifrele scot în evidență efectele pozitive ale exporturilor către 
întreaga lume, arătând că atunci când exportatorii UE dintr-un stat membru 
înregistrează rezultate bune, și alți lucrători, din alte state membre, sunt 
beneficiari. Acest lucru se datorează faptului că întreprinderile care 
furnizează bunuri și servicii în cadrul lanțului de aprovizionare au de câștigat 
chiar și atunci când clientul lor final vinde produsul finit în străinătate. Spre 
exemplu, exporturile Franței către restul lumii stau la baza a aproximativ 
627 000 de locuri de muncă în alte state membre ale UE. 

                                                                                                                          
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1894
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1894
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157516.htm
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Exporturile societăților române în afara UE au o valoare de 19 
miliarde EUR în 2017, iar numărul locurilor de muncă din cadrul acestor 
companii se ridică la 1.4 milioane. Aceasta înseamnă că 1 din 6 locuri de 
muncă din România depinde de exporturile UE care creează oportunități 
pentru toți. 

În ceea ce privește reforma Organizației Mondiale a 

Comerțului, Uniunea Europeană propune o soluție pentru 

funcționarea Organului de apel a acesteia 

În data de 26 noiembrie 2018, UE împreună cu alți membrii ai 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) - Australia, Canada, China, Islanda, 
India, Coreea, Mexic, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore și Elveția - au 
prezentat o propunere cu modificări pentru a depăși impasul actual în ceea ce 
privește Organul de apel al OMC. Propunerea2 va fi prezentată în cadrul 
reuniunii Consiliului General al OMC din 12 decembrie a.c. 

Sistemul OMC de soluționare a litigiilor și organul său de apel au 
reprezentat, până în prezent, un factor-cheie pentru securitatea și 
previzibilitatea sistemului comercial multilateral. Fără un sistem adecvat de 
aplicare, normele multilaterale nu mai pot funcționa în mod eficient. În cazul 
în care nu se ajunge la o soluție pentru depășirea impasului actual în ceea ce 
privește numirile în cadrul Organului de apel, întregul sistem va fi în pericol. 

Modificările propuse constituie rezultatul unor intense dezbateri cu 
alte țări membre ale OMC, care au avut loc în ultimele săptămâni. 
Propunerile abordează toate preocupările exprimate în ultimele luni cu 
privire la organul de apel, demonstrând voința UE de a se angaja în procesul 
de reformare a tuturor funcțiilor OMC. 

Propunerile de texte prezentate încearcă să acopere toate 
preocupările exprimate în legătură cu Organul de apel al OMC, prin: 

                                                 
2 Propunerile UE privind OMC 
 

- punerea în aplicare a unor noi norme pentru membrii ce își încheie 
mandatul, care să precizeze clar cazurile în care aceștia pot rămâne în 
funcție pentru a finaliza procedurile de recurs pe care le au în lucru; 

- garantarea faptului că procedurile de recurs sunt finalizate la timp, 
în conformitate cu termenul de 90 de zile stabilit în normele OMC, cu 
excepția cazului în care părțile în litigiu convin altfel;  

- clarificarea faptului că aspectele juridice care fac obiectul unui 
recurs al Organului de apel nu includ chestiuni referitoare la sensul 
legislației naționale; 

- indicarea faptului că Organul de apel ar trebui să trateze numai 
chestiunile necesare pentru soluționarea litigiului; 

- introducerea unor reuniuni anuale între membrii OMC și Organul 
de apel pentru a discuta în mod deschis teme sau tendințe sistemice din 
jurisprudență. 

În același timp, UE lansează propuneri de consolidare a 
independenței și imparțialității Organului de apel și de îmbunătățire a 
eficienței acestuia. Printre acestea se numără existența unui singur mandat 
mai lung - de 6-8 de ani - pentru membrii Organului de apel, precum și 
creșterea de la 7 la 9 a numărului de membri care să lucreze cu normă 
întreagă pentru a susține capacitatea de a produce rezultate. 

Propunerile includ, de asemenea, norme care să asigure că procesul 
de selecție a membrilor Organului de apel începe automat atunci când un 
post este vacant și că există o tranziție ordonată cu membrii al căror mandat 
se încheie. 

Aceste propuneri vor fi prezentate întregii organizații de către UE și 
de țările co-sponsori din cadrul OMC, la reuniunea Consiliului General al 
OMC din 12 decembrie a.c. Uniunea Europeană speră că toți membrii OMC 
se vor putea implica rapid și că, astfel, se poate împiedica criza care se 
prefigurează. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157541.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157514.htm
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Justiție, consumatori și egalitate de gen  

Conform unor sondaje recente cetățenii europeni sunt 

îngrijorați în legătură cu riscul pe care-l prezintă  

eventualele interferențe înainte de alegerile europene 

Comisia Europeană organizează colocviul anual privind drepturile 
fundamentale consacrat „Democrației în UE” - într-un moment în care 
europenii sunt îngrijorați cu privire la riscul unor interferențe în cadrul 
alegerilor. 

Un nou sondaj Eurobarometru3, prezentat în data de 26 noiembrie 
2018, evidențiază așteptările europenilor cu privire la alegerile europene din 
mai 2019 și ceea ce i-ar motiva să voteze. Astfel, se arată că majoritatea 
cetățenilor UE sunt îngrijorați de faptul că elemente precum campaniile de 
dezinformare, încălcarea securității datelor și atacurile cibernetice ar putea 
perturba procesele electorale. 

Colocviul anual din 2018 privind drepturile fundamentale a reunit 
politicieni, cercetători, jurnaliști, ONG-uri și activiști. S-au purtat discuții 
privind modalitățile prin care democrațiile pot deveni mai reziliente și mai 
favorabile incluziunii, precum și modalitățile prin care societatea civilă poate 
beneficia de sprijin și prin care se poate asigura desfășurarea unor alegeri 
libere și corecte. 

Un procent de 42% dintre europeni au mers la urne pentru alegerile 
europene din anul 2014. Elementele care i-ar putea stimula pe mai mulți să 
se prezinte la vot sunt următoarele: 

 43% dintre respondenți ar dori să primească mai multe 
informații cu privire la UE și la impactul acesteia asupra vieții lor de zi cu zi; 

 31% dintre respondenți doresc ca la alegeri să candideze mai 
mulți tineri. 

                                                 
3 Sondajul Eurobarometru privind democrația și alegerile - raport și fișe informative  

Cifrele arată că europenii sunt îngrijorați cu privire la riscul unor 
interferențe în cadrul alegerilor: 

 61% sunt îngrijorați că alegerile pot fi manipulate prin atacuri 
cibernetice; 

 59% sunt îngrijorați cu privire la faptul că alegerile ar putea fi 
influențate de ”actori” străini și de grupuri infracționale; 

 67% sunt îngrijorați cu privire la faptul că datele cu caracter 
personal rămase on-line ar putea fi utilizate pentru a le transmite anumite 
mesaje politice. 

Cu toate acestea, europenii consideră, cu o majoritate covârșitoare 
(între 74% și 81%), că modalitățile de combatere a acestor amenințări sunt: 

 asigurarea unei mai mari transparențe în ceea ce privește 
platformele on-line de comunicare socială, inclusiv prin indicarea clară a 
persoanelor care se află în spatele publicității on-line; 

 oferirea de șanse egale tuturor partidelor politice în ceea ce 
privește accesul la servicii online care să le permită să concureze pentru a 
atrage atenția alegătorilor; 

 acordarea dreptului la replică pentru candidați sau partidele 
politice pe platformele de comunicare socială; 

 introducerea în mediul on-line a aceleiași perioade în care 
campania este interzisă precum cea care există deja pentru mass-media 
tradițională.  

https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018-nov-26_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2198
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Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă  

UE aprobă suma de 500 milioane EUR acordată 

Ucrainei în cadrul asistenței macrofinanciare  

Comisia Europeană a aprobat, în data de 30 noiembrie 2018, în 
numele UE, transferul primei tranșe de 500 milioane EUR din cadrul noului 
program de asistență macrofinanciară (AMF) pentru Ucraina. 

Odată cu această achitare, totalul asistenței macrofinanciare 
acordate Ucrainei de către UE, începând cu anul 2014, va ajunge la 3,3 
miliarde EUR, reprezentând cea mai mare asistență de acest tip acordată 
vreunei țări din afara Uniunii Europene. 

În cadrul noului program AMF aprobat de Parlamentul European și 
de Consiliu în luna iulie 2018, până la 1 miliard EUR sunt disponibili pentru 
Ucraina. Programul ajută Ucraina să își acopere nevoile de finanțare și 
sprijină punerea în aplicare a unei ample agende de reforme structurale. 
Fondurile AMF sunt disponibile sub formă de credite cu dobândă redusă pe 
termen lung, condiționate de punerea în aplicare a măsurilor de politică 
specifice convenite în Memorandumul de înțelegere. 

Ucraina a îndeplinit angajamentele de politică convenite cu UE 
pentru eliberarea primei plăți în cadrul programului. Acestea au inclus 
măsuri importante de intensificare a luptei împotriva corupției, de 
îmbunătățire a transparenței registrelor comerciale, de ameliorare a 
predictibilității mediului fiscal și de consolidare a guvernanței 
întreprinderilor de stat. De asemenea, Ucraina a convenit cu Fondul 
Monetar Internațional (FMI) asupra unui nou acord stand-by, care va înlocui 
programul anterior în cadrul mecanismului de finanțare extinsă al FMI, 
continuând astfel angajamentul țării față de FMI. Adoptarea la 23 noiembrie 
a.c. de către Parlament a unui buget pentru 2019, pe care FMI îl consideră 
satisfăcător a reprezentat un pas important în vederea aprobării noului 
program de către Consiliul director al FMI, preconizat pentru luna 
decembrie. 

