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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0062 

Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și 

asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2018 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a 

Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența 

administrativă reciprocă în domeniul vamal (07712/2016 – C8-0237/2017 – 

2016/0006(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07712/2016), 

– având în vedere proiectul de Acord dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind 

cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (07682/2016), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (C8-0237/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0029/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Noii Zeelande. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0067 

Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2018 referitoare la regiunile cu 

întârzieri în dezvoltare din UE (2017/2208(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 174, 175 și 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului1, 

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din 

partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare 

teritorială europeană2, 

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2015 intitulată „Investiții în 

locuri de muncă și în creștere - Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor 

structurale și de investiții europene” (COM(2015)0639), 

 având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2013 referitoare la constrângerile 

bugetare cu care se confruntă autoritățile regionale și locale în materie de cheltuieli din 

fondurile structurale UE în statele membre3, 

 având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii 

postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea 

                                                           
1  JO L 347, 20.12.2013, p. 320. 
2  JO L 347, 20.12.2013, p. 259. 
3  JO C 181, 19.5.2016, p. 29. 
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Comisiei4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la investiții în locuri de 

muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și 

de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din 

RDC5, 

 având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2017 referitoare la creșterea implicării 

partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de 

investiții europene6, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2017 referitoare la elemente constitutive ale 

politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 20207, 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2017 referitoare la documentul de 

reflecție privind viitorul finanțelor UE8, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 10 aprilie 2017 privind 

competitivitatea în regiunile cu venituri scăzute și creștere economică scăzută:  

Raportul privind regiunile cu întârzieri în dezvoltare (SWD(2017)0132), 

– având în vedere condiționalitățile ex ante pentru strategiile de specializare inteligentă, 

– având în vedere al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, 

publicat de Comisie la 9 octombrie 2017, 

 având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

 având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru 

agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru pescuit (A8-0046/2018), 

A. întrucât criza economică și financiară prelungită din UE a avut un impact negativ 

asupra creșterii economice la nivel regional, chiar dacă politica de coeziune a contribuit 

cu aproximativ o treime din bugetul UE pentru a favoriza creșterea și ocuparea forței de 

muncă și a reduce disparitățile dintre regiunile UE; invită Comisia, în acest context și în 

cadrul semestrului european, să analizeze cofinanțarea regională și națională din cadrul 

fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și impactul acesteia 

asupra deficitelor naționale; 

B. întrucât politica de coeziune – pusă în aplicare prin intermediul Fondului european de 

dezvoltare regională (FEDR), a Fondului social european (FSE) și a Fondului de 

coeziune – este principala politică a UE în materie de investiții, de creștere și de 

dezvoltare, este aliniată la obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și vizează reducerea disparităților 

economice, sociale și teritoriale dintre regiuni, promovarea convergenței și, în cele din 

                                                           
4  Texte adoptate, P8_TA(2016)0309. 
5  Texte adoptate, P8_TA(2017)0053. 
6  Texte adoptate, P8_TA(2017)0245. 
7  Texte adoptate, P8_TA(2017)0254. 
8  Texte adoptate, P8_TA(2017)0401. 
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urmă, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni; 

C. întrucât FEDER, FSE și Fondul de coeziune au ca principale obiective pentru perioada 

2014-2020 investițiile pentru susținerea creșterii și ocupării forței de muncă în vederea 

consolidării pieței muncii, a economiilor regionale și a cooperării regionale europene, 

îmbunătățind cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul 

Uniunii și reducând, în cele din urmă, discrepanțele în materie de dezvoltare dintre 

diferitele regiuni europene; 

D. întrucât, potrivit raportului Comisiei privind regiunile cu întârzieri în dezvoltare, 47 de 

regiuni din opt state membre înregistrează întârzieri în acest domeniu; întrucât raportul 

poate contribui la o mai bună înțelegere a complexității provocărilor cu care se 

confruntă regiunile cu întârzieri în dezvoltare și ar trebui, prin urmare, să fie pus la 

dispoziția publicului în toate limbile oficiale ale UE; 

E. întrucât politica de coeziune joacă un rol important în toate regiunile cu întârzieri în 

dezvoltare și reprezintă o parte foarte mare din investițiile publice în majoritatea 

acestora; 

F. întrucât regiunile cu întârzieri în dezvoltare se confruntă și cu rate de productivitate, de 

ocupare a forței de muncă și de frecventare a școlii mai scăzute în comparație cu 

celelalte regiuni din același stat membru; 

G. întrucât, în raportul Comisiei, se face diferența între două tipuri de regiuni cu întârzieri 

în dezvoltare: „regiunile cu creștere economică scăzută” – regiunile mai puțin 

dezvoltate și de tranziție, care nu s-au apropiat de media UE între 2000 și 2013 în 

statele membre cu un PIB pe cap de locuitor în standardul puterii de cumpărare (SPC) 

sub media UE în 2013, care cuprinde aproape toate regiunile mai puțin dezvoltate și de 

tranziție din Grecia, Spania, Italia și Portugalia și „regiunile cu venituri scăzute” – toate 

regiunile cu un PIB pe cap de locuitor în SPC sub 50 % din media UE din 2013, care 

cuprinde mai multe regiuni mai puțin dezvoltate din Bulgaria, Ungaria, Polonia și 

România; 

H. întrucât regiunile cu creștere economică scăzută înregistrează o stagnare economică, 

îndeosebi din cauza scăderii investițiilor publice și private, spre deosebire de regiunile 

cu venituri scăzute, care își mențin, în general, potențialul de dezvoltare; 

