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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovom libertatea mass-mediei 

și statul de drept în vecinătatea 

noastră,decât dacă dispunem de 

mijloace de informare libere și de 

instanțe judecătorești independente în 

UE.” 
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Comisia Europeană a concluzionat1 că măsura planificată de România pentru 

a susține crearea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice respectă 

normele UE privind ajutoarele de stat. Măsura va contribui la reducerea emisiilor de 

CO2 și a altor emisii poluante, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe 

piața unică. 

Se preconizează că schema, care va avea un buget de 53 de milioane euro și va 

acoperi perioada 2020-2025, va stimula investițiile în stații de reîncărcare a 

vehiculelor hibride și a vehiculelor electrice cu baterie din România. Aceasta va 

acoperi zonele urbane, suburbane și rurale și își propune să dezvolte o rețea de stații 

de reîncărcare pe întreg teritoriul țării. 

Comisia a evaluat măsura de ajutor în temeiul normelor privind ajutoarele de 

stat, în special în baza art 107 alin (3) lit c din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea unor activități 

economice de interes comun, în anumite condiții. 

                                                           
1 A se vedea Decizia numărul SA.49276 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 
POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI  

România va acorda 53 de milioane euro pentru stații de 
reîncărcare a vehiculelor cu emisii scăzute 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A12008E107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A12008E107
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opeană 

 

Prin pachetul de decizii de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 

Comisia Europeană continuă demersul 

juridic împotriva statelor membre care 

nu și-au îndeplinit obligațiile care le 

revin în temeiul legislației UE.  

1. Mediu 

Sesizarea Curții de Justiție a 

Uniunii Europene: 

Comisia sesizează Curtea de 

Justiție cu privire la Italia din cauza 

regimului său incomplet de acces la 

resursele genetice. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Păduri: Comisia îndeamnă 

România să pună capăt exploatării 

forestiere ilegale. 

Comisia îndeamnă România să 
pună în aplicare în mod 
corespunzător Regulamentul UE 
privind lemnul (EUTR), care interzice 
întreprinderilor (din sectorul lemnului) 
să producă și să introducă pe piața UE 
produse obținute din bușteni recoltați 

în mod ilegal. În cazul României, 
autoritățile naționale nu au fost în 
măsură să verifice efectiv operatorii și 
să aplice sancțiuni corespunzătoare. 
Inconsecvențele din legislația națională 
nu permit autorităților române să 
verifice cantități mari de lemn recoltat 
ilegal. În plus, Comisia a constatat că 
autoritățile române gestionează 
pădurile, inclusiv prin autorizarea 
exploatării forestiere, fără a evalua în 
prealabil impactul asupra habitatelor 
protejate, după cum se prevede în 
Directiva Habitate și în Directiva privind 
evaluarea strategică de mediu. De 
asemenea, există deficiențe în ceea ce 
privește accesul publicului la 
informațiile privind mediul din 
planurile de gestionare a pădurilor. 
Comisia a constatat, totodată, că unele 
habitate forestiere protejate au 
dispărut din cadrul siturilor protejate 
Natura 2000, ceea ce reprezintă o 
încălcare a Directivei Habitate și a 
Directivei privind păsările. Prin urmare, 
Comisia a decis să trimită României o 
scrisoare de punere în întârziere, 
acordându-i un termen de o lună 
pentru a lua măsurile necesare în 
vederea remedierii deficiențelor 
identificate de Comisie. În caz contrar, 
Comisia poate decide să trimită 
autorităților române un aviz motivat. 

PACHETUL DE ACȚIUNI ÎN CONSTATAREA 

NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR DIN FEBRUARIE 

A.C. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0995-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0995-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32001L0042
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Calitatea apei: Comisia solicită 

Germaniei să-și îmbunătățească 

normele de protecție a apelor de 

suprafață împotriva poluării; 

Evaluări ale impactului asupra 

mediului: Comisia solicită Italiei să-și 

îmbunătățească normele interne; 

Calitatea aerului: Comisia solicită 

Țărilor de Jos să-și rectifice normele 

interne în materie de prelevare de 

probe; 

Poluare atmosferică: Comisia 

solicită României, Greciei și Maltei să 

adopte programe naționale de control 

al poluării atmosferice 

Comisia îndeamnă cele 3 state 
membre să-și adopte primele 
programe naționale de control al 
poluării atmosferice și să le comunice 
Comisiei, în conformitate cu Directiva 
(UE) 2016/2284 privind reducerea 
emisiilor naționale a anumitor poluanți 
atmosferici. În temeiul acestei 
directive, statele membre sunt obligate 
să elaboreze, să adopte și să pună în 
aplicare programele respective, pentru 
a-și limita emisiile anuale. Directiva 
urmărește atingerea unor niveluri de 
calitate a aerului care să nu genereze 
efecte negative semnificative sau 
riscuri pentru sănătatea umană și 

pentru mediu. Statele membre ar fi 
trebuit să transmită Comisiei primele 
lor programe naționale de control al 
poluării atmosferice până la 1 aprilie 
2019. Până în prezent, Grecia, Malta și 
România nu și-au îndeplinit obligațiile, 
în pofida atenționărilor anterioare. Prin 
urmare, Comisia a decis să emită o 
scrisoare de punere în întârziere, 
acordând acestor țări două luni pentru 
a răspunde, adopta și comunica 
planurile recomandate. În caz contrar, 
Comisia poate decide să trimită 
autorităților române, elene și malteze 
un aviz motivat. 

Avize motivate: 

Natură: Comisia solicită 

Germaniei să pună în aplicare în mod 

corespunzător Directiva Habitate; 

Calitatea aerului: Comisia solicită 

Greciei să-și protejeze populația 

împotriva poluării atmosferice; 

Calitatea aerului: Comisia solicită 

Portugaliei să-și protejeze populația 

împotriva poluării atmosferice;  

Apele reziduale urbane: Comisia 

îndeamnă Spania să-și protejeze 

populația împotriva poluării apelor; 

Deșeuri: Comisia solicită 

României și Suediei să respecte 

normele UE privind reciclarea navelor. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG
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Comisia solicită celor 2 state 
membre să își respecte obligația de a 
pune în aplicare integral legislația 
europeană privind reciclarea navelor, 
respectiv Regulamentul (UE) nr. 
1257/2013. Scopul acestui regulament 
este de a face reciclarea navelor mai 
ecologică și mai sigură. Principalul său 
obiectiv este de a garanta că navele 
care navighează sub pavilionul unui stat 
membru al UE sunt reciclate într-un 
mod sigur și durabil. Este esențial ca 
statele membre să desemneze 
autoritățile, administrațiile și 
persoanele de contact competente, 
precum și să instituie dispoziții de drept 
intern referitoare la asigurarea 
respectării acestor norme ale UE și la 
sancțiunile aplicabile. Toate aceste 
obligații trebuiau îndeplinite până la 31 
decembrie 2018. În iunie 2019, Comisia 
a trimis ambelor state membre o 
scrisoare de punere în întârziere, 
deoarece acestea nu și-au îndeplinit 
obligațiile. Întrucât conformitatea nu a 
fost încă asigurată, Comisia a decis să 
trimită un aviz motivat. România și 
Suedia au acum la dispoziție două luni 
pentru a remedia situația prin 
desemnarea autorităților comepetente 
și stabilirea sancțiunilor conexe. În 
cazul în care România și Suedia nu iau 
măsuri în următoarele două luni, 
Comisia poate sesiza Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene. 

2. Energie și climă 

Scrisori de punere în întârziere: 

Eficiența energetică: Comisia 

solicită Croației să respecte obligațiile 

de raportare privind obiectivele de 

eficiență energetică; 

Normele de securitate de bază: 

Comisia solicită Poloniei să transpună 

normele UE privind protecția 

radiologică. 

Aviz motivate: 

Politici climatice: Comisia solicită 

României să notifice măsurile naționale 

privind luarea unor sancțiuni ca urmare 

a încălcării Regulamentului privind 

gazele fluorurate cu efect de seră. 

Comisia Europeană a decis să 
trimită României un aviz motivat 
deoarece nu a adoptat măsuri privind 
luarea unor sancțiuni ca urmarea a 
încălcării Regulamentului (UE) nr. 
517/2014 privind gazele fluorurate cu 
efect de seră. Gazele fluorurate cu 
efect de seră, cunoscute și sub 
denumirea de „gaze fluorurate”, sunt 
generate de activitățile umane fiind 
utilizate în numeroase aplicații 
industriale. Regulamentul contribuie la 
combaterea schimbărilor climatice prin 
reducerea cu două treimi a emisiilor de 
gaze fluorurate din UE până în 2030. 
Gazele fluorurate au un efect puternic 
de încălzire globală (de până la 23 000 
de ori mai mare decât cel al dioxidului 
de carbon (CO2). Legislația UE stabilește 
norme stricte privind utilizarea gazelor 
fluorurate și condițiile legate de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
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introducerea pe piață a produselor care 
conțin aceste gaze. În temeiul normelor 
adoptate de statele membre, ar fi 
trebuit să fie introduse sancțiuni până 
la 1 ianuarie 2017 și să fie luate toate 
măsurile necesare pentru asigurarea 
punerii lor în aplicare. Sancțiunile 
trebuie să fie efective, proporționale și 
cu efect de descurajare. Introducerea 
în legislația națională a unor sancțiuni 
adecvate reprezintă un element 
esențial pentru asigurarea 
conformității cu regulamentul și, prin 
urmare, pentru limitarea schimbărilor 
climatice. Existența sancțiunilor este 
deosebit de importantă în vederea 
prevenirii comerțului ilegal cu 
hidrofluorocarburi. De asemenea, 
statele membre au convenit să notifice 
Comisiei măsurile naționale privind 
sancțiunile până la 1 ianuarie 2017. 
Până în prezent, Comisia nu a primit 
nicio notificare din partea României 
referitoare la măsurile naționale 
privind stabilirea unor sancțiuni. Prin 
urmare, Comisia a trecut la a doua 
etapă a procedurii de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, trimițând 
României, în urma scrisorii de punere în 
întârziere din iulie 2019, un aviz 
motivat. România are la dispoziție două 
luni de la data primirii avizului motivat 
pentru a comunica măsurile Comisiei. 