UE va continua să colaboreze cu autoritățile ucrainene în ceea ce 
privește programul de reformă, inclusiv în acele domenii legate de 
următoarea plată din cadrul programului AMF. Acestea includ măsuri 
suplimentare în lupta împotriva corupției, cum ar fi progresele înregistrate 
în ceea ce privește operaționalizarea Parchetului Anticorupție din Ucraina, 
gestiunea finanțelor publice, continuarea reformei sectorului energetic și a 
sectorului bancar și reforme în domeniul politicii sociale. Comisia Europeană 
va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile și să monitorizeze 
implementarea. 

Asistența macrofinanciară (AMF) face parte dintr-un angajament mai 
amplu al UE cu țările vecine și este concepută ca instrument excepțional de reacție 
la criză al UE. Ea este disponibilă pentru țările vecine ale UE care se confruntă cu 
probleme legate de balanța de plăți și completează asistența oferită de FMI. 
Împrumuturile AMF sunt finanțate prin împrumuturi realizate de UE pe piețele de 
capital. Fondurile sunt apoi date cu împrumut, în condiții financiare similare, țărilor 
beneficiare. Granturile în cadrul AMF provin de la bugetul UE. 

În martie 2018, ca răspuns la solicitarea Ucrainei, Comisia a propus un nou 
program de asistență macrofinanciară cu un volum de până la 1 miliard EUR. 
Această propunere a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliu în iulie 
2018. Memorandumul de înțelegere a fost semnat de Ucraina și de Comisia 
Europeană, în numele UE, în septembrie 2018 și ratificat ulterior de Parlamentul 
Ucrainei. 

Până în prezent Ucraina a beneficiat de împrumuturi AMF din partea 
Uniunii în valoare totală de 2,8 miliarde EUR, din 2014. Acestea includ cele 1,6 
miliarde EUR plătite în 2014-2015 ca parte a primelor două operațiuni AMF și cele 
1,2 miliarde EUR din 2015-2017, ca parte a celei de-a treia operațiuni. Pe lângă 
asistența macrofinanciară, UE sprijină Ucraina printr-o serie de alte instrumente, 
cum ar fi ajutorul umanitar, sprijinul bugetar, asistența tehnică și mecanismele 
mixte de sprijinire a investițiilor. În total, UE și instituțiile financiare europene au 
mobilizat peste 12 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și 1 miliard EUR sub 
formă de granturi începând din 2014 pentru a ajuta Ucraina să își stabilizeze 
economia, să realizeze reforme cuprinzătoare și să îmbunătățească nivelul de trai al 
cetățenilor săi. 
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Educație, cultură, tineret și sport  

Un număr de 12.000 permise de călătorie sunt puse la dispoziția tinerilor în vârstă de 18 ani pentru a explora Europa în anul 

2019 

Comisia Europeană lansează al doilea concurs DiscoverEU4. Începând cu data de  29 noiembrie a.c., până pe 11 decembrie a.c., tinerii în vârstă de 18 ani pot 
solicita un permis de călătorie pentru a descoperi Europa vara viitoare. 

Acest concurs reprezintă ediția a II-a care s-a bucurat de un mare succes și care a oferit unui număr de 15.000 de tineri posibilitatea de a călători prin 
Europa în perioada iulie-octombrie 2018. Mulți dintre aceștia au participat la evenimentele organizate în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural.  

La această rundă se vor putea înscrie toți cetățenii UE născuți între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2000. Persoanele interesate să participe se pot 
înscrie pe Portalul european pentru tineret, unde vor trebui să se înregistreze și să își prezinte planurile de călătorie. Participanții vor fi selecționați pe baza 
răspunsurilor lor la un chestionar format din cinci întrebări cu mai multe variante de răspuns, legate de cultura și diversitatea europeană, de inițiativele UE 
destinate tinerilor și de viitoarele alegeri europene, precum și la o întrebare suplimentară pe o temă legată de cea de-a doua rundă. Candidații selecționați pot 
călători în perioada 15 aprilie - 31 octombrie 2019, iar călătoria poate dura între 1 și 30 de zile. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE (2021-2027), Comisia Europeană a propus o finanțare de 700 de milioane EUR pentru DiscoverEU prin 
viitorul program Erasmus. În cazul în care Parlamentul European și Consiliul sunt de acord cu această propunere, alți 1,5 milioane de tineri în vârstă de 18 ani vor 
putea călători între 2021 și 2027.         

 

 

                                                 
4 Inițiativa DiscoverEU a fost lansată în iunie 2018, cu un buget de 12 milioane EUR. Până în prezent, DiscoverEU a oferit unui număr de peste 15 000 de tineri posibilitatea de a călători prin 
Europa. Obiectivul său este de a le crea acestora noi oportunități de a explora bogatul patrimoniu cultural al continentului, de a cunoaște alte persoane, de a învăța de la alte culturi și de a simți 
ce înseamnă să fii european. 

https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_ro
https://europa.eu/youth/discovereu_ro
https://europa.eu/youth/discovereu_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_ro.htm
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Inițiativa cetățenească europeană 

Comisia Europeană a declarat inadmisibilă cererea de 

organizare a unui referendum la nivelul UE privind rămânerea 

sau plecarea Regatului Unit al Marii Britanii din Uniune 

Comisia Europeană a hotărât, în data de 28 noiembrie 2018, să nu 
înregistreze propunerea de inițiativă cetățenească europeană intitulată 
„Referendum la nivelul întregii UE pentru a stabili dacă cetățenii europeni vor 
ca Regatul Unit să rămână sau nu în Uniune!” 

Comisia a constatat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru 
înregistrarea acestei inițiative, întrucât obiectul acesteia nu se încadrează în 
domeniul de competență al UE. 

În inițiativă se menționează că „(…) Toți cetățenii europeni ar trebui 
să aibă posibilitatea de a-și exprima opinia politică în ceea ce privește 
întrebarea - dacă doresc ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană.” 
Inițiatorii fac apel la Comisia Europeană să „sprijine acest sondaj de opinie 
public care le-ar oferi tuturor cetățenilor europeni din toate cele 28 de state 
membre posibilitatea de a se exprima în favoarea sau împotriva Brexitului.” 
Articolul 50 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) 
permite oricărui stat membru să se retragă din Uniune, în conformitate cu 
propriile norme constituționale. Comisia Europeană susține că regretă 
decizia Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a părăsi 
Uniunea Europeană, însă respectă rezultatul referendumului. 

În ultimii doi ani, Comisia a înregistrat patru inițiative legate de 
Brexit: 

 Păstrarea cetățeniei europene (Permanent European Union 
Citizenship); 

 Păstrarea cetățeniei europene (Retaining European Citizenship); 

 Cetățenia UE pentru europeni: uniți în diversitate indiferent de jus 
soli și jus sanguinis; 

 Instrument european pentru libertatea de circulație. 

În același timp, două inițiative având legătură cu Brexit-ul nu au 
îndeplinit condițiile pentru înregistrare și au fost declarate inadmisibile: 

 Opriți Brexitul (Stop Brexit); 

 Prietenii britanici rămân cu noi în UE (British friends-stay with us in 
EU). 

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse în 

Tratatul de la Lisabona, fiind 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, se pun în aplicare dispozițiile din 

tratat. Odată înregistrată oficial, o inițiativă cetățenească 

europeană dă posibilitatea unui număr de 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, sunt: 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 legislativ, să 

nu fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și să nu 

contravină în mod vădit valorilor Uniunii. 

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/obsolete/details/2017/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2017/000001
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/details/3511
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/details/4061
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/details/4061
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Stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital  

Progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea riscurilor în uniunea bancară  

În data de 28 noiembrie 2018 Comisia a prezentat ultimele evoluții în materie de reducere a riscurilor din sectorul bancar și progresele înregistrate în 
direcția unui sistem financiar al UE integrat și stabil. 

În cel de al treilea raport al său privind progresele5 înregistrate cu privire la reducerea creditelor neperformante, Comisia a subliniat că există o scădere a 
creditelor neperformante din sectorul bancar european, acestea situându-se în prezent la 3,4 %, ca medie, la nivelul Uniunii Europene. Această evoluție este 
foarte încurajatoare, chiar dacă trebuie depuse eforturi în continuare pentru a aborda problemele moștenite din trecut, care continuă să afecteze acest sector 
de la izbucnirea crizei financiare până în prezent. Într-o comunicare6

 recentă, Comisia solicită, de asemenea, reînnoirea angajamentului politic și a eforturilor de 
finalizare a elementelor constitutive fundamentale ale uniunii piețelor de capital (UPC) înainte de alegerile europene din luna mai a anului viitor. Alături de 
finalizarea uniunii bancare, acest demers este esențial pentru dezvoltarea uniunii economice și monetare și pentru consolidarea rolului internațional al monedei 
euro. 

 

 Uniunea bancară 

Comisia prezintă, pentru a treia oară, un raport privind progresele înregistrate în eforturile de a reduce riscurile. Ratele creditelor neperformante 
identificate în sectorul bancar european au continuat să scadă în prima jumătate a anului 2018, ajungând la o medie de 3,4 %, și se apropie din nou de nivelurile 
anterioare crizei. Aceasta confirmă tendința generală de îmbunătățire a situației care s-a înregistrat în întreaga Uniune în ultimii ani; scăderea fost posibilă 
datorită acțiunilor ferme întreprinse de statele membre și de actorii de pe piață, în special în țările cu un nivel relativ ridicat ale creditelor neperformante. Chiar 

                                                 
5 Cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea riscurilor și tendințele descrescătoare în ceea ce privește creditele neperformante 
6 Comunicare privind uniunea piețelor de capital 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/181128-non-performing-loans-progress-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/181128-cmu-progress-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/181128-non-performing-loans-progress-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/181128-cmu-progress-report_en
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dacă aceste rezultate sunt încurajatoare ratele ridicate ale creditelor neperformante rămân o provocare în unele state membre. Actualul raportul va fi luat în 
considerare în dezbaterile ce vor avea loc la reuniunea la nivel înalt a zonei euro din luna decembrie (în configurație deschisă) privind consolidarea 
Mecanismului european de stabilitate și finalizarea uniunii bancare, inclusiv instituirea unui mecanism comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție și 
adoptarea unor măsuri suplimentare în vederea instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor. 