I. întrucât regiunile cu întârzieri în dezvoltare suferă mai mult decât altele din cauza 

insuficienței investițiilor publice și private, iar acest lucru se datorează și necesității de 

a respecta obligațiile de a reducere a datoriei publice impuse de Pactul de stabilitate; 

J. întrucât regiunile cu întârzieri în dezvoltare se caracterizează adesea prin lipsa 

reformelor structurale, ceea ce reduce impactul investițiilor publice, deja limitate; 

K. întrucât regiunile cu întârzieri în dezvoltare suferă de pe urma unor dezavantaje 

considerabile în ceea ce privește transportul public și infrastructura economică și 

energetică și necesită investiții mai eficiente și eficace; 

L. întrucât Comisia consideră că este necesar să se creeze o legătură mai strânsă între 

politica de coeziune și recomandările specifice fiecărei țari în cadrul Semestrului 

european; 
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M. întrucât regiunile cu întârzieri în dezvoltare, în special regiunile cu venituri scăzute, se 

confruntă adesea cu exodul tinerilor și al forței de muncă calificate, ambele fiind 

resurse necesare pentru revitalizarea economică și socială a zonelor respective, făcând 

ca aceste regiuni să devină mai puțin atractive în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă și investițiile; 

N. întrucât definiția regiunilor cu venituri scăzute și cu o creștere economică scăzută ar 

trebui îmbunătățită; 

O. întrucât este important ca utilizatorii finali să fie la curent cu programele regionale și 

locale finanțate de UE și cu rezultatele obținute, indiferent de nivelul de finanțare dintr-

o anumită regiune; 

P. întrucât, în regiunile cu întârzieri în dezvoltare, sunt necesare o bună guvernanță și o 

administrație publică eficientă, deoarece acestea contribuie în mod semnificativ la 

crearea condițiilor pentru creșterea economică; întrucât reducerea normelor și a 

controalelor excesive, precum și a duratei și complexității procedurilor, și mai buna 

utilizare a instrumentelor TIC ar contribui la îmbunătățirea eficienței și a bunei 

guvernanțe în regiunile cu întârzieri în dezvoltare; 

Q. întrucât potrivit celui de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și 

teritorială, regiunile cu întârzieri în dezvoltare se situează pe ultimul loc în ceea ce 

privește indicele european privind calitatea administrațiilor publice, ceea ce înseamnă 

că impactul investițiilor publice este redus; 

R. întrucât cifrele și statisticile fiabile, actualizate și defalcate sunt importante pentru 

luarea unor decizii politice în cunoștință de cauză, mai transparente, mai imparțiale și 

mai echitabile; 

S. întrucât, în regiunile cu întârzieri în dezvoltare, ar trebui eliminate obstacolele din calea 

creșterii și lacunele în materie de infrastructuri; 

T. întrucât IMM-urile din regiunile cu întârzieri în dezvoltare sunt finanțate cu rate ale 

dobânzii mult mai mari și se confruntă cu mai multe dificultăți atunci când doresc să 

obțină împrumuturi bancare în vederea cofinanțării proiectelor care beneficiază de 

fondurile ESI; 

U. întrucât, în patru din cinci regiuni cu întârzieri în dezvoltare, cel puțin 25 % din 

populație locuiește într-un oraș sau în zonele sale de navetă, cunoscute sub denumirea 

de „zone urbane funcționale”, iar în una din cinci regiuni cu întârzieri în dezvoltare, 

peste 50 % din populație locuiește într-o zonă urbană funcțională; 

V. întrucât activitățile tradiționale, cum ar fi pescuitul artizanal la scară redusă sau 

agricultura, definesc identitatea și stilul de viață din majoritatea zonelor costiere și 

rurale din regiunile cu întârzieri în dezvoltare și au o importanță economică, teritorială, 

socială, și culturală; întrucât sunt necesare strategii de dezvoltare pentru a spori 

capacitatea de a păstra și de a atrage talente, pentru a adopta noi tehnologii și pentru a 

stimula noi investiții,  

1. salută prezentarea de către Comisie a unui document de lucru al serviciilor sale privind 

competitivitatea în regiunile cu venituri scăzute și creștere economică scăzută: Raportul 
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privind regiunile cu întârzieri în dezvoltare; constată că raportul propune o serie de 

soluții pozitive pentru a sprijini creșterea economică, dezvoltarea durabilă și crearea de 

locuri de muncă în aceste regiuni; subliniază, de asemenea, că analiza privind 

competitivitatea acestora reprezintă o contribuție importantă la viitoarea dezbatere 

privind politica de coeziune; 

2. salută punerea în aplicare a inițiativelor-pilot destinate regiunilor cu întârzieri în 

dezvoltare în două regiuni din România și, cu sprijinul Băncii Mondiale, în două 

regiuni din Polonia, în special definirea priorităților strategice și a acțiunilor concrete și 

care pot fi puse în aplicare rapid; așteaptă cu interes publicarea rezultatelor acestor 

inițiative; 

3. subliniază că politica de coeziune are un rol esențial în garantarea și promovarea 

investițiilor publice și private în toate regiunile UE atât în mod direct, cât și contribuind 

la crearea unui mediu propice investițiilor; consideră că UE, în ansamblu său, ar trebui 

să desfășoare, în scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniuni, 

acțiuni care să consolideze coeziunea sa economică, socială și teritorială și să reducă 

disparitățile dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și rămânerea în urmă a 

regiunilor cu întârzieri în dezvoltare; 