3. Stabilitate financiară, servicii 

financiare și uniunea piețelor de capital 

Scrisori de punere în întârziere: 

Combaterea spălării banilor: 

Comisia îndeamnă 8 state membre, 

printre care și România să transpună 

cea de-a 5-a Directivă privind 

combaterea spălării banilor. 

Comisia a trimis scrisori de 
punere în întârziere Ciprului, Ungariei, 
Țărilor de Jos, Portugaliei, României, 
Slovaciei, Sloveniei și Spaniei din cauza 
faptului că nu au notificat nicio măsură 
de punere în aplicare a celei de-a 5-a 
Directive privind combaterea spălării 
banilor (a 5-a Directivă AML). Normele 
privind combaterea spălării banilor 
sunt cruciale în lupta împotriva spălării 
banilor și a finanțării terorismului. 
Recentele scandaluri de spălare a 
banilor au evidențiat necesitatea unor 
norme mai stricte la nivelul UE. 
Lacunele legislative dintr-un singur stat 
membru afectează întreaga UE. Din 
acest motiv, normele UE ar trebui să fie 
puse în aplicare și supravegheate în 
mod eficient, pentru a combate 
criminalitatea și a asigura protecția 
sistemului financiar. Toate statele 
membre aveau obligația de a transpune 
normele cuprinse în cea de-a 5-a 
Directivă privind combaterea spălării 
banilor până la 10 ianuarie 2020. 
Comisia încurajează statele membre să 
transpună directiva, ținând seama de 
importanța acestora pentru interesul 
colectiv al UE. În absența unui răspuns 
satisfăcător din partea statelor 
membre în termen de 2 luni, Comisia 
poate decide să le trimită avize 
motivate. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/INF_19_4251
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843#_blank
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4. Piața internă, industrie, 

antreprenoriat și IMM-uri 

Aviz motivate: 

Calificări profesionale: Comisia 
solicită Portugaliei să respecte normele 
UE privind calificările profesionale. 

5. Mobilitate și transporturi 

Aviz motivate: 

Transport rutier: Comisia solicită 
Regatului Unit să se conformeze 
Directivei privind aplicarea taxelor 
rutiere.  

6. Impozitare și uniunea vamală 

Sesizare a Curții de Justiție a 

Uniunii Europene: 

Impozitare: Comisia sesizează 
Curtea de Justiție cu privire la 
Portugalia din cauza faptului că acest 

stat nu și-a modificat legislația 
discriminatorie privind taxa de 
înmatriculare a autovehiculelor. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Impozitare: Comisia solicită 
Letoniei să modifice normele 
discriminatorii privind impozitarea 
autovehiculelor; 

Impozitare: Comisia solicită 
Germaniei să facă schimb de informații 
cu privire la așa-numitul „regim de 
stocuri la dispoziția clientului”. 

Scrisoare suplimentară de 
punere în întârziere: 

Impozitare: Comisia trimite 
Maltei o scrisoare suplimentară de 
punere în întârziere din cauza faptului 
că nu percepe cuantumul corect al taxei 
pe valoarea adăugată în ceea ce 
privește iahturile.

 

 

 

Previziunile economice din iarna anului 20202 estimează că economia 

europeană va continua să urmeze o traiectorie de creștere constantă și moderată. 

Zona euro s-a bucurat până acum de cea mai lungă perioadă de creștere neîntreruptă 

de la introducerea monedei euro în 1999. 

                                                           
2 Prezentele previziuni se bazează pe un set de ipoteze tehnice referitoare la cursurile de schimb, la ratele dobânzilor și 
la prețurile produselor de bază, fiind întemeiate pe datele disponibile până la 29 ianuarie a.c. Pentru toate celelalte 
date-sursă, incluzând ipotezele referitoare la politicile administrațiilor publice, prezentele previziuni iau în considerare 
datele disponibile până la 4 februarie, inclusiv. Cu excepția cazului în care politicile sunt anunțate în mod credibil și sunt 
detaliate în mod corespunzător, proiecțiile pornesc de la ipoteza că la nivelul politicilor nu se modifică nimic. 
 

O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂȚENILOR  

Previziunile economice din iarna anului 2020 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2020-economic-forecast-offsetting-forces-confirm-subdued-growth_en
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Conform previziunilor, creșterea produsului intern brut (PIB) al zonei euro va 

rămâne stabilă la valoarea de 1,2 % în 2020 și 2021. Pentru UE, în ansamblu, se 

estimează o ușoară încetinire a creșterii la 1,4 % în 2020 și 2021, în scădere față de 

1,5 % în 2019. 

Deși unele riscuri de evoluție negativă s-au estompat, au apărut altele noi. În 

ansamblu, bilanțul riscurilor continuă să fie orientat în sens descendent. 

„Faza 1”3 a acordului comercial dintre SUA și China a contribuit, într-o oarecare 

măsură, la reducerea riscurilor de evoluție negativă, însă gradul ridicat de 

incertitudine cu privire la politica comercială a SUA rămâne o barieră în calea 

redresării economice. Tulburările sociale din America Latină riscă să pună în pericol 

redresarea economică a regiunii. Tensiunile geopolitice accentuate din Orientul 

Mijlociu au sporit riscul de conflict în regiune. 

Deși există în prezent claritate în ceea ce privește relațiile comerciale dintre UE 

și Regatul Unit în cursul perioadei de tranziție, persistă o incertitudine considerabilă 

cu privire la viitorul noului parteneriat. Epidemia de coronavirus „2019-nCoV”, care 

are implicații pentru sănătatea publică, pentru activitatea economică și pentru 

comerț, în special în China, este un nou risc de evoluție descendentă. Ipoteza de bază 

este că epidemia va atinge punctul culminant în primul trimestru, cu efecte de 

propagare la nivel mondial relativ limitate.  

În ceea ce privește tendințele pozitive, este posibil ca economia europeană să 

beneficieze de pe urma unor politici fiscale expansioniste și favorabile creșterii 

economice și să se bucure de efecte pozitive determinate de condițiile mai ușoare de 

finanțare din unele state membre din zona euro. 

 

 

 

 

 

                                                           
3Preşedintele american Donald Trump şi vicepremierul chinez Liu He au semnat în luna ianuarie 2020, la Washington, 
Faza 1 a acordului comercial, care păstrează în vigoare o parte dintre tarifele vamale pe care şi le-au impus cele două 
economii şi care, pentru prima dată, va pedepsi Beijingul dacă nu reuşeşte să-şi respecte angajamentele legate de 
moneda sa (yuanul), de proprietatea intelectuală şi de balanţa comercială. 



11 
 

Previziunile economice de iarnă pentru România  

România va avea o creştere economică de 3,8% în 2020, după un avans de 3,9% în 

2019. În 2021, creşterea economică va coborî la 3,5%. Politica fiscală va fi determinantă 

pentru evoluţia creşterii economice. O continuare a politicilor fiscale lejere, care agravează 

dezechilibrele macroeconomice existente, poate afecta încrederea investitorilor şi poate 

conduce la creşterea costurilor de finanţare. Demararea unei consolidări fiscale atât de 

necesare ar atenua dezechilibrele, pe de-o parte, ar conduce la o creştere economică puțin 

mai mică faţă orizontul de prognoză, pe de alta parte. Lipsa de previzibilitate legislativă 

din România sau deteriorarea rapidă a deficitului fiscal pot afecta, de asemenea, mediul 

de afaceri din România, cu efect nociv asupra investiţiilor. România va intra în procedură 

de deficit excesiv în martie, după ce în 2019 deficitul fiscal a ajuns la 4,4% PIB, faţă de ţinta 

de 3% din PIB, stabilită în UE. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/winter/ecfin_forecast_winter_2020_ro_en.pdf
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Potrivit raportului4 Comisiei Europene privind sistemului generalizat de 

preferințe al UE (SGP), exporturile către UE ale celor 71 de țări beneficiare ale SGP au 
crescut la aproape 184 de miliarde euro, dintre care aproximativ 69 de miliarde euro 
au corespuns preferințelor speciale acordate. 

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate și 

vicepreședintele Comisiei Europene, Josep Borrell, a declarat: „(…) Comerțul 

reprezintă unul dintre instrumentele esențiale de care dispune UE pentru a aborda, a 

sprijini și a îmbunătăți drepturile omului, drepturile lucrătorilor și buna guvernanță, 

care constituie pilonii dezvoltării durabile, în întreaga lume. Prin intermediul 

sistemului generalizat de preferințe al UE, sprijinim creșterea economică și progresul 

durabil din țările în curs de dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește acțiunile climatice. 

Tarifele noastre comerciale preferențiale contribuie la ieșirea din sărăcie a mii de 

persoane, la reducerea inegalităților și la impulsionarea creșterii economice.” 