 Uniunea piețelor de capital 

În comunicare Comisia reamintește principalele elemente constitutive ale UPC, pe care le-a definitivat în ultimii trei ani. Printre acestea se numără 
propuneri importante vizând crearea de noi ocazii favorabile destinate întreprinderilor și investitorilor de pe piață unică, prin intermediul promovării unor noi 
produse și servicii la nivelul UE, prin instituirea unor norme mai simple, mai clare și proporționale, precum și printr-o supraveghere eficientă a sectorului 
financiar. Până în prezent 10 din cele 13 propuneri vizând definitivarea elementelor constitutive ale UPC se află încă pe masa de dezbateri a colegiuitorilor UE. 
De asemenea, trei propuneri privind finanțarea durabilă și alte trei propuneri care sunt importante pentru piețele financiare ale UE sunt în curs de dezbatere.  

 

Politici climatice și energie  

Comisia a lansat propunerea ca Europa să devină neutră din 

punctul de vedere al impactului asupra climei până în anul 

2050 prin investiții în soluții tehnologice realiste  

În data de 28 noiembrie 2018, Comisia Europeană a adoptat o viziune 
strategică 7  pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până 
în 2050 – O planetă curată pentru toți. În document se menționează că 
această strategie arată modul în care Europa poate deschide calea către 
neutralitate prin responsabilizarea cetățenilor și prin alinierea acțiunilor în 
domenii-cheie, cum ar fi politica industrială, finanțele sau cercetarea, 
asigurând, în același timp, egalitate socială pentru o tranziție nepărtinitoare. 

Actuala propunere include aproape toate politicile UE și respectă 
obiectivul Acordului de la Paris de a menține creșterea temperaturii mult 
sub 2°C și de a continua eforturile pentru menținerea acesteia la nivelul de 
1,5°C. Pentru UE, rolul de lider mondial în ceea ce privește neutralitatea din 

                                                 
7 COM(2018) 773 

punctul de vedere al impactului asupra climei înseamnă realizarea acestui 
lucru până în 2050. 

Uniunea Europeană are un mandat puternic din partea cetățenilor 
săi - conform celui mai recent sondaj Eurobarometru special (din 
noiembrie 2018) 93% dintre cetățenii europeni consideră că schimbările 
climatice sunt provocate de activitatea umană, iar 85% sunt de acord că 
lupta împotriva schimbărilor climatice și utilizarea mai eficientă a energiei 
pot genera creștere economică și locuri de muncă în Europa. Documentul 
precizează că pe baza viziunii prezentate, UE poate poate demonstra că 
transformarea economiei este posibilă și benefică. Strategia pe termen lung 
analizează paleta de opțiuni pe care statele membre, întreprinderile și 
cetățenii le au la dispoziție și modul în care acestea pot contribui la 
modernizarea economiei europene și la îmbunătățirea calității vieții 
europenilor.  

Totodată se arată că, pentru a obține o economie neutră din punctul 
de vedere al impactului asupra climei, ar fi necesară o acțiune comună în 
șapte domenii strategice: eficiența energetică; utilizarea surselor 
regenerabile de energie; o mobilitate curată, sigură și conectată; o industrie 

https://ec.europa.eu/info/publications/181128-cmu-progress-report_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
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competitivă și o economie circulară; infrastructură și interconexiuni; 
bioeconomia și mijloacele naturale de absorbție a carbonului; captarea și 
stocarea carbonului pentru a găsi soluții pentru emisiile rămase. 

 Comisia Europeană a invitat Consiliul European, Parlamentul 
European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social să analizeze 
documentul aprobat pentru a-i pregăti pe șefii de stat și de guvern din UE să 
dea un nou contur viitorului Europei în cadrul Consiliului European din 
9 mai 2019 de la Sibiu. Totodată, miniștrii din cadrul tuturor formațiunilor 
relevante ale Consiliului ar trebui să desfășoare dezbateri politice de 
amploare privind contribuția domeniilor lor de politică la viziunea de 
ansamblu. 

Strategia pe termen lung este, în acelașii timp, o invitație adresată 
tuturor instituțiilor UE, parlamentelor naționale, sectorului de afaceri, 
organizațiilor neguvernamentale, orașelor și comunităților, precum și 
cetățenilor - și, în special, tinerilor - de a-și aduce contribuția pentru ca UE 
să poată continua să își asume rolul de lider în acest domeniu și să 
determine și alți parteneri internaționali să urmeze aceeași cale. Această 
dezbatere în cunoștință de cauză, care se va desfășura în întreaga UE, ar 
trebui să îi permită Uniunii să adopte și să prezinte în cadrul Convenției-
cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice o strategie ambițioasă 
la începutul anului 2020, așa cum s-a propus în Acordul de la Paris. 

Drept urmare, statele membre vor prezenta Comisiei Europene, 
până la sfârșitul anului 2018, proiectele de planuri naționale privind clima și 
energia, care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor în materie de 
climă și energie pentru 2030 și care ar trebui să fie orientate spre viitor și 
luate în considerare în cadrul strategiei UE pe termen lung. În plus, un 
număr tot mai mare de regiuni, municipalități și asociații de întreprinderi își 
elaborează propriile viziuni pentru 2050, care vor contribui la dezbatere și la 
definirea răspunsului Europei la provocarea mondială reprezentată de 
schimbările climatice. 

Pe plan internațional, pe tot parcursul anului viitor, UE ar trebui să își 
extindă cooperarea strânsă cu partenerii internaționali, astfel încât toate 
părțile la Acordul de la Paris să elaboreze și să prezinte, până în anul 2020, o 

strategie națională pe termen lung pentru jumătatea acestui secol, în acord 
cu recentul raport special al IPCC privind încălzirea globală cu 1,5 grade 
Celsius. 

Grupul de experți independenți la nivel înalt în domeniul căilor către 
decarbonizare – un organism consultativ pe lângă cabinetul 
comisarului Moedas – a prezentat, în data de 28 noiembrie 2018, un raport8 
privind rolul pe care îl joacă cercetarea și inovarea în atingerea obiectivelor 
Acordului de la Paris, oferind totodată Uniunii un avantaj competitiv în cursa 
decarbonizării. Raportul susține viziunea prezentată în comunicare. 

                                                 
8  Raportul Grupului la nivel înalt din cadrul Inițiativei europene privind căile către 
decarbonizare (European Decarbonisation Pathways Initiative) 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-initiative_en
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În săptămâna  26 noiembrie – 2 decembrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul ședinței mini-plenului, al grupurilor și comisiilor 
permanente ale Parlamentului European, la Bruxelles – Belgia.   

România și MCV 

În data de 26 noiembrie a.c., la Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, a fost dezbătut9, în prezența 
reprezentanților Comisiei Europene, raportul10, publicat pe 13 noiembrie a.c., privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și 
de verificare (MCV).  

Raportul a fost unul negativ pentru România. Textul specifică faptul că s-a înregistrat un regres în ceea ce privește 
independența sistemului judiciar, reforma justiției și combaterea corupției la nivel înalt, acţiunile Guvernului român au 
impus recomandări și reanalizarea măsurilor luate în contextul recomandărilor Comisiei Europene, ale Comisiei de la 
Veneţia şi ale GRECO. În acest context, s-a propus să se mai facă o evaluare până la sfârşitul mandatului actualei Comisii 
Europene. 

Prezent la dezbateri, parlamentarul european Emilian Pavel (S&D, RO), membru al Comisiei LIBE, a precizat că „(…) 
începând cu 2010, România nu mai are nici o obligaţie juridică faţă de MCV”.  A cerut să se indice în baza cărui articol 
din tratate încă mai există acest MCV: „(…) Vreau să-mi spuneţi ce cadru legal stă în spatele acestui mecanism, astăzi, în 
anul 2018? În acest raport, de această dată, Comisia Europeană şi-a depăşit cu mult prerogativele pe care le are prin tratatele şi acordurile europene. Oricum, nu 
aveţi competenţa de a institui astfel de mecanisme, discreţionare pentru doar două state.” Deputatul european s-a exprimat că nu este de acord ca României să i 
se  solicite să nu aplice legile votate de Parlamentul naţional, validate de Curtea Constituţională, și consideră că „este o ingerinţă directă şi inacceptabilă în 

                                                 
9 Minutul 16:52 
10 COM(2018)851 - Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare. Raportul este 
adoptat la data de 13 noiembrie 2018, și este însoțit de documentul de lucru al Serviciilor - SWD(2018)551.  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/11-26/1169707RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20181126-1500-COMMITTEE-LIBE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0851&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/129256/EMILIAN_PAVEL/home
https://a1.ro/video/antena-3/100-de-minute/declaratia-lui-emilian-pavel-din-parlementul-european-id822224.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0851:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2018:0551:FIN:RO:PDF
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ordinea constituţională a unui stat membru.” „(…) Dvs. aţi avut, prin acest raport, o imixtiune directă în chestiuni care ţin exclusiv de suveranitatea statului 
român” – a precizat parlamentarul european, referindu-se în mod special la numirea șefului DNA şi la cererea de suspendare a Procurorului general. 