4. solicită Comisiei să definească regiunile cu întârzieri în dezvoltare la nivel de NUTS 

III, pe baza condițiilor economice și sociale generale, și să orienteze mai bine finanțarea 

acestor zone în conformitate cu ciclurile de programare ale fondurilor ESI; 

5. invită Comisia și statele membre să elaboreze strategii, programe și acțiuni adaptate 

pentru fiecare regiune cu întârzieri în dezvoltare, ținând seama de tendințe și de 

disparitățile subregionale, întrucât traiectoriile și provocările cu care se confruntă 

regiunile cu venituri scăzute și o creștere economică scăzută diferă considerabil, în 

funcție de particularitățile acestora, utilizând strategii de specializare inteligentă, pentru 

a accelera convergența acestora și a garanta cele mai bune soluții pentru crearea de 

locuri de muncă, creșterea economică și dezvoltarea durabilă; consideră că aceste 

strategii, programe sau acțiuni ar trebui să fie coordonate cu Agenda urbană, deoarece 

regiunile cu întârzieri în dezvoltare nu sunt în mod exclusiv rurale; 

6. subliniază că, pe lângă gradul scăzut de dezvoltare a IMM-urilor și investițiile reduse în 

acestea, rata șomajului rămâne mult prea ridicată, în special în rândul tinerilor, și 

reprezintă una dintre cele mai grave și urgente probleme cu care se confruntă marea 

majoritate a regiunilor cu întârzieri în dezvoltare; subliniază rolul esențial al 

învățământului secundar și superior, al formării profesionale, al formării la locul de 

muncă și al transferului de cunoștințe în combaterea șomajului în rândul tinerilor și a 

exodului tinerilor, care ating niveluri alarmante în aceste regiuni; subliniază importanța 

educației, a formării și a creșterii investițiilor pentru a răspunde nevoilor și 

imperativelor în materie de dezvoltare ale IMM-urilor și întreprinderilor familiale; 

consideră că implicarea tinerilor duce la creșterea performanțelor, deoarece aceștia 

oferă adesea soluții inovatoare; 

7. constată că prezența unei forțe de muncă instruite și formate, care corespunde nevoilor 

economiei regionale, are un impact puternic asupra competitivității, productivității și 

atractivității pieței muncii, care poate, prin urmare, prospera pe un fond de creștere și de 

deschidere față de investițiile publice și private; consideră, în acest context, că ar trebui 

să se țină seama de situația actuală a regiunilor cu întârzieri în dezvoltare, în special de 
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rata negativă a migrației și de impactul său negativ asupra ocupării forței de muncă; 

subliniază rolul pe care îl joacă agricultura și pescuitul în regiunile cu întârzieri în 

dezvoltare, în măsura în care aceste activități contribuie la promovarea întreprinderilor 

familiale și a locurilor de muncă, la facilitarea incluziunii sociale, aprovizionarea cu 

alimente și garantarea securității alimentare; 

8. ia act de faptul că diversificarea a devenit o necesitate pentru agricultori și pescari, în 

special în regiunile cu întârzieri în dezvoltare, pentru a asigura surse de venit 

suplimentare și a încuraja activități sustenabile din punct de vedere economic și al 

mediului; constată, cu toate acestea, că această diversificare nu trebuie, în niciun caz, să 

înlocuiască activitățile mai tradiționale, cum ar fi pescuitul sustenabil; încurajează 

statele membre și autoritățile regionale și locale să sprijine proiectele referitoare la 

economia albastră și cele similare pentru a ajuta persoanele din regiunile cu întârzieri în 

dezvoltare să dezvolte surse de venit sustenabile din punctul de vedere al mediului; 

9. speră ca punerea în aplicare a Strategiei UE 2020 în domeniul ocupării forței de muncă, 

educației și formării, precum și a viitoarei strategii a UE pe termen lung și a 

obiectivelor sale, să ia în considerare în continuare în mod corespunzător nevoile 

specifice ale regiunilor cu întârzieri în dezvoltare și, în special, decalajele persistente 

legate de infrastructură și dezvoltarea capitalului uman, acordând o atenție deosebită 

ratei abandonului școlar și consecințelor sale negative asupra ocupării forței de muncă; 

invită Comisia, în acest context, să analizeze impactul unei eventuale creșteri a ratei de 

cofinanțare a FSE pentru următoarea perioadă de finanțare; 

10. consideră că este necesar să se ajungă la un echilibrul corespunzător între intervențiile 

structurale, politicile sociale și politicile industriale în programarea și punerea în 

aplicare a fondurilor ESI, pentru a stimula creșterea economică, dezvoltarea durabilă și 

crearea de locuri de muncă prin combinarea granturilor cu instrumentele financiare și 

atragerea unui sprijin financiar suplimentar, contribuind, astfel, la remedierea lacunelor 

care mai persistă; subliniază, în acest sens, că ar trebui favorizate instrumentele 

financiare cu risc scăzut, mai degrabă decât cele cu risc ridicat, atunci când 

perspectivele economice permit acest lucru; 

11. consideră că politica de coeziune este un instrument care poate rectifica decalajele în 

materie de competitivitate, dezechilibrele, precum și disparitățile macroeconomice 

dintre teritorii, încurajând crearea unui mediu atractiv și sustenabil pentru întreprinderi 