Sistemul generalizat de preferințe elimină taxele la import pentru exporturile 

țărilor în curs de dezvoltare către UE. Prin crearea de oportunități suplimentare de 

export, acesta ajută țările să combată sărăcia și să creeze locuri de muncă, 

respectând, totodată, principiile dezvoltării durabile.  

Agenda comercială a UE contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă ale Organizației Națiunilor Unite în întreaga lume. Preferințele oferă țărilor 

beneficiare un stimulent pentru a lua măsuri suplimentare în vederea punerii în 

                                                           
4 JOIN(2020) 3- Raport privind sistemul generalizat de preferințe pentru perioada 2018-2019 

Raportul Comisiei Europene privind 

sistemului generalizat de preferințe al 

UE 

 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
file:///D:/Salvari%20PC%20vechi/calc%20munca/3due%20general/2020/sinteza/4/1_RO_ACT_part1_v2.pdf
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aplicare efective a convențiilor internaționale privind drepturile omului, drepturile 

lucrătorilor, mediul și buna guvernanță. 

Raportul analizează măsura în care țările SGP valorifică oportunitățile oferite 

de acest sistem, examinând, totodată, o serie de aspecte generale, cum ar fi libertatea 

de acțiune a societății civile, progresele înregistrate în ceea ce privește combaterea 

folosirii copiilor pe piața muncii și preocupări legate de mediu și de buna guvernanță. 

Raportul exemplifică modul în care UE colaborează cu toate părțile interesate, cum ar 

fi societatea civilă, organizațiile internaționale – în special, organismele de 

monitorizare ale Organizației Națiunilor Unite și ale Organizației Internaționale a 

Muncii – și cu autoritățile din țările beneficiare, cu scopul de a spori eficacitatea SGP 

și de a asigura progresul simultan al schimburilor comerciale și al valorilor. 

Raportul concluzionează că: 

• preferințele comerciale unilaterale oferite de UE ajută țările beneficiare 

să iasă din sărăcie, creând o economie bazată pe valori: peste 10 % din importurile UE 

provin din aceste țări (inclusiv importurile nepreferențiale); 

• SGP oferă stimulente pentru a investi în țările beneficiare; 

• SGP trebuie să rămână relevant pentru dezvoltare; 

• SGP are nevoie de parteneriate puternice: UE va continua să colaboreze 

îndeaproape cu beneficiarii și cu părțile interesate. 

 

 

 

Uniunea Europeană și Georgia se bucură de o relație excelentă. Aceasta se 

bazează pe Acordul de asociere UE-Georgia, care include o zonă de liber schimb 

aprofundată și cuprinzătoare, care a intrat în vigoare în iulie 2016 și care urmărește 

asocierea politică și integrarea economică.  Acordul era aplicat, în mod provizoriu, de 

la 1 septembrie 2014. 

Raport anual privind punerea în aplicare a 

acordului de asociere cu Georgia 
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Consiliul de asociere este cea mai înaltă instituție oficială instituită în temeiul 

Acordului de asociere UE-Georgia pentru a supraveghea punerea în aplicare a 

acordului. 

Cea de a cincea reuniune a Consiliului de asociere s-a desfășurat la 5 martie 

2019. Acesta s-a axat pe punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia, 

inclusiv a acordului de liber schimb. De asemenea, Consiliul de asociere a discutat 

despre evoluțiile politice din Georgia. 

În conformitate cu politica de vecinătate revizuită a UE, la 7 februarie 2020, a 

fost prezentat cel de-al 4-lea Raport anual privind punerea în aplicare a acordului de 

asociere cu Georgia [SWD(2020) 30 final]. Acesta prezintă situația actuală privind 

punerea în aplicare de către Georgia a angajamentelor asumate în temeiul Acordului 

de asociere de la reuniunea Consiliului de asociere UE-Georgia din 5 martie 2019. 

Aceasta servește drept bază pentru o revizuire a programului de asociere. 

Principalele constatări 

Raportul este elaborat de Serviciul European de Acțiune Externă și arată că 

Georgia își menține angajamentul față de obligațiile și înțelegerile asumate în cadrul 

Acordului de asociere. Alinierea la acquis-ul UE, precum și la standardele europene, 

în special în domeniul drepturilor omului, a continuat în mod eficient. Cu toate 

acestea, există, în continuare, provocări în domeniul reformei electorale, al dialogului 

politic și al reformei în domeniul judiciar.  

Este esențial ca alegerile parlamentare să se desfășoare într-un mediu liber și 

echitabil, ca procedura de selecție a judecătorilor Curții Supreme să respecte toate 

recomandările formulate de Comisia de la Veneția, să fie transparentă și pe bază de 

merite.  

Georgia și-a aliniat legislația la standardele și normele UE pentru a facilita 

comerțul cu produse alimentare și nealimentare. Se apreciază că sunt necesare 

reforme structurale suplimentare pentru ca economia Georgiei să fie mai puțin 

vulnerabilă la evoluțiile externe și pentru a consolida climatul investițional. 

Deși au fost depuse eforturi pentru a elabora o nouă legislație în sectorul 

energetic, nivelul general de punere în aplicare a acquis-ului în domeniul energetic al 

Georgiei este de doar 25%. Având în vedere caracterul urgent al măsurilor de 

combatere a schimbărilor climatice, adoptarea legislației privind eficiența energetică 

va fi esențială. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/05/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_document_travail_service_conjoint_part1_v4.pdf
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BUGETUL UE PE TERMEN LUNG  

Întrucât bugetul actual pe termen lung (CFM) al UE se termină la 31 decembrie 

2020, UE are nevoie de un nou orizont de planificare bugetară pentru următorii 7 ani. 

Comisia Europeană a prezentat, în mai 2018, planurile pentru următorul cadru 

financiar multianual (CFM) pentru 2021-2027. Parlamentul European și-a adoptat 

poziția în noiembrie 2018 și a confirmat-o în octombrie 2019. Consiliul nu a a ajuns 

încă la un acord în privința poziției pe care o va adopta. 

Negociatorii PE pentru bugetul UE post-2020 au discutat, în 7 februarie a.c., 

despre prioritățile privind bugetul UE cu președintele Consiliului European, Charles 

Michel, înaintea dezbaterii plenare, din 12 februarie a.c.,  privind următorul CFM. În 

cadrul reuniunii de la Bruxelles, deputații europeni  și-au reiterat apelul pentru un 

CFM ambițios, care să asigure continuitatea principalelor politici ale UE, precum 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

10 - 16 februarie 

2020 

STRASBOURG 

 

DIN ACTIVITATEA ȘEDINȚEI PLENULUI  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meeting-ep-mff-contact-group-van-overtveldt-michel_I184287-V_v
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politicile de coeziune și agricultură și au insistat pentru stimularea domeniilor 

prioritare precum acțiunea climatică, digitalizarea, sprijinul pentru tineri (Erasmus +, 

ocuparea forței de muncă pentru tineri) și pentru IMM-uri. Eforturile recente, cum ar 

fi soluționarea decalajului investițional în urma crizei financiare și economice, 

migrația și securitatea, ar trebui să fie finanțate cu mijloace noi, și nu prin sacrificarea 

altor programe. De asemenea, rolul geopolitic al UE trebuie consolidat.  

 „(…) Apreciez foarte mult deschiderea președintelui 

Charles Michel; am purtat un dialog constructiv cu privire la 

prioritățile PE. La câteva zile după Brexit, Uniunea Europeană 

trebuie să dea un semnal puternic cetățenilor săi. Ambițiile 

noastre comune – Pactul ecologic european, transformarea 

digitală și o Europă geopolitică mai puternică - vor rămâne o 

simple deziderate dacă nu le asociem cu o finanțare suficientă 

și fiabilă. Ne așteptăm ca președintele Consiliului European să 

țină seama în mod corespunzător de poziția PE în propunerea sa viitoare, pentru a 

stabili baza unui acord viabil.” - Johan Van Overtveldt , președintele Comisiei pentru 

bugete și șeful echipei de negociere a CFM din PE  

CFM 2021-2027 va fi pe agenda reuniunii speciale a Consiliului European, din 

20 februarie a.c.   

Statele membre trebuie să fie de acord asupra unei poziții comune pentru a 

începe negocierea cu PE și pentru a stabili un acord la timp pentru ca CFM să înceapă 

în ianuarie 2021. PE și-a adoptat poziția în noiembrie 2018 și a confirmat-o în 

octombrie 2019, în urma propunerii Comisiei din mai 2018. PE trebuie să își dea 

acordul pentru următorul buget pe termen lung al UE.5 

 

 

 

 

                                                           
5 A se consulta pagina dedicată Bugetului UE a Parlamentului European. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/02/20/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_3570
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016E312
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12016E312
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue
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În dezbaterea 

din 12 februarie a.c., 

deputații europeni6 

au subliniat că își vor 

da consimțământul 

doar pentru un buget 

care îndeplinește 

promisiunile Uniunii 

Europene, pentru 

2021-2027. Ei au 

considerat că 

vorbind despre 

buget înseamnă să 

vorbești despre 

viitorul UE.  

Majoritatea 

parlamentarilor 

europeni au 

considerat că este suficientă o finanțare esențială pentru realizarea unor obiective 

comune, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, transformarea digitală și 

ecologică, precum și abordarea consecințelor sociale. Deputații europeni vor continua 

să sprijine regiunile și orașele, fermierii, tinerii, cercetătorii și antreprenorii.  