Totodată, deputatul Emilian Pavel a solicitat să i se comunice cine furnizează informaţiile care stau la baza acestor rapoarte „care sunt discreţionare la adresa 
a două state membre” și de ce sunt ascultate doar anumite surse.  „(…) Acest mecanism este unul politic, folosit politic de state membre care nu doresc ca 
România şi Bulgaria să ajungă în Spaţiul Schengen, pentru că le-ar crea probleme economice. Şi nu-mi spuneţi mie, Comisia Europeană, din nou, că acest raport 
nu are nici o legătură cu Schengen, pentru că ceilalţi lideri europeni care sunt în Consiliu şi se opun intrării României şi Bulgariei în Spaţiul Schengen exact acest 
lucru spun.”  

Parlamentarul european a mai adăugat că: „(…) Îi cereți țării mele să își desconsidere propriul parlament, să încalce propria Constituție și deciziile Curții 
Constituționale a României. Cereți să ne încălcăm legile. Aceste lucruri alimentează în țara mea un mesaj anti-european. Noi suntem pro-europeni, dar oamenii 
văzând cum folosiți acest mecanism politi, se duc în direcția greșită. Vrem tratament egal, aceleași drepturi și obligații.” 

În răspunsul reprezentantului Comisiei Europene s-a menționat11 că „MCV a fost decis în urma situaţiei din momentul aderării, ca un fel de garanţie pentru 
îndeplinirea unor obligaţii ale acestor două state” și s-a precizat că „nici abordarea Comisiei Europene şi nici baza acestui mecanism nu s-au schimbat”.  

Comisia Europeană susține că discută cu mai mulți interlocutori, iar GRECO şi Comisia de la Veneţia au o opinie similară în ceea ce privește MCV-ul pentru 
România. În acelașii timp, Comisia Europeană s-a exprimat foarte ferm în sensul că nu acceptă nici o legătura cu integrarea în spațiul Schengen și că nu acesta e 
motivul pentru care există MCV, recunoscând totuși că unele state membre au făcut deseori această legătură. 

 

Cercetarea și inovarea UE în viața de zi cu zi 

O conferință la nivel înalt cu tema „Cercetarea și inovarea UE în viața de zi cu zi” a fost organizată,  
în data de 27 noiembrie a.c., la Parlamentul European – Bruxelles, co-organizator fiind Comisia 
Europeană. Dl Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, și dl Carlos Moedas, membru al 
Comisiei, responsabil pentru cercetare, știință și inovare, au deschis conferința, precizând încă de la 
început că inovarea și cercetarea nu sunt doar doi factori importanți ai dezvoltării economice și ai 
creării locurilor de muncă, ci și componente de bază ale vieții noastre de zi cu zi.  

Uniunea Europeană anunță că în ultimii 30 de ani a investit 200 miliarde EUR în proiecte de 
cercetare și inovare menite să îmbunătățească viața pentru toată lumea.  

Conferința a prezentat câteva dintre beneficiile cercetării sistemului Galileo12 - GPS-ul european, și ale lui Little Casper13  (un robot care ajută copiii care 
suferă de cancer). 

                                                 
11 Minutul 17:16 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/committees/video?event=20181126-1500-COMMITTEE-LIBE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_ro.htm
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=sf-20160802-monarch&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=40577
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Președintele PE consideră că: „(…) Toate sectoarele au beneficiat, într-un fel sau altul, de cercetarea europeană: medicamentele, produse farmaceutice, 
durabilitatea ecologică, energia, combaterea îmbătrânirii, nanotehnologia, inteligența artificială, siguranța alimentară, transportul, spațiu, apărarea, securitatea 
și securitatea cibernetică etc. Această conferință a prezentat câteva dintre numeroasele povești de succes ale cercetării europene. Rezultatele obținute datorită 
contribuțiilor dvs., consider că este esențial să le cunoașteți.” 

La rândul său, dl Carlos Moedas a menționat: „(…) Descoperirile ne fac viața mai bună, mai ușoară, mai prosperă. Mii de oameni de știință, inovatori din 
Europa și din restul lumii, au fost sprijiniți prin finanțarea UE, și datorită acestora știm că știința și inovația nu se limitează la faza de laborator. În schimb, ele 
aduc beneficii reale și tangibile vieții noastre de zi cu zi și fac Europa și lumea un loc mai bun pentru noi toți.” 

 

Controlul alimentar al Uniunii Europene 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) dorește ca Agenția europeană pentru siguranța alimentară (EFSA) să acționeze mai 
rapid și să publice studii înainte ca un produs să fie autorizat pe piață. În ședința din 27 noiembrie a.c., membrii Comisiei ENVI au votat proiectul de raport 
privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar14. 

Noile norme vizează îmbunătățirea transparenței în evaluarea riscurilor, fiabilitatea, obiectivitatea și independența studiilor utilizate de EFSA în evaluarea 
riscurilor, comunicarea riscurilor și guvernanța. A fost introdusă o nouă procedură pentru a permite accelerarea procesului de solicitare a cererilor, deoarece 
EFSA poate oferi consultanță solicitantului cu privire la modul de furnizare a tuturor informațiilor solicitate. De asemenea, ar trebui instituit un registru 
european comun al lucrărilor comandate în scopul de a descuraja societățile care solicită autorizație să dea curs unor studii nefavorabile.  

O dată ce EFSA va transmite studiile acestea trebuie făcute publice, iar agenția ar putea consulta și părțile terțe pentru a identifica dacă există alte date sau 
studii științifice relevante. De asemenea, Comisia ENVI a stabilit un set de criterii pentru a decide ce fel de informații confidențiale pot fi păstrate (de exemplu, 
marca în care se comercializează un produs sau descrieri detaliate ale preparatelor).  

                                                                                                                                                                                                                                                              
12 Galileo este un sistem civil aflat sub control civil, care furnizează informații precise de poziționare și datare. Galileo are ca scop să asigure independența Europei față de alte sisteme de 
navigație prin satelit, precum și autonomia sa strategică în domeniul navigației prin satelit. Autonomia Europei în acest sector va impulsiona piața locurilor de muncă din Europa, va ajuta UE și 
mai mult în misiunea sa de a oferi securitate și apărare și va sprijini tehnologiile emergente precum inteligența artificială, dronele, mobilitatea automatizată și internetul obiectelor. 
13 Un robot numit "Little Casper" a fost conceput pentru a ajuta copiii care suferă de cancer. Little Casper nu este doar un robot obișnuit. El a fost construit pentru a percepe mediul și pentru a 
interacționa cu el. 
14 COM(2018)0179 - 2018/0088(COD) – Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul 
lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr.178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a 
Regulamentului (CE) nr.1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr.1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului 
(CE) nr.2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr.1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr.1331/2008 
[privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr.1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a 
Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] -  Fișă de procedură 
 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2018/11-26/1169610RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0179:FIN:RO:PDF
https://oeilm.secure.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2018/0088(COD)
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Raportorul Renate Sommer (PPE, DE) consideră că: „(…) Este adevărat că  pot fi  îmbunătățite regulile de transparență ale EFSA. Agenția publică deține  deja o 
mulțime de informații, dar nu este obligată să le facă publice. Prin urmare, adoptarea unor norme pro-active de transparență, așa cum procedează și alte agenții 
ale UE, are sens. (…) Cu toate acestea, ceea ce Comisia ENVI a decis pune în pericol competitivitatea producătorilor europeni. În cazul în care cererile 
producătorilor de autorizație și studiile științifice care stau la baza acestora trebuie să fie publicate la momentul depunerii cererii, există riscul unei «piraterii a 
ideilor» la nivel mondial. ”  

Propunerea este o continuare a inițiativei cetățenilor europeni privind glifosatul, în special îngrijorările exprimate în inițiativa privind transparența studiilor 
științifice utilizate pentru evaluarea pesticidelor. De asemenea, urmează o verificare de conformitate a Regulamentului privind stabilirea principiilor și a 
cerințelor generale ale legislației alimentare, lansat în 2014 și finalizat în ianuarie 2018 de către Comisia Europeană. 

 

Dezbatere despre „Viitorul Europei” 

DL Lars Løkke Rasmussen, prim-ministrul Regatului Danemarcei, a 
continuat seria dezbaterilor privind „Viitorul Europei”, în data de 28 
noiembrie a.c.,  cu deputații europeni și vice-preşedintele Comisiei 
Europene, dl Valdis Dombrovskis. 

În discursul său, dl Lars 
Løkke Rasmussen a felicitat 
UE pentru menținerea păcii 
pe continent, dar a amintit că 
trebuie să-i asculte pe  
cetățenii europeni pentru a 
ști ce-și doresc să fie în viitor 
Uniunea.  

Prim-ministrul danez 
consideră că viitorul UE 
depinde de capacitatea sa de 
a rezolva cele mai mari 
provocări ale zilei și a 

subliniat 4 domenii în care crede că UE ar trebui să joace un rol important în 
viitor: 

Migrația: „Cu toții am putea face o treabă mai bună, prin a explica 
cetățenilor ce a realizat deja UE și statele membre. De exemplu, a avut loc o 
scădere cu 95% a sosirilor de migranți de la criza din 2015.” 

Lupta împotriva schimbărilor climatice: „ Dacă am stabilit obiective 
ambițioase pentru tranziția verde la nivel european, vom motiva propria 
noastră industrie pentru a fi primii. În beneficiul tuturor din Europa.” 

Piața unică: „Extinderea și modernizarea pieței unice este esențială. 
Trebuie să fi competitiv digital.” 

Comerțul liber: „Este datoria noastră să protejăm comerțul liber - chiar și 
sub presiuni istorice.” 