și cetățeni; subliniază că principalele probleme identificate în regiunile cu o creștere 

economică scăzută sunt accesul la credite, executarea contractelor și protecția 

investițiilor minoritare, în timp ce în regiunile cu venituri scăzute, principalele 

probleme sunt soluționarea cazurilor de insolvență, furnizarea de electricitate și 

executarea contractelor; 

12. constată că regiunile cu întârzieri în dezvoltare sunt supuse unei presiuni migratorii 

considerabile; consideră că contribuția fondurilor ESI la combaterea acestei provocări 

nu poate avea succes decât dacă se aplică în mod eficient și principiul solidarității; 

consideră că refugiaților și migranților care beneficiază de protecție internațională 

trebuie să li se asigure o formare și o educație adecvate pentru a putea fi integrați pe 

piața muncii; 

13. ia act de faptul că multe dintre problemele regiunilor cu întârzieri în dezvoltare sunt 

comparabile cu cele din regiunile ultraperiferice; salută, prin urmare, strategia propusă 
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de Comisie în comunicarea sa „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu 

regiunile ultraperiferice ale UE”9; 

14. consideră că criteriile de dezvoltare demografică și socială, cum ar fi indicele de 

progres social regional și indicatorii de mediu sau alți indicatori, alături de PIB, ar 

putea fi luate în considerare în contextul politicii de coeziune și incluse în viitoarele 

rapoarte ale Comisiei privind regiunile cu întârzieri în dezvoltare, în vederea asigurării 

valorificării potențialului regiunilor cu întârzieri în dezvoltare; 

15. subliniază repercusiunile negative, în special pentru regiunile cu întârzieri în 

dezvoltare, ale crizei economice și financiare, care a redus marjele politicilor bugetare, 

conducând la scăderea investițiilor publice; subliniază, pe de altă parte, importanța 

reducerii datoriei cu scopul de a elimina deficitul bugetar și de a adapta investițiile 

publice la cerințele de creștere economică; 

16. consideră că politica de coeziune are un impact pozitiv asupra creșterii economice și a 

creării de locuri de muncă; subliniază că este nevoie să se aplice poziția adoptată de 

comun acord cu privire la Pactul de stabilitate și de creștere în ceea ce privește 

flexibilitatea pentru condițiile ciclice, reformele structurale și investițiile 

guvernamentale care vizează punerea în aplicare a unor reforme structurale majore și a 

unor proiecte similare, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020; 

recunoaște necesitatea de a clarifica contextul și domeniul de aplicare ale reformelor 

structurale din cadrul politicii de coeziune; constată, cu toate acestea, că realizarea unor 

astfel de reforme structurale în statele membre și în regiuni în cadrul programelor de 

sprijin poate contribui la atingerea unui rezultat mai bun în ceea ce privește investițiile 

din cadrul politicii de coeziune; 

17. solicită acțiuni mai ferme pentru creșterea convergenței între toate regiunile, inclusiv 

acțiuni în vederea asigurării rezilienței lor la șocuri bruște; 

18. ia act de faptul că accesul la finanțare este mai dificil în regiunile cu întârzieri în 

dezvoltare, în special în cele cu venituri reduse, din cauza ratelor mai mari ale 

dobânzilor și, într-o anumită măsură, a reticenței sistemului de creditare de a-și asuma 

riscuri; subliniază că este important să se asigure un acces mai ușor la credite, pentru a 

sprijini IMM-urile, a încuraja noi modele de afaceri și a promova creșterea în regiunile 

cu întârzieri în dezvoltare; 

19. subliniază importanța pe care o au fondurile UE în stimularea rezilienței și coeziunii 

economice a acestor regiuni, precum și a competitivității, a investițiilor și a 

oportunităților pentru cooperare; recunoaște, prin urmare, contribuția grupurilor de 

acțiune locale la dezvoltarea strategiilor locale; sugerează că Comisia ar trebui să ia în 

considerare posibilitatea de a propune ca o mai mare parte din sprijin să fie alocată 

dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC), contribuind astfel 

atât la soluționarea provocărilor, cât și la dezvoltarea capacităților; reamintește că 

regiunile cu întârzieri în dezvoltare se confruntă adesea cu dificultăți în ceea ce privește 

accesul la finanțare, precum și cu întârzieri birocratice și administrative care împiedică 

funcționarea fondurilor UE; 

20. este de părere că ar putea fi avute în vedere stimulente pozitive pentru regiuni în cadrul 

                                                           
9  Comunicarea Comisiei din 24 octombrie 2017 (COM(2017)0623). 
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existent al condițiilor macroeconomice impuse de semestrul european; 

21. subliniază importanța bunei guvernanțe economice pentru o performanță globală 

eficientă a fondurilor ESI, cu scopul final de a rectifica deficiențele și de a evita 

întârzierile; sprijină, în acest sens, necesitatea de a analiza și de a revizui ulterior 

raționamentul însuși care stă la baza legăturii dintre politica de coeziune și semestrul 

european;  

22. consideră că solidaritatea, o capacitate instituțională mai puternică, respectarea 

principiului bunei guvernanțe, o mai bună conectivitate și digitalizarea în aceste regiuni 

au un efect semnificativ asupra creșterii economice și asupra creșterii eficienței și 

eficacității utilizării resurselor existente; atrage atenția, din acest motiv, asupra 

sprijinirii și îmbunătățirii calității administrației și instituțiilor din regiunile afectate; 

invită Comisia și statele membre să disemineze exemple de bune practici pentru 

creșterea eficienței administrației publice, dat fiind că buna guvernanță ar trebui să fie 

principala recomandare pentru regiunile cu întârzieri în dezvoltare; 