Unii dintre parlamentari au fost de părere că anumite politici ale UE trebuie 

evaluate mai amănunțit și că este nevoie de mai multă disciplină în ceea ce privește 

cheltuielile. În plus, introducerea de noi surse de venit („resurse proprii”) pentru UE 

și conectarea bugetului UE la respectarea statului de drept sunt esențiale.  

 

 

                                                           
6 Declarații din dezbatere: David Sassoli, președintele PE, Nikolina Brnjac, reprezentant al președinției croate a 
Consiliului UE, Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei Europene, Manfred Weber (EPP, DE), Iratxe García 
Pérez (S&D, ES), Dacian Cioloş (Renew, RO), Marco Zanni (ID, IT), Philippe Lamberts (Green/EFA, BE), Raffaele Fitto (ECR, 
IT), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL), Johannes Hahn, comisar european, responsabil pentru portofoliul buget și 
administrație.  
 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581494853441&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581494879905&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581495085401&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581495522170&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581495854607&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581495854607&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581496119447&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581496299947&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581496486837&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581496716289&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581496898794&date=20200212
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1581503790810&date=20200212
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BANCA CENTRAL EUROPEANĂ TREBUIE SĂ SE ADAPTEZE NOILOR PROVOCĂRI  

În 11 și 12 februarie a.c., 

parlamentarii europeni au dezbătut și au 

votat cu privire la politicile Băncii Centrale 

Europene (BCE). Ei au cerut președintelui, 

dnei Christine Lagarde, să-și intensifice 

eforturile în materie de protecție a mediului, 

să abordeze provocările tot mai mari ale 

tehnologiei financiare și să stabileacă 

prioritățile cu privire la politicile viitoare ale 

BCE.   

Pentru a încuraja creștereaeconomică deputații europeni au solicitat BCE să 

continue să extindă oferta globală de bani. Cu toate acestea, creșterea durabilă nu 

poate fi realizată doar prin politica monetară, iar statele membre ale UE au încă 

nevoie de propriile politici fiscale ca să își pună în aplicare reformele economice, se 

precizează în textul rezoluției. De asemenea, PE a remarcat importanța continuării 

eforturilor pregătitoare ale BCE pentru a se asigura că piețele financiare ale UE rămân 

stabile și după retragerea Regatului Unit din UE. 

BCE trebuie să își intensifice eforturile pentru combaterea spălării banilor, 

evaziunii fiscale și a altor forme de infracțiuni financiare, prin crearea unui sistem de 

monitorizare mai bun al tranzacțiilor mari.  

PE a invitat BCE să integreze mai bine principiile de mediu, sociale și de 

guvernare (ESG) în politicile sale și să-și reproiecteze programul de achiziție a 

sectorului corporativ (CSPP) pentru a sprijini mai bine inițiativele durabile din punct 

de vedere ecologic.  

În cadrul dezbaterilor au fost aduse în discuție și subiecte care vizează emiterea 

de obligațiuni verzi7, necesitatea monitorizării mai îndeaproape a activele cripto8, 

includerea obligațiunile elene în programul de achiziție din sectorul public9. 

                                                           
7  Acestea  reprezintă, în continuare, doar 1% din oferta totală de obligațiuni în euro, în timp ce o majoritate (62,1%) din 
achizițiile de obligațiuni corporative ale BCE rămân în sectoarele care sunt responsabile pentru 58,5% din emisiile de 
gaze cu efect de seră din zona euro. 
8 Deputații EUROPENI au remarcat că BCE și Comisia Europeană ar trebui să evalueze cadrul legal și de reglementare al 
UE privind cripto-monedele. 
9 Deputații regretă că BCE nu a inclus încă obligațiunile elene în programul său de achiziție din sectorul public (PSPP), în 
ciuda evoluțiilor pozitive din Grecia. Aceștia îndeamnă banca să analizeze obligațiunile grecești pentru durabilitatea 
datoriei. 
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Totodată, a fost adoptată rezoluția referitoare la Raportul anual al BCE pentru 2018.  

DEZBATERE PRIVIND PROCESUL DE EXTINDERE A UE 

Deputații au dezbăut, în 12 februarie a.c., propunerile de consolidare a 

procesului de aderare la UE, în prezența dlui Olivér Várhelyi, comisar european 

responsabil cu  politica europeană de vecinătate, , pentru a evalua abordarea 

actualizată recent privind extinderea, care ar trebui să ofere un nou impuls procesului 

de extindere a UE.  

Revizuirea vine în urma deciziei Consiliului de a nu fi de acord cu deschiderea 

discuțiilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania din octombrie 2019, 

menținând obiectivul de a extinde blocul comunitar în Balcani. Muntenegru, Serbia și 

Turcia au început deja negocierile de aderare. Albania și Macedonia de Nord au 

statutul de țări candidate, în timp ce Bosnia și Herțegovina și Kosovo sunt țări 

potențial candidate10.  

                                                           
10 În 5 februarie 2020, comisarul european, responsabil cu portofoliul pentru extindere, Oliver Varhelyi, a prezentat o 
nouă metodologie de admitere de noi membri, apreciind că extinderea este „geostrategică”, și a făcut referire la 
viziunea conform căreia declinul influenţei globale a UE nu poate fi oprit fără o stabilitate în Balcani. Obiectivul Uniunii 
Europene rămâne în continuare extinderea la 6 ţări balcanice - Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Macedonia de 
Nord, Muntenegru şi Serbia. Conform proiectului avansat, Comisia Europeană propune modalităţi mai ferme de 
sancţionare a ţărilor candidate la aderare dacă acestea deviază de la eforturile lor de a se armoniza standardelor 
europene.  Propunerile Comisiei Europene nu modifică regulile de aderare, însă elementul central al propunerii 
intitulate „Consolidarea procesului de aderare: o perspectivă europeană credibilă pentru Balcanii de Vest” îl reprezintă 
o aderare bazată pe merit şi supusă anumitor condiţii. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0034_RO.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_182
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_RO.html
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În prezentarea sa, dl Olivér Várhelyi a subliniat că se pun în prim-plan relațiile 

de bună vecinătate, în care trebuie sprijinită pacea, stabilitatea și dezvoltarea. 

Prioritatea Comisiei Europene este aceea de a accelera procesul de extindere, fiind 

propuse 3 direcții: revizuirea metodologiei de extindere; deschiderea negocierilor de 

aderare cu Macedonia de Nord și Albania înainte de Summitul de la Zagreb;  un  plan 

de investiții pentru regiune, pentru a crea economii puternice. De asemenea, au fost 

prezentați cei 4 piloni ai metodologiei privind extinderea, metodologie prezentată de 

Comisia Europeană la 5 februarie a.c.:  

✓ credibilitate crescută - să fie îndeplinite promisiunile, cu un accent 

crescut pe statul de drept, valorile fundamentale, funcționarea instituțiilor 

democratice;  

✓ un impuls politic mai ferm - prin organizarea unor întâlniri periodice și 

implicarea crescută a statelor membre în monitorizarea procesului de aderare; 

✓ dinamizarea procesului de aderare -  trebuie prioritizate domeniile 

relevante și crearea unor clustere de negociere.  

✓ un proces mai previzibil – trebuie asigurată claritatea asupra progreselor 

înregistrate și a beneficiilor obținute, prin introducerea de programe UE și oferirea de 

finanțare, precum și existența unor sancțiuni clare pentru consecințele negative 

atunci când nu se vor înregistra progrese.  

Metodologia pentru extindere clarifică metodele de lucru și pune accentul pe 

anumite elemente, dar nu creează condiții noi, fiind folosite, în continuare, criteriile 

de la Copenhaga, din 1993. Metodologia pune accentul pe optimizarea aplicării 

acestorași monitorizării procesului. 

În plus, dl Várhelyi a precizat că, în paralel cu metodologia, Comisia Europeană 

își menține recomandarea pentru deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și 

Albania, înaintea Summitului de la Zagreb, pentru că ambele state au îndeplinit 

angajamentele anterioare, iar UE trebuie să își țină promisiunile, subliniind că orice 

amânare ar crește riscul de destabilizare și de implicare a unor state terțe în regiune. 

Deputații europeni au salutat metodologia și au considerat că trebuie pus un 

accent deosebit pe respectarea statului de drept și pe valorile fundamentale. 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200205_proces_aderare_UE_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/enlargement/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/enlargement/
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 „(…) UE va continua să fie 

considerată credibilă dacă își va 

asuma angajamentele de a susține 

un proces bazat pe merite. (…) În 

toate negocierile și pregătirile 

îndelungate, este nevoie de o direcție 

politică mai puternică și de angajare 

la nivel înalt din partea statelor 

membre” - Olivér Várhelyi, membru al CE, responsabil cu  politica europeană de 

vecinătate 
 

Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg 
 

 
Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam  

 
Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)  

 
Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam  

 
Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)  

 
Obiecție la un act de punere în aplicare: plumbul și compușii acestuia  

 
O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume  

 
Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și 
libera circulație a bunurilor și a serviciilor 

 
Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat 
cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord  

 
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018 

 
Comerțul ilegal cu animale de companie în UE  

  

Joi, 13 februarie 2020 - Strasbourg 
 

   Republica Guineea, în special violențele față de protestatari  

   Problema muncii copiilor în minele din Madagascar  

   Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO) ***I  

  
 Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul 

femeilor 

 

Rezoluții adoptate în sesiunea plenului 10 – 13 februarie 2020 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0027_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0028_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0029_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0030_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0031_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0032_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0032_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0034_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0035_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0036_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0037_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0038_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0039_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0039_RO.html
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Miniștrii sănătății s-au întâlnit în cadrul unei reuniuni extraordinare pentru a 

avea un schimb de opinii privind epidemia de coronavirus (CODVI-19) și pentru a 

adopta concluzii în această privință. Lucrările au fost prezidate de Vili Beroš, ministrul 

sănătății din Croația. La eveniment au participat și Andrea Ammon,  Directorul 

Centrului european de prevenire și control al bolilor (ECDC), Mike Ryan directorul 

executiv al Programului Organizației Mondiale a Sănătății pentru urgențe în sănătate, 

precum și Stella Kyriakides, membru al Comisiei Europene responsabil cu portofoliul 

pentru sănătate și siguranță alimentară, și Janez Lenarćić, membru al Comisiei 

Europene responsabil cu portofoliul pentru gestionarea crizelor. 