Referindu-se la Brexit, premierul danez a precizat: „(…) Trebuie să 
respectăm alegerea poporului britanic, dar trebuie să învățăm din această 
opțiune. Timp de 40 de ani, britanicilor li s-a  spus doar despre modul în care 
cooperarea europeană i-a tras înapoi. Când, de fapt, Brexit a dezvăluit 
modul în care cooperarea europeană rezolvă problemele cu care se 
confruntă acum britanicii: asigurarea granițelor deschise, comerțul fără 
fricțiune, pacea și securitatea. În Marea Britanie, guvernul probabil a uitat să 
transmită ceea ce am realizat împreună.” 

De asemenea, dl Lars Løkke Rasmussen a spus că Danemarca aparține 
UE, iar danezii nu sunt europeni reticenți - „Cota persoanelor care susțin UE 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4282/RENATE_SOMMER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EN
http://stm.dk/_a_1644.html
http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-final-statement-by-lars-lkke-rasmussen-danish-prime-minister_I163964-V_rv
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este mai mare în Danemarca decât în majoritatea țărilor europene! Și vocea 
lor este auzită la nivel european de pe locul al doilea în rândul a 28 de state 
membre.” Acest lucru se datorează faptului că Danemarca a avut o 
dezbatere deschisă cu privire la UE în ultimii 30 de ani, ceea ce ia dat o 
viziune mai pragmatică asupra UE. „UE este o asociere bună, și ar trebui să 

continue să vină cu soluții pentru a face față problemelor actuale” – a 
concluzionat oficialul danez. 

 

 

 

Noi norme privind controalele temporare la frontierele din spațiul Schengen 

Controalele la frontierele interne în spațiul Schengen ar trebui să fie limitate la maximum 1 an, în loc de perioada curentă de 2 ani, au fost de părere deputații 
europeni, în data de 29 noiembrie a.c., când au votat în plenul Parlamentului European rezoluția cu privire la condițiile în care guvernele pot reintroduce 
temporar controale la frontierele interne în spațiul Schengen.15 

Codul Frontierelor Schengen16, care este în curs de revizuire, permite statelor membre să efectueze controale temporare la frontierele interne din spațiul 
Schengen, în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne17. 

În cadrul votului din plen, care stabilește poziția Parlamentului pentru negocierile cu miniștrii UE, deputații europeni au convenit că: 

 perioada inițială pentru controalele la frontieră ar trebui limitată la 2 luni, în loc de perioada curentă de 6 luni; 

 controalele la frontieră nu ar putea fi prelungite peste 1 an, reducând la jumătate limita maximă curentă de 2 ani. 

Deputații europeni au subliniat că, întrucât libera circulație a persoanelor este afectată de controalele temporare la frontieră, acestea ar trebui utilizate 
numai în situații excepționale și ca ultimă măsură. Țările Schengen ar trebui să furnizeze o evaluare detaliată a riscurilor dacă controalele temporare la frontieră 
sunt prelungite după primele 2 luni. În plus, orice extindere ulterioară a controalelor la frontiere în termen de 6 luni ar cere Comisiei Europeană să precizeze 
dacă prelungirea respectă cerințele legale sau nu, și ar trebui autorizată de Consiliul. De asemenea, deputații europeni doresc ca Parlamentul European să fie 
mai informat și implicat în acest proces. 

                                                 
15 COM(2017)571 - 2017/0245(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile 
reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne  - Fișă de procedură 
16 Codul Frontierelor Schengen oferă statelor membre capacitatea de a reintroduce temporar controlul la frontierele interne în cazul în care a fost stabilită o amenințare gravă la adresa ordinii 
publice sau a securității interne. Reintroducerea controlului la frontierele interne trebuie să rămână o excepție și trebuie să respecte principiul proporționalității. Domeniul de aplicare și durata 
unei astfel de reintroduceri temporare a controlului la frontierele interne sunt limitate în timp și ar trebui să fie limitate la minimul necesar pentru a răspunde la amenințarea în cauză. 
Reintroducerea controlului de frontieră la frontiera internă ar trebui utilizată vreodată ca măsură de ultimă instanță. Reintroducerea controlului la frontiere este o prerogativă a statelor 
membre. Comisia poate emite un aviz cu privire la necesitatea măsurii și la proporționalitatea acesteia, dar nu poate să respingă o astfel de decizie dacă este luată de un stat membru. 
17

 Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia au în prezent controale la frontierele interne datorită circumstanțelor excepționale care rezultă din criza migratorie care a început în 2015. 
În plus, Franța dispune de controale la frontierele interne din cauza unei amenințări teroriste persistente. 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0245%28COD%29&l=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
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Raportorul Tanja Fajon (S&D, SI) a declarat: „(…) Spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale UE. Cu toate acestea, este pus în pericol din cauza 
controalelor în curs de desfășurare la frontierele interne efectuate de 6 state pentru mai mult de 3 ani, în ciuda unei perioade maxime de 2 ani. Acest lucru arată 
cât de ambigue sunt normele actuale și cum statele abuză și interpretează greșit. Dacă vrem să salvăm Spațiul Schengen, trebuie să oprim acest lucru și să 
stabilim reguli clare.”  

Discuțiile cu miniștrii UE pot începe, deoarece Consiliul a convenit deja asupra poziției sale în luna iunie a.c. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96911/TANJA_FAJON/home
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

  

Consiliul afaceri externe - dezvoltare 

Luni, 26 noiembrie a.c., a avut loc la Bruxelles, reuniunea Consiliului de afaceri externe cu tema dezvoltare, prezidată de dna Mogherini,  Înaltul 
Reprezentant al UE. Subiectele principale dezbătute pe ordinea de zi au fost alianţa Europa-Africa, viitoarea arhitectură financiară a dezvoltării, precum şi 
egalitatea de gen şi drepturile omului. 

Consiliul a desfăşurat un schimb de opinii referitoare la iniţiativa Comisiei Europene către o nouă alianţă Africa – Europa pentru investiţii şi locuri de 
muncă sustenabile şi pentru cele 4 direcţii de acţiune ale acesteia: îmbunătăţirea climatului de investiţii, reducerea riscurilor, consolidarea sprijinului pentru 
competenţe şi educaţie şi sprijinirea integrării economice şi a consolidării pieţei. S-u discutat despre modalitățile prin care statele membre pot fi implicate, în 
mod activ, în noua alianță Africa-Europa și despre importanța asigurării coordonării și a coerenței acesteia.  

În cadrul dezbaterilor, miniştrii au luat act de stadiul negocierilor privind cadrul financiar multianual (CFM) în ceea ce priveşte Instrumentul de 
vecinătate, dezvoltare şi cooperare internaţională (NDICI) şi, în special, legat de viitoarea arhitectură 
europeană pentru investiţii în afara UE. În plus, au discutat despre nevoia ca viitorul cadru să garanteze o 
flexibilitate suficientă, asigurându-se, în acelaşi timp, faptul că priorităţile UE cu privire la vecinătatea sa şi 
Africa sunt reflectate pe deplin. 

Privind tema egalitatăţii de gen şi drepturile omului, miniştrii dezvoltării au purtat discuţii cu 
laureaţii Premiului Nobel pentru pace - Nadia Murad şi dr Denis Mukwege. Cei doi au fost invitați să discute 
despre eradicarea violenței împotriva femeilor și impactul asupra dezvoltării. Cu acest prilej, dna Mogherini, 
Înaltul Reprezentant al UE, a anunţat un nou sprijin din partea UE pentru proiectele celor doi laureați ai 
Premiului Nobel pentru Pace din 2018 în valoare de 5 milioane de euro. Mogherini a declarat că „(…) 
Uniunea Europeană, admiră curajul și munca neobosită a dnei  Nadia Murad și a dlui Denis Mukwege, care 
își pun de multe ori propria viață în pericol. Avem datoria de a le susține munca și pe toți oamenii pe care îi 

https://www.consilium.europa.eu/media/37173/st14405-en18.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-development-cooperation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-development-cooperation_en.pdf
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reprezintă, așa cum de altfel facem, și acesta este și cel mai bun mod de a celebra Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor."  În acelaşi 
context, Consiliul a adoptat concluzii privind Planul de acţiune pentru egalitatea de gen.  

În cadrul dezbaterilor, miniştrii au mai adoptat  concluzii privind securitatea alimentară mondială şi concluzii privind educaţia în caz de urgenţă şi crize 
prelungite. S-a manifestat îngrijorarea că la nivel mondial foametea s-a accentuat - 821 de milioane de persoane suferind de foame şi de malnutriţie, iar peste 
75 de milioane de copii sunt afectaţi de situaţiile de urgenţă şi de crizele prelungite, neavând acces la condiții de viață și la o educaţie de calitate. 

 

Consiliul educație, cultură, tineret și sport 

În data de 26-27 noiembrie 2018 a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Educație cultură tineret și sport. În prima  zi a reuniunii au fost  dezbătute 
teme din domeniul tineretului precum: propunerea de Regulament de instituirea a programului ” Corpul european de Solidaritate”18(CES), Strategia UE pentru 
tineret  în perioada 2019-2027 și rolul activităților pentru tineret în contextul problemelor migrației și refugiaților . 

Consiliul a convenit asupra poziției sale (acord general parțial) cu privire la Corpul european de solidaritate (CES) pentru perioada 2021-2027. Pe 
parcursul următoarei perioade financiare, CES ar trebui să ofere oportunități pentru sute de mii de tineri de a se implica în activități de solidaritate în întreaga 
Europă, fie prin voluntariat, fie sub forma unor locuri de muncă sau stagii în beneficiul societății. Printre acestea se numără activități cum ar fi ajutarea copiilor și 
a vârstnicilor, oferirea de asistență în centrele pentru solicitanții de azil sau contribuirea la prevenirea dezastrelor naturale sau la lucrările de reconstrucție din 
urma acestora.”(…)Tinerii sunt dornici să își dovedească solidaritatea față de ceilalți și sunt plini de entuziasm cu privire la dobândirea de noi competențe. Corpul 
european de solidaritate oferă tinerilor europeni șansa de a-și folosi energia pentru a oferi sprijin persoanelor care au nevoie, permițându-le totodată să 
dobândească experiență profesională valoroasă și să își consolideze dezvoltarea personală.”- a declarat  Juliane Bogner-Strauss, ministrul federal al Austriei 
pentru femei, familii și tineret. 