23. subliniază, în acest context, importanța principiului parteneriatului și a guvernanței pe 

mai multe niveluri, care trebuie consolidată fără a aduce atingere principiului 

subsidiarității; consideră că implicarea tuturor nivelurilor de guvernanță și a părților 

interesate în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor și a programelor și acțiunilor 

specifice destinate acestor regiuni este esențială pentru a crea o valoare adăugată 

europeană eficientă pentru cetățeni; 

24. reiterează importanța inovării, a digitalizării și a îmbunătățirii serviciilor de proximitate 

(de sănătate, sociale, poștale) și a infrastructurii, pentru a crea un mediu pozitiv și o 

bună bază pentru stimularea creșterii economice și îmbunătățirea coeziunii în regiunile 

cu întârzieri în dezvoltare; consideră că asigurarea accesului la conexiuni internet de 

mare viteză este o condiție prealabilă pentru viabilitatea zonelor rurale și montane; 

evidențiază potențialul proiectelor multisectoriale de promovare a dezvoltării 

economice, sociale și teritoriale, valorificând sinergiile dintre fondurile europene; 

25. sugerează că recomandările specifice fiecărei țări făcute în cadrul semestrului european 

ar trebui să fie multianuale, cu control și evaluare intermediară, și ar trebui să fie 

concepute mai degrabă ca un stimulent pozitiv pentru lansarea reformelor structurale, 

decât ca instrumente care pot bloca accesul la investiții în cadrul politicii de coeziune, 

pentru a contribui la obiectivele comune ale Uniunii; 

26. consideră că ar trebui analizate cu atenție măsurile care leagă eficacitatea fondurilor 

ESI de buna guvernanță economică, astfel cum se subliniază în Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013, inclusiv prin implicarea tuturor părților interesate; consideră, de asemenea, 

că logica care stă la baza legăturii dintre fondurile ESI și buna guvernanță economică ar 

trebui regândită în perspectiva următoarei perioade de programare și luând în 

considerare punerea sa în aplicare în perioada 2014-2020; consideră că Comisia ar 

trebui să ia în considerare redefinirea legăturii dintre semestrul european și politica de 

coeziune; sugerează, în acest sens, un sistem de stimulente pozitive, cu marje care 

urmează să fie create în noul cadru financiar multianual (CFM), care ar putea servi 

drept pachet care poate fi utilizat atunci când statele membre respectă recomandările 

specifice fiecărei țări și alte cerințe în cadrul semestrului european; 

27. consideră că este în mod special necesară susținerea activităților productive și 
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comerciale locale caracteristice regiunilor cu întârzieri în dezvoltare, inclusiv a 

turismului durabil, a economiei circulare, a tranziției energetice la nivel local, a 

agriculturii, a produselor fabricate și a inovării în special în IMM-uri; consideră că 

sinergiile care decurg din combinarea în mod eficient a fondurilor din partea 

organismelor regionale și naționale cu finanțarea din partea instrumentelor UE, 

utilizând investiții teritoriale integrate, ar trebui să contribuie la crearea de oportunități 

economice, în special pentru tineri; 

28. subliniază importanța exploatării tuturor oportunităților oferite de Uniunea Europeană 

pentru dezvoltarea durabilă și creșterea economică în aceste regiuni; consideră că, în 

pregătirea programelor operaționale și de cooperare transfrontalieră, statele membre ar 

trebui să acorde o atenție deosebită regiunilor cu întârzieri în dezvoltare; reamintește, 

prin urmare, că este important să se încurajeze utilizarea fondurilor în cadrul gestiunii 

directe și a fondurilor FEIS, împreună cu oportunitățile oferite de politica de coeziune 

și în coordonare cu acestea; 

29. subliniază importanța unor date statistice fiabile, actualizate și defalcate; solicită, prin 

urmare, Comisiei și Eurostat să furnizeze statistici cât mai detaliate posibil și cât mai 

divizate geografic, astfel încât să poată fi utilizate pentru a elabora politici de coeziune 

adecvate, inclusiv în regiunile cu întârzieri în dezvoltare; salută, în acest context, 

informațiile furnizate în raportul Comisiei; 

 30. solicită Comisiei să aibă în vedere analizarea relației actuale dintre politica de coeziune 

și guvernanța macroeconomică, reamintind că legitimitatea politicii de coeziune 

decurge direct din tratate și că această politică este una dintre cele mai vizibile politici 

europene și cea mai importantă expresie a solidarității europene și a valorii adăugate în 

toate regiunile europene; consideră că legătura dintre politica de coeziune și procesul de 

guvernanță economică din cadrul semestrului european trebuie să fie echilibrată, 

reciprocă și axată pe un sistem de stimulente pozitive; susține o mai bună recunoaștere 

a dimensiunii teritoriale, care ar putea fi benefică pentru semestrul european consideră 

că este necesar, prin urmare, ca guvernanța economică și obiectivele de coeziune 

economică, socială și teritorială consacrate în tratate, precum și obiectivele de creștere 

durabilă, ocupare a forței de muncă și protecție a mediului să fie integrate într-o viziune 

echilibrată; 

31. reamintește că este nevoie ca toți actorii politici să recunoască rolul politicii de 

coeziune ca instrument principal al politicii economice europene pentru promovarea de 

investiții publice și private care să țină seama de particularitățile teritoriale, sociale și 

economice ale regiunilor; 

32. invită statele membre, așa cum se propune în raportul Comisiei, să adopte strategii și 

programe de dezvoltare națională și regională pentru sprijinirea regiunilor cu întârzieri 