Schimbul de opinii s-a desfășurat pe baza unui document al președinției, 

miniștrii fiind invitați să se pronunțe asupra necesității unei abordări unitare a 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

CONSILIUL OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, 

POLITICĂ SOCIALĂ - SĂNĂTATE ȘI CONSUMATORI 

(SĂNĂTATE) 

13 februarie 

2020 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5873-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6013-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5850-2020-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5873-2020-INIT/ro/pdf
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măsurilor preventive și a celor de 

pregătire pentru protejarea sănătății 

publice, precum și asupra rolului 

Comisiei Europene în acordarea unui 

sprijin statelor membre. Nu în ultimul 

rând, miniștrii au încercat să identifice 

măsurile care ar trebui luate în comun 

pentru a se asigura o aprovizionare 

durabilă a pieței  interne cu produse 

farmaceutice și echipamente 

medicale.  

De asemenea, miniștrii au apreciat răspunsul eficient al UE la epidemia cu 

CODVI-19 prin activarea11 mecanismului integrat pentru un răspuns politic la crize 

(IPCR), evidențiind, totodată, importanța cooperării atât la nivelul UE, cât și la nivel 

internațional.  

Cu acest prilej, au fost apreciate inițiativele de achiziții comune pentru 

furnizarea medicamentelor și a echipamentelor de protecție, consemnându-se faptul 

că nu au existat probleme în asigurarea disponibilului necesar. Miniștrii au convenit 

cu privire la necesitatea dezvoltării vaccinurilor- pilot împotriva COVID-19, precum și 

pentru susținerea țărilor care dispun de sisteme de sănătate vulnerabile. S-a 

evidențiat importanța intensificării schimbului de informații între statele membre.  

În concluziile privind COVID-19, Consiliul : 

• a îndemnat statele membre să coopereze cu Comisia Europeană în vederea 

asigurării protecției sănătății publice, ținând seama de atenția deosebită care trebuie 

acordată tuturor formelor de deplasări internaționale. Măsurile vizează următoarele 

direcții:  

                                                           
11 Președinția croată a activat mecanismul integrat pentru un răspuns politic la crize (IPCR) al UE în 

raport cu epidemia de coronavirus. IPCR oferă instrumente concrete pentru eficientizarea 
schimbului de informații, facilitarea colaborării și coordonarea răspunsului politic la criză prin 
implicarea instituțiilor UE, a statelor membre afectate ș.a. 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=160
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/ipcr-response-to-crises/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/ipcr-response-to-crises/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6013-2020-INIT/ro/pdf
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✓ furnizarea informațiilor privind persoanele cu risc crescut de a fi 

purtătoare ale virusului 2019-nCoV și a orientărilor necesare cu privire la modul de 

solicitare a consultului și a asistenței medicale corespunzătoare; 

✓ coordonarea măsurilor între statele membre pentru a asigura 

eficacitatea tuturor măsurilor privind călătoriile, protejând, totodată, libera circulație 

în interiorul UE; 

✓ monitorizarea permanentă între statele membre cu privire la evoluția 

virusului 2019-nCoV pe teritoriul propriu prin intermediul structurilor europene; 

✓  asigurarea sprijinului reciproc între statele membre și comunitatea 

internațională în domeniul diagnosticării și tratamentului în identificarea sursei 

virusului 2019-nCoV, precum și pentru dezvoltarea tratamentului necesar. 

• a solicitat Comisiei Europene: 

✓ să faciliteze schimbul de informații și cooperare transsectorială între 

statele membre, în special în ceea ce privește evaluarea și gestionarea 

riscurilor, precum și luarea măsurilor de contracarare a COVID-19 în 

interiorul UE; 

✓ să examineze toate posibilitățile disponibile, în special achizițiile 

comune, pentru a facilita accesul necesar la echipamentele individuale de 

protecție de care au nevoie statele membre; 

✓ să activeze mecanismele de finanțare existente pentru sprijinirea 

cooperării dintre statele membre în domeniul pregătirii pentru face față la 

amenințarea reprezentată de COVID-19 la adresa sănătății și siguranței 

publice. 
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În 12 februarie 2020, a fost ales în funcția de președinte al Comitetului 

European al Regiunilor dl Apostolos Tzitzikostas, președinte al regiunii Macedonia 

Centrală din Grecia. Acesta va conduce în următorii doi ani și jumătate Adunarea 

UE a politicienilor aleși la nivel local și regional. În cadrul aceleiași ședințe, membrii 

CoR l-au ales în funcția de prim-vicepreședinte pe dl Vasco Ilídi Alves Cordeiro, 

președintele guvernului regional al Insulelor Azore din Portugalia. 

În discursul de preluare al  mandatului de președinte, dl Tzitzikostats a declarat: 

„(…) În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să se pună în serviciul cetățenilor săi 

și al locurilor în care trăiesc – satele, orașele și regiunile lor. Trebuie să sprijinim 

coeziunea teritorială, inovarea, spiritul antreprenorial, dar și să găsim soluții credibile 

pentru gestionarea migrației în spiritul solidarității. În al doilea rând, regiunile și 

orașele trebuie să se concentreze pe înțelegerea transformărilor profunde cauzate de 

revoluțiile timpului nostru – revoluția verde, cea digitală și cea demografică – și să 

răspundă la acestea. Nu în ultimul rând, trebuie să consolidăm democrația europeană, 

plasând regiunile și orașele în centrul ei, pentru a aduce Europa mai aproape de 

cetățeni (…).” 

COMITETUL 

EUROPEAN 

AL 

REGIUNILOR 

Alegerea noului președinte al CoR 10-16 februarie 

2020 

https://cor.europa.eu/en/about/president/Documents/Apostolos-Tzitzikostas-CV.pdf
http://www.azores.gov.pt/Portal/en/entidades/pgra/Biografia.htm?_cldee=bW9uaWNhLnRpYmVyaUBjb3IuZXVyb3BhLmV1&recipientid=contact-6124189c6dade8118113005056a043ea-0307241f7b97449ca8e717895d8617ae&esid=56ce7723-c04c-ea11-8116-005056a043ea


Pe ordinea de zi a sesiunii plenare s-au aflat o serie de dezbateri politice. La 

discuțiile referitoare la Conferința privind viitorul Europei, a participat dna 

Dubravka Šuica, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil cu democrația și 

demografia. De asemenea, în cadrul Adunării plenare au fost adoptate rezoluțiile și 

avizele enumerate mai jos. 

Avizul referitor la Pachetul privind extinderea 2019 exprimă preocuparea 

legată atât de deciziile Consiliului UE, cât și de cele ale Consiliului European privind 

amânarea deschiderii negocierilor de aderare a Albaniei și Macedoniei de Nord la UE, 

în condițiile în care aceste țări și-au demonstrat angajamentul de a deveni parte a 

proiectului european. CoR a recomandat Consiliului să soluționeze această 

problematică înainte de summitul UE-Balcanii de Vest de la Zagreb, din mai 2020. 

Totodată, au fost exprimate preocupări legate de faptul că Serbia și Muntenegru 

trebuie să acționeze, în continuare, cu mai multă hotărâre în domenii esențiale, 

precum depolarizarea scenei politice, inclusiv la nivel local. 

Avizul CoR privind contribuția regiunilor și orașelor la dezvoltarea Africii 

subliniază că această problematică necesită o finanțare substanțială din fondurile 

publice europene, pentru abordarea cauzei imigrației din Africa și din alte părți.  

Avizul pe tema consolidării statului de drept în cadrul Uniunii se referă la una 

dintre valorile fundamentale ale Uniunii, consacrate în tratate.  Membrii CoR au 

invitat Comisia Europeană să asigure mecanismele necesare protecției statului de 

drept, ținând seama de riscul încălcării drepturilor fundamentale și al abaterii de la 

principiile democratice în statele membre, precum și o monitorizare constantă a 

eventualelor încălcări. Astfel, Comisiei îi este solicitată alocarea fondurilor 

corespunzătoare pentru a crea un nou mecanism în acest scop. Documentul prezintă 

ca soluție condiționalitatea fondurilor alocate, numai în cazul unor încălcări grave și 

sistematice. 

Avizul referitor la politica de mediu la nivel submunicipal subliniază importanța 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), în special, obiectivul 11 - Orașe și 

comunități durabile - care urmărește ca aceste așezări să fie incluzive, sigure, 

reziliente și durabile. Aceste comunități sunt direct afectate de problemele de mediu 

(calitatea aerului, zgomotul etc). Membrii CoR au propus ca UE să ia în considerare 

nevoile și contribuțiile specifice acestor comunități în aplicarea politicilor de mediu. 