Acordul nu acoperă aspectele bugetare ale proiectului de regulament, având în vedere că valorile finale vor depinde de acordul la care se va ajunge cu 
privire la viitorul cadru financiar multianual. Conform așteptărilor, Corpul european de solidaritate pentru perioada 2021-2027 va fi un program autonom, 
separat de bugetul pentru Erasmus sau pentru alte programe ale UE. 

Principalele elemente ale CES :  

 Cei interesați, cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani, se pot înscrie pe portalul CES. După înscriere și dacă au cel puțin 18 ani, aceștia pot fi 
invitați de către organizațiile înregistrate să participe la proiecte; 

                                                 
18Propunerea de regulament de instituire a programului CES COM (2018) 440 final face parte din pachetul de propuneri legate de cadrul financiar multianual (CFM), și a fost publicată de către 

Comisia Europeană în iunie 2018 în perspectiva dezbaterilor cadrului financiar multianual 2021-2027. regulament   instituie   Corpul   european   de   solidaritate   (denumit   în   

continuare „programul”), care introduce două direcții de acțiune:(a)participarea  tinerilor  la  activități  de  solidaritate  care urmăresc  să  ofere  un  răspuns  la provocările societale 

și(b)participarea  tinerilor  la  activități  de  solidaritate  legate  de  furnizarea  de  ajutor  umanitar (Corpul voluntar european de ajutor umanitar).(2) Prezentul regulament stabilește 

obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele privind acordarea finanțări. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/11/26/gender-action-plan-council-adopts-conclusions/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14554-2018-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37157/st14719-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37157/st14719-en18.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14079-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9993-2018-INIT/ro/pdf
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  Printre activitățile propuse se numără stagii, voluntariat, locuri de muncă și proiecte de solidaritate conduse de tineri. Corpul european de 
solidaritate ține seama de nevoile speciale ale tinerilor cu mai puține oportunități prin alocarea unei părți a bugetului pentru activități naționale; 

 Prin integrarea Serviciului european de voluntariat, domeniul de aplicare al programului este extins la țările din afara UE, în special la țările care 
se învecinează cu regiunile ultraperiferice ale UE; 

 Prin integrarea fostei inițiative „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, care era separată, în Corpul european de solidaritate a fost creată o nouă 
sferă de acțiune pentru CES, și anume sprijinirea activităților de ajutor umanitar în țările terțe. Acest lucru creează sinergii organizaționale suplimentare, precum 
și economii în materie de costuri. 

Acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului va servi drept bază pentru viitoarele negocieri cu Parlamentul European. Decizia cu privire la bugetul CES 
pentru perioada 2021-2027 va depinde de acordul privind următorul CFM. 

Consiliul a adoptat o rezoluție privind noua strategie a UE pentru tineret 2019-2027 și a susținut o dezbatere privind punerea sa în aplicare. În anii ce 
urmează strategia urmărește: 

- să le permită tinerilor să fie arhitecții propriilor vieți, să sprijine dezvoltarea lor personală și să consolideze reziliența acestora; 

- să încurajeze tinerii și să îi înzestreze cu resursele necesare pentru a deveni cetățeni activi, agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive; 

- să îmbunătățească  deciziile de politică în ceea ce privește impactul acestora asupra tinerilor în  toate sectoarele, îndeosebi ocuparea forței de 
muncă, educația, sănătatea și incluziunea  socială; 

- să contribuie la eradicarea sărăciei în rândul tinerilor și a tuturor formelor de discriminare și să promoveze incluziunea socială a tinerilor . 

Miniștrii au adoptat concluziile privind rolul activităților pentru tineret în contextul problemelor migrației și refugiaților. Cu această ocazie au fost 
evidențiate principiile directoare ale activităților pentru tineret : promovarea valorilor europene, egalitatea de gen, combaterea tuturor formelor de discriminare 
precum și respectarea drepturilor și a principiilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea miniștrii au convenit că o atenție specială ar 
trebui acordată tinerilor refugiați și resortisanți ai altor țări terțe care riscă o marginalizare multiplă pe baza provenienței in contextul migrației sau din cauza 
discriminării pe criterii de originea etnică, gen sau orientarea sexuală. 

În domeniul educației, miniștrii au ajuns la un acord parțial cu privire la propunerea de Regulament  de instituire a programului Erasmus+ pentru 
perioada  2021-2027. Regulamentul propus va extinde oferta de oportunități de învățare în Europa și în afara ei, pentru a se adresa mai multor persoane față de 
perioada curentă. De asemenea, în urma extinderii ofertei vor fi cuprinse toate nivelurile de educație și de formare. Pentru a-și sublinia abordarea favorabilă 
incluziunii, Consiliul a menținut actuala denumire a programului, „Erasmus+”. Acordul nu acoperă aspectele bugetare ale proiectului de regulament, întrucât 
sumele finale vor depinde de acordul obținut cu privire la următorul cadru financiar multianual (CFM). 

”(…) Erasmus+ este un program despre investiții în oameni. Prin extinderea mobilității și a schimburilor în domeniul educațional, programul va aduce o 
contribuție și mai importantă la dezvoltarea personală, educațională și profesională a numeroase persoane. Acesta este, de asemenea, un instrument important 
menit să genereze creștere economică și să creeze locuri de muncă în Europa.” a declarat  Heinz Fassmann, ministrul federal austriac al educației, științei și 
cercetării. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14082-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13943-2018-INIT/ro/pdf
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Consiliul și-a exprimat susținerea pentru noul  programul Erasmus+ despre care se apreciază că  este consolidat în mod substanțial, extins și favorabil. 
Noul program răspunde acestei abordări prin faptul că asigură mobilitatea în scop educațional către un număr record de persoane, sporește accesibilitatea 
pentru tinerii cu posibilități reduse și pentru organizațiile  locale și de mici dimensiuni și prin faptul că programul  a menținut un caracter integrat acoperind 
toate formele de învățământ: formal,non formal și informal. Acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului va servi drept bază de negociere cu Parlamentul 
European. Decizia privind alocările financiare pentru Erasmus+ pentru perioada 2021-2027 va depinde de acordul referitor la următorul CFM. 

Consiliul a adoptat o propunere de recomandare  privind promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor de învățământ superior. 
Propunerea are scopul să garanteze faptul că toate diplomele de învățământ superior și de absolvire a învățământului secundar superior, precum și  rezultatele 
perioadelor de învățare petrecute în străinătate, care sunt acordate de către o instituție acreditată din cadrul Uniunii,  vor fi  recunoscute automat  în scopul 
învățării ulterioare în toate statele membre până în anul 2025. 

În data de 27 noiembrie 2018 miniștrii au susținut dezbateri pe teme din domeniul culturii. Au fost adoptate concluzii cu privire la planul de lucru în 
domeniul culturii 2019-2022 cu scopul de a se adopta un instrument strategic și dinamic care să stabilească prioritățile specifice și să definească acțiunile 
concrete pentru a aborda evoluțiile actuale ale politicii culturale precum trecerea la era digitală, globalizarea, diversitatea societală în creștere și mediile de lucru 
aflate în schimbare. Miniștrii au evidențiat importanța monitorizării periodice a punerii în aplicare a planului de către Președințiile Consiliului în vederea  
actualizării acestuia în funcție de noile evoluții. De asemenea, au exprimat nevoia ca planul de lucru pentru cultură să se  concentreze  pe teme care aduc un 
plus de valoare acțiunilor statelor membre .  

Consiliul a adoptat  concluzii cu privire la consolidarea conținutului european în economia digitală. Textul concluziilor a fost elaborat pe baza priorităților 
politice  de pe agenda UE: promovarea diversității, a vizibilității și a inovării, stabilirea unor condiții de concurență echitabile, consolidarea încrederii în informații 
și în surse, îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor. Miniștrii au recunoscut necesitatea instituirii pieții unice digitale și au fost de acord cu faptul că 
tehnologiile digitale și online constituie o oportunitate pentru a promova creativitatea. În același timp, s-a constatat că acestea sporesc accesul la conținutul 
cultural european și contribuie la păstrarea, promovarea și difuzarea patrimoniului cultural european. 

 

Consiliul afaceri generale - coeziune 

Miniștrii afacerilor externe și europene din UE s-au reunit la Bruxelles la 30 noiembrie 2018 
pentru a discuta despre politica de coeziune pentru perioada 2012-2027.  

Consiliul a discutat pachetul legislativ privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027. 
Politica de coeziune este politica-cheie a UE, întrucât peste o treime din bugetulsău este destinat acesteia 
și se adresează regiunilor și orașelor Europei, prin investiții care să creeze locuri de muncă, să reducă 
lacunele economice și sociale și să îmbunătățească viața de zi cu zi a cetățenilor.  

Documentul de discuție al președinției austriece s-a referit la  un acord de parteneriat obligatoriu, 
la durata programării și natura evaluării la jumătatea perioadei și la cooperarea teritorială. Cu acest prilej, 
miniștrii au luat act de progresele înregistrate în examinarea pachetului legislativ, respectiv cu privire la 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13955-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13949-2018-INIT/ro/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=14216%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.consilium.europa.eu/media/37234/st14968-en18.pdf
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Regulamentul privind dispozițiile comune, Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, Regulamentul privind Fondul 
Social European Plus, Regulamentul privind cooperarea teritorială europeană (Interreg) și Regulamentul privind mecanismul european transfrontalier. 