în dezvoltare și îmbunătățirea capacităților administrative ale acestora, a guvernanței lor 

și a altor factori determinanți pentru creștere; invită Comisia, în acest sens, să ofere 

asistență tehnică, profesională și practică statelor membre, regiunilor și 

municipalităților în vederea utilizării celor mai bune practici și a sprijinirii digitalizării 

serviciilor publice; 

33. solicită ca politica de coeziune să reprezinte în continuare o prioritate pentru Uniune și 

să fie susținută de o finanțare ambițioasă corespunzătoare, chiar și având în vedere 

presiunile exercitate asupra bugetului UE, și, de asemenea, solicită să se crească 



 

 16 

sinergiile cu alte fonduri ale UE și să se atragă sprijin financiar complementar prin 

intermediul instrumentelor financiare din cadrul de programare multianual post-2020; 

subliniază că valorile pe care le întruchipează politica de coeziune, precum solidaritatea 

europeană, nu ar trebui să fie subminate; 

34. reamintește responsabilitatea Parlamentului în ceea ce privește elaborarea și aprobarea 

cadrului legislativ adecvat pentru viitoarea politică de coeziune; subliniază necesitatea 

de a menține rolul fundamental și obiectivul principal al politicii de coeziune în 

conformitate cu articolul 174 din TFUE, nu numai pentru a asigura convergența, ci și 

pentru a preveni rămânerea în urmă a teritoriilor; subliniază că este nevoie să se 

simplifice normele și să se asigure un echilibru adecvat între simplificarea politicii și 

punerea în aplicare a unor controale adecvate, reducându-se în același timp sarcinile 

administrative excesive; consideră că Comisia și statele membre ar trebui să ia în 

considerare posibilitatea extinderii dispozițiilor articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 

1301/2013 privind FEDR, prin finanțarea legăturilor dintre orașe și zonele lor 

înconjurătoare în regiunile cu întârzieri în dezvoltare;  

35. invită Comisia să susțină mai bine dezvoltarea sistemelor de inovare, precum strategiile 

de inovare pentru specializare inteligentă, și să consolideze interacțiunea dintre 

întreprinderi, universități și centrele de cercetare în regiunile cu întârzieri în dezvoltare; 

subliniază, de asemenea, că teritoriile bine conectate sunt esențiale pentru activitatea 

parteneriatelor din domeniul cercetării, inclusiv a inițiativelor Parteneriatului european 

pentru inovare, astfel încât practicile inovatoare să poată să consolideze și mai mult 

dezvoltarea sustenabilă a agriculturii și a întreprinderilor asociate în regiunile cu 

întârzieri în dezvoltare; 

36. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European, precum și 

guvernelor și parlamentelor naționale și regionale ale statelor membre. 

 

 

 



 

 17 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0068 

Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris COP 21 privind schimbările climatice  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2018 referitoare la rolul regiunilor și 

al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind 

schimbările climatice (2017/2006(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 

(CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la aceasta, 

– având în vedere Acordul de la Paris, Decizia 1/CP.21 și cea de a 21-a Conferință a 

părților (COP 21) la CCONUSC și cea de a 11-a Conferință a părților care servește 

drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 11), organizată la Paris, 

Franța, între 30 noiembrie și 11 decembrie 2015, 

– având în vedere articolul 7 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) din Acordul de la 

Paris, care recunosc dimensiunile locale, subnaționale și regionale ale schimbărilor 

climatice și ale acțiunilor în domeniul climei; 

– având în vedere poziția sa din 4 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a 

Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris 

adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice10, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 octombrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind 

schimbările climatice (COP 22)11, 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2017 referitoare la Conferința ONU din 

2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP 23)12, 

– având în vedere noile obiective de dezvoltare durabilă, în special obiectivul nr. 11, 

dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile, 

                                                           
10  Texte adoptate, P8_TA(2016)0363. 
11  Texte adoptate, P8_TA(2016)0383. 
12  Texte adoptate, P8_TA(2017)0380. 
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– având în vedere prevederile Pactului de la Amsterdam de stabilire a Agendei urbane a 

UE, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la dimensiunea urbană a 

politicilor UE13, 

– având în vedere rapoartele Agenției Europene de Mediu (AEM) nr. 12/2016 „Adaptarea 

urbană la schimbările climatice în Europa în 2016” și nr. 1/2017 „Schimbările 

climatice, impactul și vulnerabilitatea în Europa în 2016”; 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 2 martie 2016 intitulată „Calea de urmat 

după Acordul de la Paris: evaluarea implicațiilor Acordului de la Paris” 

(COM(2016)0110), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 16 aprilie 2013 intitulată „O strategie a UE 

privind adaptarea la schimbările climatice” (COM(2013)0216), 

– având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor din 8 februarie 2017 

intitulat „Către o nouă strategie a UE de adaptare la schimbările climatice – o abordare 

integrată”14, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 18 iulie 2014 intitulată „Dimensiunea 

urbană a politicilor UE - Principalele caracteristici ale unei agende urbane a UE” 

(COM(2014)0490), 

– având în vedere articolul 8 din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) 

[Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 201315], care prevede că „obiectivele fondurilor ESI sunt urmărite în 

concordanță cu principiul dezvoltării durabile”, 

– având în vedere acordurile de parteneriat și programele în cadrul RDC, care, în temeiul 

articolului 8 din RDC, au scopul de a promova „utilizarea eficientă a resurselor, 

atenuarea și adaptarea la schimbările climatice”, 

– având în vedere obiectivele tematice specifice susținute de fiecare fond ESI, inclusiv 

dezvoltarea tehnologică și inovarea, trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon, adaptarea la schimbările climatice și promovarea utilizării eficiente a 

resurselor, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie 

europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020), 

– având în vedere cel de Al cincilea raport de evaluare al Grupului interguvernamental 

privind schimbările climatice, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 

                                                           
13  JO C 316, 22.9.2017, p. 124. 
14  JO C 207, 30.6.2017, p. 51. 
15  JO L 347, 20.12.2013, p. 320. 
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mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0045/2018), 

A. întrucât creșterea numărului de fenomene meteorologice extreme reprezintă o 

consecință directă a schimbărilor climatice provocate de om și va continua să aibă un 

impact negativ asupra multor părți ale Europei, cu o frecvență mai mare, făcând ca 

ecosistemele sale locuite să devină mai vulnerabile; întrucât, potrivit scenariilor 

Grupului interguvernamental privind schimbările climatice, temperatura planetei ar 

putea crește cu 0,9 - 5,8 ºC până în 2100; 

B. întrucât cel de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (PAM), care va orienta 

politica europeană de mediu până în 2020, identifică o îmbunătățire în ceea ce privește 

sustenabilitatea orașelor Uniunii ca obiectiv prioritar, împreună cu cele trei obiective 

orizontale principale de a proteja, de a conserva și de a consolida capitalul natural al 

Uniunii, precum și de a transforma Uniunea într-o economie eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, verde și competitivă, cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon, și de a proteja cetățenii Uniunii împotriva presiunilor legate de mediul 

înconjurător și a riscurilor pentru sănătate și bunăstare; 

C. întrucât schimbările climatice ar putea agrava schimbările societale dacă nu se iau 

măsuri suplimentare; întrucât ar trebui să se țină seama de fluxurile migratorii 

importante preconizate ca urmare a acestor schimbări climatice la nivel mondial și 

rezultate în urma mișcărilor populației care vor crea noi exigențe în ceea ce privește 

infrastructura orașelor; 

D. întrucât, potrivit principalelor constatări din raportul AEM nr. 12/2016, realitatea 

schimbărilor climatice afectează deja UE sub forma fenomenelor meteorologice 

extreme și a unor efecte treptate pe termen lung precum uragane, furtuni, deșertificare, 

secete, coroziunea solurilor și a țărmurilor, ploi abundente, valuri de căldură, inundații, 

creșterea nivelului mării, penuria de apă, incendii forestiere și răspândirea bolilor 

tropicale; 

E. întrucât, ca urmare a schimbărilor climatice, crește riscul de dispariție a unor specii de 

plante și animale și de incidență a bolilor infecțioase cauzate de factori climatici; 

întrucât anumite teritorii, precum regiunile ultraperiferice și alte regiuni ale UE care ar 

putea fi vulnerabile din punct de vedere topografic, sunt afectate mai puternic de 

efectele schimbărilor climatice; 

F. întrucât, mai mult decât atât, studii recente arată că diverse schimbări observate în 

mediu și în societate, cum ar fi schimbările legate de speciile forestiere, stabilirea unor 

specii alogene invazive și focarele de boală, au fost cauzate sau amplificate de 

schimbările climatice globale, ceea ce va accentua vulnerabilitatea oamenilor, naturii și 

ecosistemelor în care aceștia locuiesc, dacă nu se iau măsuri concrete; întrucât un 

sprijin integrat al UE pentru a îmbunătăți solidaritatea și schimbul de bune practici între 

statele membre ar contribui la asigurarea faptului că regiunile cele mai afectate de 

schimbările climatice sunt capabile să ia măsurile necesare pentru a se adapta; 

G. întrucât schimbările climatice influențează disparitățile sociale, care deja erau în 

creștere în ultimul deceniu în UE, sporind vulnerabilitatea păturilor cele mai 

defavorizate ale societății care dispun de mai puține capacități și resurse pentru a face 

față efectelor acestora; întrucât vulnerabilitatea persoanelor individuale la efectele 

schimbărilor climatice este determinată în mare măsură de capacitatea acestora de a 
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accesa resurse de bază și întrucât autoritățile publice ar trebui să garanteze accesul la 

aceste resurse de bază; 

H. întrucât aproape 72,5 % din populația UE, aproximativ 359 de milioane de persoane, 

locuiește în orașe; întrucât, în plus, UE este responsabilă de producerea a 9 % din 

emisiile globale, iar zonelor urbane le revine 60-80 % din consumul global de energie și 

aproximativ același procentaj de emisii de CO2; 

I. întrucât opțiunile de infrastructură urbană vor avea un impact asupra capacității orașelor 

de a rezista la schimbările climatice; întrucât orașele, întreprinderile și alți actori 

nestatali au un potențial de atenuare cuprins între 2,5 și 4 miliarde de tone de CO2 până 

în 2020; întrucât regiunile și orașele pot reduce cu 5 % emisiile globale, pentru a 

respecta obiectivele din Acordul de la Paris, și întrucât ele au potențialul de a reduce 

semnificativ emisiile globale; 

J. întrucât obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr. 11, dezvoltarea orașelor și a 

așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, 

prevede creșterea substanțială, până în 2020, a numărului de orașe și de așezări umane 

care adoptă și pun în aplicare politici și planuri integrate pentru incluziune, eficiența 

utilizării resurselor, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și reziliența 

la dezastre, precum și dezvoltarea și implementarea, în conformitate cu Cadrul de 