Cea de-a 138-a sesiune plenară a CoR 

 

10-16 februarie 

2020 

https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/138th-cor-plenary-session.aspx
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-02727-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-02660-00-00-DT-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-03730-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-03195-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
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Avizul pe tema exodului inteligenței în UE specifică clar că libera circulație a 

cetățenilor și a lucrătorilor constituie fundamentul pieței interne și una dintre 

principalele libertăți recunoscute în tratatele Uniunii Europene. Dar acest fenomen 

trebuie să se întâmple doar prin propria dorință, nu prin faptul că oamenii sunt nevoiți 

să facă acest lucru din cauza sărăciei și a oportunităților economice reduse. 

Documentul subliniază preocuparea legată de riscul creșterii inegalităților dintre 

orașe și regiuni și atrage atenția asupra măsurilor luate inadecvat în eliminarea 

decalajelor dintre regiuni, în abordarea provocărilor, inclusiv cea demografică. De 

asemenea, s-a evidențiat faptul că autoritățile locale și regionale trebuie să înțeleagă 

importanța furnizorilor de educație și de formare profesională pentru dezvoltarea 

locală în cadrul unei economii bazate pe cunoaștere. Membrii CoR au recomandat 

conceperea și aplicarea la nivel local și regional a unor politici realiste, care să atragă 

și să păstreze o forță de muncă educată. 

În avizul referitor la cultură se arată că acțiunile din acest domeniu trebuie să 

stimuleze arta și cultura și că acest lucru trebuie făcut la toate nivelurile de guvernare 

și de către toate instituțiile europene.  De asemenea, domeniul culturii trebuie să fie 

o prioritate pentru Comisia Europeană în noul său mandat, iar Consiliul trebuie să 

sprijine creșterea semnificativă a resurselor în viitorul CFM.  Turismul cultural este 

important în promovarea valorii intrinsece a culturii, contribuind, în mare măsură, la 

dezvoltarea teritorială. 

 

 

 

La 13 februarie a.c. au fost aleși președinții celor șase comisii ale Comitetului 
European al Regiunilor. Aceștia sunt:  

• Mark Speich (Germania) la Comisia pentru cetățenie, guvernanță, 
afaceri instituționale și externe (CIVEX);  

• Isabelle Boudineau ( Franța) la Comisia pentru politica de coeziune 
teritorială și bugetul UE (COTER);  

• Michael Murphy (Irlanda) la Comisia pentru politică economică (ECON);  

• Juan Espadas Ceja (Spania) la Comisia pentru mediu, schimbări 
climatice și energie (ENVE); 

• Ulrika Carlefall Landergren (Suedia) la Comisia pentru resurse naturale 
(NAT); 

• Anne Karjalainen (Finlanda) la Comisia pentru politică socială, educație, 
ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC). 

 

Alegerea președinților de comisii ale CoR 13 februarie 2020 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-04645-00-02-PAC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2019-04646-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content
https://cor.europa.eu/en/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2035942
https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/civex.aspx
https://cor.europa.eu/en/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2033827
https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/coter.aspx
https://cor.europa.eu/en/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2031659
https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/econ.aspx
https://cor.europa.eu/en/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2034263
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/enve.aspx
https://cor.europa.eu/en/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2030276
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/nat.aspx
https://cor.europa.eu/en/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2024977
https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/sedec.aspx
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Parlamentul European (PE) dorește ca viitorul acord de asociere cu Regatul 

Unit să fie cât de profund este posibil și solicită garantarea condițiilor echitabile de 
concurență prin angajamente solide și o aliniere dinamică a normelor între UE și 
Regatul Unit. 

În acest context, în 11 februarie a.c., după ce au avut o serie de dezbateri 

privind mandatul propus în vederea negocierii unui nou parteneriat cu Regatul Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord, parlamentarii europeni au adoptat, în 12 februarie 

a.c., o rezoluție12 care oferă contribuția inițială asupra noului parteneriat care va urma 

perioadei de tranziție post Brexit.  

În textul rezoluției adoptate se precizează că acordul de asociere cu Regatul 

Unit trebuie să se bazeze pe 3 piloni principali: parteneriat economic, parteneriat în 

domeniul afacerilor externe și aspecte sectoriale specifice, stipulându-se că o țară 

care nu este membru al UE nu poate beneficia de aceleași drepturi ca un stat membru, 

iar integritatea pieței unice și a uniunii vamale trebuie păstrată permanent.  

Pentru a ajunge la un nou acord ambițios de liber schimb, deputații europeni 

au fost de acord cu liniile propuse de Comisia Europeană pentru negocieri. Având în 

vedere dimensiunea economiei Regatului Unit și proximitatea sa, viitorul cadru 

concurențial dintre cele două spații trebuie să fie deschis și echitabil, garantat prin 

                                                           
12  A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2020 referitoare la mandatul propus de negociere 
pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord  - 2020/2557(RSP). 

BREXIT 

Relațiile viitoare UE - Regatul Unit 12 februarie 

2020 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-11-ITM-002_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_RO.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf
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norme egale, mai ales în domeniile social, fiscal, ajutoare de stat, protecția mediului 

și a consumatorilor.  

De asemenea, textul rezoluției face referire la respectarea drepturilor 

cetățenilor și mobilitatea persoanelor, protecția datelor, viitorul serviciilor financiare, 

situația de pe insula Irlandei, pescuit, rolul Curții Europene de Justiție în soluționarea 

litigiilor, programele și agențiile UE, politica externă și problemele de securitate, 

precum și alte priorități ale Parlamentului European. Gibraltar nu va fi inclus în 

domeniul de aplicare al acordurilor care urmează să fie încheiate și orice acord 

separat va necesita aprobarea prealabilă a guvernului spaniol. 

Totodată, guvernul britanic va trebui să se angajeze că își va actualiza normele 

în domenii precum competiția, standardele de muncă și protecția mediului, pentru a 

asigura o „aliniere dinamică” între legislația Uniunii Europene și cea britanică și pentru 

a menține relații comerciale fără cote și fără tarife.  

Rezoluția a avut ca punct de plecare proiectul de directive de negociere al 

Comisiei Europene, prezentat de către negociatorul-șef al UE Michel Barnier, în 3 

februarie a.c. Aceste directive stabilesc scopul, domeniile și obiectivele negocierilor, 

care trebuie, de asemenea, aprobate de către reprezentanții celor 27 de state 

membre în Consiliu, cel mai probabil pe 25 februarie a.c 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
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Conferința interguvernamentală România – Uniunea Europeană a fost 

lansată în mod oficial la 15 februarie 2000. 

În urma concluziilor Consiliului European de la Helsinki13, conferințele 

interguvernamentale la nivel ministerial de deschidere a negocierilor de aderare cu 

Malta, România, Slovacia, Letonia, Lituania și Bulgaria au avut loc la Bruxelles, în data 

de 15 februarie 2000. 

În cadrul fiecărei reuniuni, a fost prezentată poziția generală a Uniunii 

Europene. Aderarea implica acceptarea deplină a drepturilor și obligațiilor reale și 

potențiale care decurgeau din sistemul juridic al Uniunii și din cadrul instituțional al 

acesteia, cunoscute sub denumirea de „acquis” al Uniunii.   

Acquis-ul Uniunii trebuia aplicat în forma sa de la momentul aderării. 

Transpunerea „acquis-ului” nu era suficientă în sine, ci trebuia urmată de punerea 

efectivă în aplicare și de asigurarea respectării legii. Prin urmare, dezvoltarea 

                                                           
13 Consiliul European decide începerea negocierilor de aderare cu Malta, România, Slovacia, Letonia, Lituania 

și Bulgaria. 

20 de ani de la deschiderea oficială a negocierilor de 

aderare a României la Uniunea Europeană 

15 februarie 

2020 

https://www.agerpres.ro/documentare/2020/02/15/documentar-20-de-ani-de-la-deschiderea-oficiala-la-bruxelles-a-negocierilor-de-aderare-romania-ue--449174
https://www.agerpres.ro/documentare/2020/02/15/documentar-20-de-ani-de-la-deschiderea-oficiala-la-bruxelles-a-negocierilor-de-aderare-romania-ue--449174
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ACFA4C.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_00_32
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capacităților administrative și judiciare reprezenta un aspect esențial al pregătirii 

pentru aderare și existența unor structuri și instituții credibile și funcționale, condiții 

prealabile indispensabile pentru viitoarea aderare. 

Monitorizarea progreselor realizate de către candidați în ceea ce privește 

transpunerea, punerea în aplicare și asigurarea respectării acquis-ului constituia o 

parte esențială a procesului de aderare, întrucât, în cele din urmă, UE a trebuit să fie 

în măsură să decidă dacă sunt pregătite să își asume în mod efectiv obligațiile care 

decurg din calitatea de membru. 

Uniunea acorda o importanță crucială bunei funcționări a pieței interne și 

politicilor UE în domenii precum agricultura, justiția, afacerile interne și mediul. Toate 

statele candidate trebuiau să facă progrese rapide în aceste domenii chiar înainte de 

aderare. 

Acest lucru era valabil și pentru alinierea progresivă a politicilor și pozițiilor 

candidaților față de țările terțe și față de organizațiile internaționale. „Acquis-ul” 

includea, de asemenea, toate angajamentele asumate și politicile urmărite de Uniune 

pe plan extern. 