Elisabeth Köstinger, ministru federal austriac pentru durabilitate și turism și președinte al Consiliului a declarat: „(...)Președinția austriacă a lucrat intens 
la pachetul de coeziune, concentrându-se pe elementele necesare pentru ca administrațiile naționale și regionale să înceapă pregătirile pentru următoarea 
perioadă de programare. Mă bucur să spun că au fost realizate progrese substanțiale în acest sens. Președinția își menține angajamentul de a accelera discuțiile 
pentru a se ajunge la un acord privind anumite aspecte ale pachetului până la sfârșitul mandatului nostru”. 

 

Consiliul competitivitate 

        În data  de 29-30 noiembrie 2018 a avut loc la Bruxelles  reuniunea Consiliului competitivitate. 

În prima parte a lucrărilor Consiliul a convenit în legătură cu poziția sa pentru propunerea de regulament privind promovarea echității și a transparenței 
pentru furnizorii prin servicii de intermediere online. Obiectivul este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin stabilirea de norme care să asigure 
faptul că utilizatorii comerciali de servicii de intermediere online, precum și utilizatorii de site-uri web corporative beneficiază, în raport cu motoarele de căutare 
online, de un grad adecvat de transparență și de posibilități efective de a solicita măsuri reparatorii. În ceea ce privește transparența, platformele sunt obligate 
să utilizeze  termeni și condiții clare și accesibile pentru serviciile lor de intermediere online. De asemenea, platformele ar trebui să prezinte o expunere de 
motive de fiecare dată când decid să suspende ori să înceteze utilizarea serviciilor lor de către un utilizator economic. În plus platformele ar trebui să facă 
publice parametrii principali care determină clasificarea utilizatorilor  în rezultatele căutării și tratamentul diferențiat acordat bunurilor și serviciilor oferite direct 
de acestea. În cele din urmă acestea ar trebui să prezinte motivele (economice,comerciale sau juridice) care stau la baza  restricționării capacității utilizatorilor 
comerciali de a oferi condiții diferite consumatorilor din afara platformei. 

Referitor la mecanismul de acordare a măsurilor reparatorii, regulamentul obligă toate platformele să instituie un sistem intern de soluționare a 
reclamațiilor, eficient și rapid care să fie monitorizat anual pe baza unui raport. De asemenea Regulamentul obligă platformele să prevadă în termenii și 
condițiile de utilizare doi sau mai mulți mediatori pentru cazurile în care sistemul intern de soluționare a reclamațiilor nu finalizează  litigiul existent între 
utilizatorii comerciali.  De asemenea Regulamentul  mai prevede dreptul organizațiilor și asociaților de a iniția proceduri judiciare împotriva platformelor care nu 
respectă  cerințele regulamentului precum și dreptul statelor membre de a stabili sancțiuni  în cazul  încălcări dispozițiilor din regulament. Acordul la care s-a 
ajuns în cadrul Consiliului va servi drept bază de negociere cu Parlamentul European. 

Consiliul a ajuns la un acord parțial cu privire la propunerea de regulament de  instituire a programului privind piața  unică. Miniștrii au salutat includerea 
de către mai multe state membre în program a turismului, domeniu care reprezintă o sursă importantă de venituri și de locuri de muncă. În cadrul dezbaterilor 
s-a evidențiat  importanța sinergiilor cu programul Invest EU în special pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. Obiectivele programului privind piața 
unică sunt următoarele: îmbunătățirea guvernanței pieței interne, consolidarea competitivității industriei UE în special a întreprinderilor mici și 
mijlocii,promovarea standardizării în UE, asigurarea unor niveluri ridicate de protecție a consumatorilor și de siguranță a produselor, promovarea sănătății 
oamenilor animalelor și planetelor și asigurarea unui cadru pentru producerea și difuzarea statisticilor UE de înaltă calitate. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13876-2018-INIT/ro/pdf
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Consiliul a ajuns la un acord general cu privire la propunerea de regulament privind cerințele pentru omologarea de  tip a autovehiculelor și a remorcilor 
acestora. Regulamentul vizează  consolidarea cerințelor tehnice privind performanța în materie de siguranță a autovehiculelor și remorcilor acestora prin 
introducere unei game largi de măsuri de siguranță în cadrul echipamentelor standard prevăzute pentru aceste categorii de autovehicule.  

Pe baza unui raport al Președinției privind guvernanța și integrarea politicii industriale a UE Consiliul a adoptat o serie de concluzii în care s-a exprimat 
necesitatea unei viitoare strategii cuprinzătoare și pe termen lung pentru politica industrială a UE. În același context Consiliul a luat act de informarea 
Președinției cu privire la necesitatea revizuirii anumitor aspecte ale regulamentului REACH care afectează serios competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii 
din UE. 

În contextul dezbaterilor privind evaluarea competitivității Comisia a prezentat Consiliului Comunicarea privind Piața unică într-o lume în schimbare. De 
asemenea Consiliul a luat de  un raport al Președinției și al grupului de lucru la nivel înalt  privind competitivitatea și creșterea. 

Pe baza documentelor prezentate și a unei note a Președinției  miniștrii au susținut un schimb de puncte de vedere cu privire la  Viitorul pieței unice. Mai 
precis schimbul de opinii a vizat  tipul de acțiuni necesare pentru a putea beneficia pe deplin de veritabilă piață unică în cadrul UE precum și de o  aplicare mai 
eficientă a normelor. În continuare, miniștrii au apreciat că piața unică reprezintă un factor-cheie pentru promovarea creșterii economice în UE. Unii dintre 
participanți au evidențiat necesitatea unei abordări holistice care să se adreseze nu doar bunurilor și serviciilor ci și datelor, într-un efort de a debloca potențialul 
neexploatat și noile oportunități ale erei digitale. În final miniștrii au evidențiat faptul că piața unică facilitează integrarea întreprinderilor din UE în lanțurile 
valorice europene și globale  contribuind totodată la consolidarea competitivității interne și externe a acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14467-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14217-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14221-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14633-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14003-2018-INIT/ro/pdf
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COMITETUL EUROPEAN 

AL REGIUNILOR (CoR) 

 

Pilonul european al drepturilor sociale 

În data de 26 noiembrie a.c. a avut loc conferința interinstituțională cu tema: „Pilonul european al drepturilor sociale19: O perspectivă teritorială” 
organizată de Comitetul European al Regiunilor, la 1 an de la adoptarea Pilonului, la care a participat dna Marianne Thyssen, membru al Comisiei Europene 
responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă. Participanții au atras atenția dnei Thyssen că politica 
de coeziune a UE trebuie să sprijine, în continuare, punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și că reducerea fondurilor va afecta 
îndeplinirea promisiunilor Uniunii în materie de progres social. 

Dna Marianne Thyssen a afirmat: „(…) Poate că politicile noastre sunt de nivel local, dar provocările cu 
care ne confruntăm sunt de nivel european și chiar mondial. Comitetul Regiunilor rezolvă această dilemă, pentru 
că ne ajută să gândim la scara continentală, dar și să acționăm local. Pilonul european al drepturilor sociale 
îndeplinește exact aceeași funcție. El abordează provocările continentale prin măsuri care nu sunt doar de 
natură europeană, ci și națională, regională și locală.” 

Dl Karl-Heinz Lambertz, președintele CoR a declarat: „(…) UE trebuie să încerce în permanență să câștige 
încrederea cetățenilor, creând locuri de muncă decente, protejându-le sănătatea și asigurându-se că nimeni nu 
este lăsat în urmă. Pilonul european al drepturilor sociale a repus protecția socială și incluziunea socială în vârful 
agendei UE, dar concretizarea lor impune un angajament comun la toate nivelurile de guvernare. Acum, mai 
mult decât oricând, avem nevoie de un buget european ambițios, asociat cu o politică de coeziune puternică 
după 2020. Regiunile și orașele Europei sunt gata să reînnoiască Europa, dar reducerea sau centralizarea fondurilor UE, și în special a Fondului social european, 
este de natură să frâneze aceste ambiții.” 

                                                 

19
 Pilonul european al drepturilor sociale este menit să ofere drepturi noi și mai eficiente pentru cetățeni. Acesta are la bază 20 de principii esențiale, structurate în trei categorii: egalitatea de 

șanse și accesul la piața muncii, condiții de muncă echitabile și protecția socială și incluziunea social. 
 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-conference-delivering-European-social-pillar-territorial-perspective.aspx?fbclid=IwAR1VUtO1RZMNLCvU0NcAaV7xyib_Ul4iFoBY4Jgm_jb5X7rXkExHpjBYFcA
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Regiunile și orașele își unesc forțele cu UEFA pentru a promova investițiile regionale ale UE 

în domeniul sportului   

În data de 28 noiembrie a.c. a avut loc conferința la nivel înalt organizată de CoR și Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA), la Bruxelles, pe tema 
îmbunătățirii accesului la finanțarea UE în domeniul sportului. Dezbaterile din cadrul evenimentului au subliniat importanța investițiilor regionale ale UE – 
politica de coeziune a UE – menite să sprijine regiunile în organizarea de activități sportive la nivel local și să promoveze coeziunea teritorială în Europa. Dl Karl-
Heinz Lambertz, președintele CoR și dl Karl-Erik Nilsson, prim-vicepreședintele UEFA au semnat o declarație comună. 

Textul declarația relevă, printre altele: 

 sportul contribuie în mod semnificativ la realizarea obiectivelor strategice ale politicii de coeziune a UE și a obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

 propunerea Comisiei Europene privind dublarea finanțării programului Erasmus în următorul buget UE pe termen lung, atenția acordată sportului 
la nivel local, promovarea bunei cooperări interinstituționale și a integrității în sport constituie un progres binevenit; 

 în prezent, lipsa unor politici dedicate sportului și lipsa unor infrastructuri pentru activități sportive la nivel local reprezintă două dintre 
principalele obstacole ce împiedică accesul liber și egal al tuturor cetățenilor, inclusiv al persoanelor cu dizabilități; asigurarea accesului tuturor la 
activitățile sportive este esențială pentru dezvoltarea economică și socială și pentru creșterea numărului total de persoane implicate în astfel de 
activități; 

 contribuția sportului la consolidarea dezvoltării economice și la promovarea incluziunii sociale ar trebui să fie recunoscută într-o mai mare 
măsură; 

 CoR și UEFA sunt de acord să colaboreze în cadrul #CohesionAlliance pentru o politică de coeziune puternică, care să promoveze coeziunea 
economică, socială și teritorială în UE după 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/cohesion-alliance.aspx
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Regatul 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Parlamentul European și Parlamentul  britanic urmează să se pronunțe asupra acordului de retragere. Eventuala respingere a acestuia va înseamna fără Brexit sau 
Brexit fără acord 

După semnarea proiectului de Acord de retragere și a declarației poli ce,  În conformitate cu   articolul 50 TUE  , Parlamentul European va trebui să  ratifice 
acordul de retragere. De asemenea, se așteaptă votul Parlamentului britanic20. Înaintea summit-ului G20, Donald Tusk a subliniat că acesta este cel mai bun 
acord, de fapt singurul acord posibil. “Dacă acest acord este respins de Camera Comunelor, singurele alternative care ne rămân sunt : fără Brexit sau Brexit fără 
acord. Vreau să vă asigur că UE este pregătită pentru fiecare dintre aceste scenarii”. 

La 29 noiembrie, Parlamentul European a dezbătut, în ședință plenară, concluziile întrunirii extraordinare a Consiliului Afaceri Generale (art. 50) din 25 
noiembrie. 

În declarația privind negocierile cu Regatul Unit, dată în sesiunea plenară a Parlamentului European, Michel Barnier a subliniat: 

-  după semnarea proiectului de acord și a declarației politice s-a ajuns în etapa în care se așteaptă ratificarea acestor documente de către Parlamentul 
britanic, Parlamentul European şi Consiliu ; 

- acordul de retragere aduce certitudini juridice pentru cetățenii, companiile şi regiunile afectate de către Brexitul; 

- pe baza declaraţiei politice se va negocia viitoarea relație dintre cele două părți; clar este că nu va mai fi vorba despre un status-quo; 
- finalizarea declaraţiei politice în toate dimensiunile sale va conduce la un parteneriat fără precedent în ceea ce privește numărul domeniilor în care se va 

coopera.  

                                                 
20 Dezbaterile vor avea loc pe 4,5,6, 10 şi 11 decembrie. 

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-European-union-and-comments/title-6-final-provisions/137-article-50.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/11/30/remarks-by-president-donald-tusk-before-the-g20-summit-in-buenos-aires-argentina/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181126IPR20156/brexit-the-time-has-come-to-back-the-withdrawal-deal
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6622_en.htm
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 Guy Verhofstadt, coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit a subliniat că acordul de retragere este    singura şi cea mai bună afacere posibil 
ținând seama de liniile roșii trasate de guvernul britanic şi principiile fondatoare ale UE: integritatea pieței unice, indivizibilitatea celor patru libertăţi şi autonomia 
de luare a deciziilor UE  ". 

Oricum, autoritățile și instituțiile europene iau în calcul în continuare și se pregătesc pentru ambele variante de Brexit, cu sau fără acord. 

La 27 noiembrie s-a ajuns la un acord provizoriu în cadrul trilogului în ceea ce privește propunerea Comsiei Europene de modificare a legislației 
referitoare la omologarea vehiculelor,  exemplu de măsură care  trebuie adoptată indiferent dacă va fi vorba despre un Brexit ordonat sau nu21. 

La 29 noiembrie, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat tabloul de bord al riscurilor, cu o privire deosebită asupra 
vulnerabilităților legate de Brexit. 

Pe de altă parte, guvernul britanic a publicat, la 28 noiembrie, o serie de materiale  care vor servi ca bază a ac vităților viitoare, în toate domeniile legate 
de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană:  Ieşirea din UE: reluarea controlului asupra frontierelor, banilor şi documentelor pentru protejarea economie, 
securității și unității UK; evaluarea parteneriatului pentru securitate cu UE; analize economice pe termen lung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21    În proiectul de acord se prevede că  producătorilor care, în prezent,  au omologare britanică,  le va fi permis să se adreseze - înainte de ieșirea oficială a Marii Britanii din Uniune - 
autorităților din UE-27 pentru noile tipuri de omologări.   

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181126IPR20156/brexit-the-time-has-come-to-back-the-withdrawal-deal
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6587_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6587_en.htm
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-rising-market-nervousness-and-sensitivity-linked-brexit-risks
https://www.gov.uk/government/publications/exiting-the-european-union-publications
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ELEMENTE DE INTERES GENERAL 

Summit- ul G20 

 În perioada 30 noiembrie- 1 decembrie a.c., a avut loc la Buenos Aires, Argentina, reuniunea liderilor G20 22.  Din partea Uniunii Europene au participat 
dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European şi dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene.  

Argentina deține în prezent președinția G20, context în care dl Mauricio Macri, preşedintele Argentinei a prezidat summit-ul. Tema reuniunii a fost 
„construirea unui consens pentru o dezvoltare echitabilă și durabilă", având la bază 4 priorități-cheie: viitorul muncii, infrastructură pentru dezvoltare, siguranţa 
alimentară şi egalitatea de gen.  

Ediția din 2018 a marcat cea de-a zecea aniversare a acestui forum internațional care a fost infiinţat pentru a coordona mai bine politicile economice și 
financiare post crizei globale din anul 2008.  

Privind viitorul muncii - liderii şi-au manifestat angajamentul, în continuare, pentru construirea şi promovarea unui viitor al muncii incluziv, echitabil şi 
durabil, a formării profesionale și a dezvoltării competențelor, inclusiv recalificarea lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în toate formele de muncă, 
recunoscând importanța dialogului social și crearea unor sisteme de protecție socială puternice și portabile, supuse legislației și circumstanțelor naționale. 

Pentru a aborda decalajul persistent de finanțare al infrastructurii care reprezintă un factor-cheie al prosperităţii economice, al dezvoltării durabile şi al 
creşterii incluziunii, liderii reafirmă angajamentul de a atrage mai mult capital privat pentru investițiile în infrastructură şi pentru a aborda lacunele de date și 
pentru a îmbunătăți instrumentele de reducere a riscurilor. 

 De asemenea, s-a discutat despre dezvoltarea durabilă, inclusiv obiectivele agendei 2030 și obiectivele dezvoltării durabile. S-a confirmat continuarea 
colaborării pentru a identifica o soluție, bazată pe consens, pentru a aborda impactul digitalizării economiei, asupra sistemului fiscal internațional, cu o 
actualizare în 2019 și un raport final până în 2020. 

Totodată, la summit s-a ridicat problema întocmirii unei agende comerciale favorabile care să reconfirme sprijinul politic pentru reformarea Organizației 
Mondială a Comerțului (OMC), privind îmbunătățirea eficienței și funcționarea acesteia, luându-se în considerare că activitățile comerciale internaționale și 
investițiile sunt motoare importante ale creșterii, productivității, inovării, creării de locuri de muncă și dezvoltării. 

Liderii şi-au reafirmat angajamentul de a face față acțiunilor legate de securitatea alimentară, care este esențială pentru eradicarea tuturor formelor de 
malnutriție prin promovarea factorilor care să permită dezvoltarea zonelor rurale și  agricultura durabilă, prin importanța gestionării durabile a solului și a apei, 
luând în considerare nevoile specifice ale fermierilor, precum și  practicile și tehnologiile agricole tradiționale. 
                                                 
22 G20 a fost înființată în 2008 în contextul crizei financiare globale pentru a spori cooperarea economică internațională. De atunci, membrii G20 s-au întâlnit anual pentru a discuta o gamă largă 

de aspecte legate de cooperarea economică și financiară. G20 reunește 19 țări, plus UE. Membrii G20 reprezintă peste 80% din produsul intern brut (PIB) mondial și găzduiesc aproape două 

treimi din populația lumii. Uniunea Europeană este membru cu drepturi depline al G20, alături de patru dintre statele sale membre : Franța, Germania, Italia și Regatul Unit. În plus, Spania este 

un invitat permanent al G20. 

https://www.consilium.europa.eu/media/37247/buenos_aires_leaders_declaration.pdf
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Referitor la egalitatea de gen, liderii au declarat că vor continua inițiativele care vizează încetarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și 
fetelor și a violenței bazate pe gen. In plus, s-au angajat în promovarea emancipării economice a femeilor, inclusiv prin colaborarea cu sectorul privat, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, accesul la infrastructura de îngrijire de calitate și la prețuri accesibile pentru toți, la acordarea concediului pentru creșterea 
copilului și reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați. 

Provocările globale, ca temă generală de discuție, au făcut referire la lupta împotriva schimbărilor climatice. Semnatarii Acordului de la Paris, care s-au 
alăturat și Planului de acțiune de la Hamburg, au reafirmat faptul că acordul de la Paris este ireversibil și s-au angajat să-l pună pe deplin în aplicare.  

Statele Unite al Americii îşi menţin decizia de a se retrage din Acordul de la Paris și afirmă angajamentul ferm față de creșterea economică și accesul la 
energie și de securitate, utilizând toate sursele și tehnologiile de energie, protejând în același timp mediul. 

De asemenea, liderii G20 au discutat şi despre terorismul în toate formele și manifestările sale şi s-au angajat să pună pe deplin în aplicare Declarația 
liderilor G20 de la Hamburg privind combaterea terorismului. 
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