Acceptarea drepturilor și obligațiilor care decurg din calitatea de membru 

putea da naștere unor măsuri tranzitorii, care urmau a fi definite în timpul 

negocierilor de aderare. Măsurile tranzitorii și domeniu de aplicare erau limitate în 

timp și erau însoțite de un plan cu etape clar definite pentru aplicarea „acquis-ului”. 

Toate statele candidate participau la procesul de aderare pe picior de egalitate 

și fiecare dintre acestea urma a fi evaluată în funcție de meritele proprii în cadrul 

negocierilor. Progresele înregistrate de fiecare candidat în pregătirea aderării 

contribuiau la avansarea negocierilor, ținând seama de criteriile de la Copenhaga și 

Madrid și de îndeplinirea obligațiilor care le reveneau în temeiul Acordului de 

asociere, precum și de punerea în aplicare a parteneriatelor pentru aderare. 

Uniunea a luat măsuri importante pentru pregătirea extinderii. Acordul din 

cadrul Consiliului European de la Berlin din martie 1999 cu privire la pachetul de 

reformă a Agendei 2000, inclusiv noul cadru financiar, ofereau o bază solidă pentru 

ca UE să se îndrepte cu succes către extindere. 

Extinderea trebuia să consolideze procesul de integrare în care sunt implicate 

statele membre ale Uniunii. Trebuia asigurat faptul că structurile instituționale ale 
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Uniunii nu se „diluau”, sau că puterea de acțiune a acestora va fi redusă. În consecință, 

Consiliul European de la Helsinki a reafirmat angajamentul politic al Uniunii de a 

finaliza Conferința interguvernamentală privind reforma instituțională, care a fost 

lansată la 14 februarie 2000, până în decembrie 2000. 

Uniunea urma să decidă la momentul oportun când vor fi îndeplinite condițiile 

pentru încheierea negocierilor lansate la 15 februarie 2000.  

Fiecare stat candidat și-a stabilit obiectivele strategice, precum și politica, 

cultura și aspirațiile socio-economice pe care le urmărea spre aderare. Toate statele 

candidate au declarat că deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea a fost un 

eveniment istoric. Acestea au subliniat, de asemenea, hotărârea lor de a depune toate 

eforturile pentru a încheia cu succes negocierile. 

În procesul de aderare România a negociat 31 de capitole pentru acquis-ul 

comunitar. 

Scurt istoric al relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană 

A fost semnat la Bruxelles, la 1 februarie 1993, Acordul european de asociere, 

ratificat de România prin Legea nr.20/6 aprilie 1993 și intrat în vigoare la 1 februarie 

1995. 

La 22 iunie 1995 România a depus cererea oficială de aderare la UE. România 

și-a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 22 iunie 1995, iar Consiliul de 

Miniștri a decis la 17 iulie 1995 consultarea Comisiei.  

 În 1997 Comisia Europeană și-a prezentat „Opinia privind aplicarea oficială a 

României pentru obţinerea statului de membru”, iar în noiembrie 1998, a prezentat 

primul Raport asupra progresului României în privinţa îndeplinirii criteriilor de 

accedere. 

Între 10-11 decembrie 1999 a avut loc la Helsinki Reuniunea şefilor de stat sau 

de guvern din ţările membre ale Uniunii Europene. În prima zi a Consiliului European, 

la care a participat și preşedintele României, Emil Constantinescu, liderii UE din cele 

15 state membre au aprobat începerea negocierilor cu România, alături de alte cinci 

state menţionate, din estul Europei. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_97_18
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_97_18
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La 15 februarie 2000, a avut loc Conferinţa Interguvernamentală România – 

Uniunea Europeană, la Bruxelles, care a marcat deschiderea oficială a negocierilor de 

aderare. 

La 17 decembrie 2004, Consiliul European de la Bruxelles a confirmat 

încheierea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană. 

La 13 aprilie 2005, Parlamentul European a adoptat Rezoluţia privind aderarea 

României la UE la 1 ianuarie 2007, iar la 25 aprilie 2005 a fost semnat, la Luxemburg, 

Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană a României şi Bulgariei, tratat care a fost 

ratificat de toate statele membre. 

În 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru al Uniunii Europene. 

La 12 ani de la aderare, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, România a 

deținut pentru jprima dată președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. 

Anual, experții din domeniul securității, diplomații și liderii internaționali se 

întâlnesc în cadrul unui forum de dezbatere a politicii internaționale de securitate 

pentru a identifica cele mai bune soluții de răspuns la cele mai presante probleme de 

securitate din lume. La conferința din acest an a participat președintele Franței, 

Emmanuel Macron, ministrul german al apărării, Annegt Kramp Kramp, secretarul de 

stat al SUA, Mike Pompeo, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, ministrul chinez 

al afacerilor externe, Wang Yi, directorul general al Fondului Monetar Internațional, 

Kristalina Georgieva, secretarul executiv al Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice, Patricia Espinosa Cantellano, și fondatorul Facebook, Mark 

Zuckerberg.  

Pentru pregătirea Conferinței, a fost lansat „Raportul de securitate de la 

München din 2020”14, în temeiul căruia a fost aleasă și tema reuniunii, respectiv 

                                                           
14 Raportul de securitate de la München din 2020 pune în lumină fenomenul la care se referă „Westlessness 

(lipsa de occidentalism)” — un sentiment răspândit de neliniște și agitație în fața incertitudinii din ce în ce mai mari cu 
privire la scopul de durată al Occidentului. O multitudine de provocări în materie de securitate par să fi devenit 
inseparabile de ceea ce unii descriu drept decăderea proiectului occidental. Mai mult, societățile occidentale și 

CONFERINȚA DE SECURITATE DE LA MUNCHEN 
14-16 februarie 

2020 

https://securityconference.org/assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf
https://securityconference.org/assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf
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„„Westlessness”, care reprezintă „un sentiment de 

neînlesnire și de neliniște în fața incertitudinii din ce în ce 

mai mari cu privire la scopul durabil al Vestului”. Practic, 

tema din acest an a conferinței a fost aleasă pentru a 

identifica răspunsuri unitare la întrebări precum: 

• „Lumea devine din ce în ce mai puțin occidentală?” 

• „Occidentul însuși devine tot mai puțin 

occidental?” 

•  „Ce se va întîmpla dacă occidentul părăsește scena pe care ar putea înainta  

alte state?” 

• „ Ce anume ar putea arăta o strategie occidentală comună într-o  epocă a 

competiției  dintre marile puteri?”  

Situația problematicilor ridicate a fost evaluată oarecum diferit de către cele 

două părți (UE-SUA). În timp ce Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo a susținut că 

valorile liberale occidentale au fost „câștigătoare” și că dezacordurile transatlantice 

au fost stopate la nivelul tacticilor, omologii săi din Europa au fost mult mai îngrijorați 

cu privire la starea unității occidentale. În plus, președintele Franței, Emmanuel 

Macron s-a arătat preocupat de apariția unei incapacități crescânde a Occidentului de 

a modela ordinea internațională în conformitate cu valorile sale. În schimb, 

dimensiunea amenințării chineze la adresa comunității occidentale a fost percepută 

ca fiind mult mai pronunțată de reprezentanții SUA decât de omologii lor europeni. 

Pe de altă parte, a fost lansată propunerea de a se defini regiunea de Vest nu 

ca o entitate geografică, ci ca un proiect normativ de valori. În sprijinul acestei idei, s-

a susținut că ideea occidentală se menține dinamică numai în situația în care se 

respectată libertățile individuale, democrația și statul de drept. Înțeles în acești 

termeni, Occidentul depășește cu mult America de Nord și Europa. Iar țările din afara 

Occidentului tradițional devin apărători importanți ai ideii de „vest”. Acest punct a 

fost subliniat, de asemenea, de către miniștrii de externe din Republica Coreea și 

India, Kang Kyung-wha și Subrahmandam Jaishankar. Această poziție s-a bazat și pe 

                                                           
guvernele par să fi pierdut sensul comun a ceea ce înseamnă chiar și a face parte din Occident. Deși probabil cea mai 
importantă provocare strategică pentru partenerii transatlantici, pare incert faptul că Occidentul poate prezenta o 
strategie comună pentru o nouă eră a concurenței marilor puteri. 
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faptul că mai multe persoane trăiesc în țări din afara Europei Occidentale, comparativ 

cu cele care locuiesc în democrațiile occidentale, motiv pentru care Europa și Statele 

Unite trebuie să investească masiv în alianțe care să se întindă dincolo de Occident. 

Un alt subiect de discuție la conferință a vizat creșterea forțelor 

naționaliste/naționalismului în multe părți ale lumii. În opinia lui Wolfgang Ischinger  

(fost diplomat german) această situație creează o „(...) stare inacceptabilă de 

insecuritate mondială”. În acest sens, au fost exemplificate o serie de provocări cu 

care se confruntă omenirea la nivel global, precum infracționalitatea organizată 

transnațională sau epidemiile mondiale, cum ar fi noul coronavirus (COVI-19). 

Răspunsul rezidă numai în cooperarea statelor. Prin urmare, orice trimitere la 

interesele naționale, definite în mod restrictiv, pune în pericol întregul viitor al 

omenirii.  

În acest context, Mark Rutte, prim-ministrul Țărilor de Jos, a făcut apel la 

omologii săi de la nivel mondial să intensifice apărarea ordinii internaționale bazate 

pe norme, să revină asupra instituțiilor multilaterale care au capacitatea de a efectua 

compromisuri și să consolideze politicile globale care aduc atingere demnității umane. 

De asemenea, s-a discutat și despre consolidarea rolului Europei în lume ca fiind 

esențială pentru toate aceste eforturi. În acest sens, președintele francez, Emmanuel 

Macron, și președintele federal 

german, Frank-Walter Steinmeier, 

au pledat în favoarea proiectului 

european.  

În ceea ce privește modul în 

care Europa ar putea să își 

protejeze, în mod mai eficient, 

cetățenii și valorile la nivel național 

și să îmbunătățească stabilitatea proiectelor și principiile liberal-democratice în 

străinătate s-a reamintit rolul Berlinului, care, în această privință, este esențial. La 

șase ani de când Germania și-a luat angajamentul public pentru a-și asuma o 

responsabilitate mai mare în materie de securitate internațională, ministrul german 

al apărării: Annegret Kramp Karrenbauer a reafirmat obligația pe care o are țara sa de 

a trece „consensul de la München de la nivelul declarațiilor, la cel al acțiunilor”. 
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Schimbările climatice au reprezentat un alt subiect esențial în cadrul 

conferinței. „Problema definitorie a vremurilor noastre”, așa cum a fost denumită de 

prim-ministrul canadian, Justin Trudeau, a apărut în aproape toate discuțiile. Cu 

efectele negative din ce în ce mai vizibile peste tot în lume, discuția privind 

schimbările climatice a intrat, în mod clar, în agenda comunității de securitate. 

Percepția amenințării a fost, de asemenea, reflectată în discuțiile participanților -  

Jennifer Morgan, președintele Greenpeace International, care a catalogat 

combustibilul fosil drept „armă de 

distrugere în masă”.  

De asemenea, cu ocazia celei de-

a 75-a aniversări a Organizației 

Națiunilor Unite, Conferința de 

securitate de la München a atribuit 

Premiul Ewald von Klest15, care 

onorează anual contribuțiile deosebite 

la gestionarea internațională a conflictelor și menținerea păcii. Premiul a fost înmânat 

de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen ambasadorului Jean-Pierre 

Lacroix, subsecretarul general al ONU pentru operațiuni de pace, a acceptat premiul 

în numele ONU. Prin acest premiu, a fost recunoscută activitatea ONU ca o mărturie 

clară a importanței acțiunii multilaterale.  

Alte teme de dezbatere au vizat rolul femeilor în menținerea păcii și securității, 

situația din Palestina, noul coronavirus, securitatea cibernetică, securitatea sanitară, 

amenințările transnaționale ș.a.  

La final, s-a anunțat data celei de a 57-a ediții a Conferinței de securitate de la 

Munchen, care va avea loc în perioada 19-21 februarie 2021. 

Uniunea Europeană a fost reprezentată de Înaltul Reprezentant al Uniunii 

Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, v icepreședintele  executiv al Comisiei 

                                                           
15 Premiul Ewald von Klest a fost acordat în cadrul Conferinței de securitate de la München din anul 2009. Prin 

acest premiu sunt onorate figuri importante din politica de securitate care au adus o contribuție remarcabilă la pacea 
internațională și la soluționarea conflictelor. Premiul scoate în evidență viața politică și activitatea lui Ewald-von-Kleist 
(1922-2013), care a fondat Conferința de securitate de la München în 1963 sub numele „International Defense Customer 
Meeting” (Reuniunea internațională de clienți în domeniul apărării). Kleist a moderat conferința până în 1998. 
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Europene Margrethe Vestager, de vicepreședinții  CE Maroš Šefčovič, Vera Jourová, 

Margaritis Schinas și de alți membri ai Comisiei Europene. 

 

Discursul vicepreședintelui CE, dl Maros Sefcovic, responsabil pentru relații 

interinstituționale și prospectivă la Conferința europeană de la München  

„Uniunea Europeană trece printr-o perioadă de schimbări fără precedent, 

schimbări care au loc atât în interiorul, cât și în afara granițelor sale. În astfel de 

perioade este mai important răspunsul la acestea cît și schimbările în sine. (...) Ne 

aflăm  în încercarea de a ne adapta la provocările emergente precum schimbările 

climatice și transformarea digitală. Și aceste  provocări contribuie la o dezbatere mai 

amplă privind locul Europei în lume. Cu siguranță, aceste  provocări nu pot fi abordate 

cu succes numai de către Europa. Având în vedere peisajul geopolitic în schimbare, 

dominat din ce în ce mai mult de o puternică competiție pentru putere, Europa trebuie 

să construiască un rol mai important la nivel global. (...) Aș dori să profit de această 

ocazie pentru a vă informa cu privire la  acțiunile pe care intenționează să le 

întreprindă Comisia Europeană în următorii ani.  

Voi începe cu schimbările climatice, o problemă care a intrat în centrul atenției 

publicului, cu o forță fără precedent în ultimele luni și în ultimii ani. În prezent, aceasta 

reprezintă o amenințare reală și constituie probabil provocarea secolului nostru. (…) 

Acum este momentul să acționăm. Lumea trebuie să depună mai multe eforturi pentru 

a asigura un viitor sigur și durabil. Consecințele negării asupra schimbărilor climatice 

și asupra inacțiunii sau chiar a întârzierii acțiunilor vor fi mult mai mari decât costurile 

de soluționare a provocărilor. UE  este și va rămâne în fruntea eforturilor de 

combatere a schimbărilor climatice. (…) Până în 2030, peste 60 % din populațiile 

defavorizate ale lumii vor trăi în condiții instabile și de criză. Această situație va 

continua să reprezinte o amenințare gravă la adresa păcii și a securității în întreaga 

lume. Ce putem face? Răspunsul este sporirea rezilienței față de climă și de mediu a 

partenerilor, în special a celor mai vulnerabili; acest lucru va preveni potențiale 

conflicte, insecuritatea alimentară, strămutări ale populației și migrația forțată. (…) 

În cele din urmă, nu mai putem lua în considerare opțiunea de a sta și de a nu face 

nimic— prosperitatea, securitatea și chiar supraviețuirea noastră depinde de acțiunile 

noastre prezente și ale partenerilor noștri din întreaga lume. (…) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_247
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Societățile noastre devin din ce în ce mai digitale și sunt interconectate din ce 

în ce mai mult cu tehnologiile emergente. (…) Pentru toate oportunitățile oferite de 

această dezvoltare există și dezavantaje. (...) Prin urmare, trebuie să fim pregătiți 

pentru viitor.Trebuie să urmărim o viziune a digitalizării care să valorifice atuurile UE 

în domenii precum gestionarea datelor, inteligența artificială, 5G și 6G, precum și 

tehnologiile ecologice. Dar trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că riscurile aferente 

sunt atenuate în mod corespunzător. Comisia va prezenta o nouă strategie digitală, 

pentru a se asigura că transformarea digitală aduce beneficii tuturor cetățenilor, 

consolidând, în același timp, suveranitatea tehnologică europeană și poziția de lider 

în lanțurile valorice digitale globale. Vom prezenta, de asemenea, o strategie a UE în 

materie de date. Dorim să sprijinim eforturile privind „suveranitatea datelor”, în 

special prin consolidarea măsurilor privind cloud computingul și datele. Dorim să 

creăm spații de date europene comune pentru a sprijini inovarea, în special în sectoare 

precum energia, mobilitatea și industria. Va exista, de asemenea, o carte albă privind 

inteligența artificială în UE, care va sublinia necesitatea de a investi atât în calitate, 

cât și în credibilitate. Inteligența artificială are un potențial imens, inclusiv pentru 

îmbunătățirea securității, având în vedere respectul cuvenit pentru drepturile 

individuale și implicațiile etice.  
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Schimbările climatice și transformarea digitală reprezintă provocări care 

necesită, în mod evident, o cooperare la nivel mondial. Însă eforturile de consolidare 

a influenței globale a Europei, de consolidare a relațiilor și a sinergiilor, precum și de 

a da un exemplu și chiar de a-i inspira și pe alții merg și mai departe. Într-un peisaj 

geopolitic în care Europa s-ar putea afla ușor prinsă la mijloc între obiectivele 

contrastante ale altor blocuri de putere, aceasta trebuie sa stea pe propriile picioare 

și fiind, de asemenea, asertivă. Într-un context strategic în schimbare, Uniunea 

Europeană trebuie să facă mult mai mult pentru securitatea și apărarea sa. În mod 

prioritar, ar trebui să căutăm noi progrese în direcția unei politici de apărare comune, 

subliniind în același timp faptul că UE nu este și nu urmărește să devină o organizație 

militară. (…) UE își pastrează angajamentul față de cooperare, diplomația 

multilaterală și sistemul bazat pe norme. Într-un moment în care unii preferă să 

privească spre interior, înțelegem că provocările actuale nu pot fi rezolvate de o 

singură țară sau chiar de un singur continent. (…) Dorim să creăm un rol mai important 

pe plan internațional al monedei euro, ceea ce va stimula diplomația noastră 

economică și va contribui la reducerea vulnerabilității la șocuri a sistemului financiar 

mondial, aducând astfel beneficii politice și economice concrete zonei euro și UE în 

ansamblu. (…) 

Toate acestea furnizează dovezi suplimentare cu privire la natura sistemică și 

integrată a marilor provocări ale zilelor noastre. Acestea sunt  interconectate și vor 

necesita o  cooperare aprofundată, atât în Europa, cât și în afara ei. (...)” 

 
CONFERINȚA DE SECURITATE DE LA MUNCHEN 
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