Acțiune de la Sendai pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre 2015-2030, a unei 

gestionări holistice a riscului de dezastre, la toate nivelurile; 

K. întrucât autoritățile municipale sunt printre principalii beneficiari ai finanțărilor 

europene; 

L. întrucât articolul 7 alineatul (2) din Acordul de la Paris recunoaște că „adaptarea este o 

problemă globală cu care se confruntă toți, care are dimensiuni locale, subnaționale, 

naționale, regionale și internaționale”; întrucât acțiunile autorităților locale și ale 

actorilor nestatali sunt esențiale pentru a le permite guvernelor să își îndeplinească 

angajamentele în cadrul unei acțiuni în domeniul climei la nivel mondial; 

M. întrucât strategia UE de adaptare la schimbările climatice (COM(2013)0216), precum și 

regulamentele respective ale UE privind fondurile structurale și de investiții europene 

(ESI) identifică obiective principale și acțiuni de politică aferente, în special prin 

introducerea unor mecanisme precum condiționalitățile ex ante și obiectivele tematice 

relevante pentru climă în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, ca de 

exemplu obiectivul tematic (OT) 4: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, OT 5: „Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor” și OT6: „Conservarea și 

protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor”, care au condus la o 

finanțare mai importantă și mai bine direcționată către acțiunile în domeniul climei, cel 

puțin în cadrul unora dintre fondurile ESI; 

N. întrucât regiunile și orașele și-au dovedit angajamentul față de procesul CCONUSC 

prin implicarea în inițiativele Agenda de acțiune Lima-Paris (LPAA) și Zona actorilor 

nestatali pentru politici climatice (NAZCA), 

Contextul general 
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1. salută rolul jucat de UE în cadrul Acordului de la Paris/COP 21 și rolul său de lider 

mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice; subliniază că Europa are unul dintre 

cele mai ambițioase obiective la nivel mondial în ceea ce privește combaterea 

schimbărilor climatice; îndeamnă ca atenuarea schimbărilor climatice să fie considerată 

o prioritate importantă în politicile de coeziune ale UE pentru a îndeplini și a menține 

angajamentele din Acordul de la Paris/COP 21, promovând inovarea în domeniul 

energiei curate, economia circulară, energia din surse regenerabile și eficiența 

energetică, fără a aduce atingere măsurilor de adaptare necesare, menținând, în același 

timp, rolul și obiectivele de bază ale politicii de coeziune, în conformitate cu articolul 

174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); 

2. salută abordarea combaterii schimbărilor climatice din obiectivele de dezvoltare 

durabilă (ale ONU) și Pactul de la Amsterdam (Agenda urbană a UE); subliniază că 

Europa trebuie să devină un adevărat lider mondial în domeniul energiei din surse 

regenerabile astfel cum a propus Comisia și reamintește că Agenda urbană a UE 

contribuie la implementarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030 a ONU, prin 

intermediul obiectivului orașe deschise tuturor, sigure și durabile; ține seama, în acest 

context, de numeroasele diferențe dintre autoritățile locale europene și de potențialul 

diferit al acestora; solicită o abordare flexibilă și adaptată în aplicarea Agendei urbane, 

care să furnizeze stimulente și orientări pentru a se exploata complet potențialul 

orașelor; 

3. reamintește că în Rezoluția sa din 14 octombrie 2015 referitoare la un nou acord internațional 

de la Paris privind schimbările climatice16 statele membre sunt invitate să ia în considerare 

posibilitatea de a-și asuma angajamente complementare privind reducerea gazelor cu efect de 

seră (GES); subliniază necesitatea unui grad maxim de transparență și control al procesului 

COP 21; 

4. invită Comisia și statele membre să pună în aplicare obiective ambițioase în materie de 

atenuare și adaptare, în conformitate cu legislația UE în vigoare privind acțiunile în 

domeniul climei și ca urmare a solicitării Comitetului Regiunilor din avizul său din 9 

februarie 2017 intitulat „Către o nouă strategie a UE de adaptare la schimbările 

climatice o abordare integrată”; 

5. regretă strategiile iresponsabile care pun în pericol mediul, cum ar fi anumite activități 

economice și sectoare industriale specifice care generează niveluri ridicate de poluare, 

și subliniază responsabilitatea tuturor categoriilor sociale de a contribui la măsuri care 

sunt esențiale pentru a inversa o tendință care pune în pericol viața pe Pământ; 

subliniază faptul că există o lipsă de informații cu privire la măsurile întreprinse de 

unele sectoare industriale pentru a combate efectele poluării și pentru a găsi soluții mai 

puțin poluante; regretă, însă, că anumiți lideri de opinie în domeniul științei, mass-

mediei și cel politic continuă să nege evidența schimbărilor climatice; 

6. își exprimă regretul față de intenția declarată a SUA de a se retrage din Acordul de la 

Paris și salută numărul mare de actori non-federali, în special state și orașe din SUA, 

care și-au reafirmat angajamentul de a îndeplini obiectivele stabilite de Acordul de la 

Paris; încurajează autoritățile locale și regionale din Statele Unite ale Americii care 

doresc să se implice în combaterea schimbărilor climatice să colaboreze și să coopereze 

cu alți parteneri publici și privați în proiectele lor și să facă schimb de bune practici în 
                                                           
16  JO C 349, 17.10.2017, p. 67. 
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acest sens; solicită o nouă guvernanță care ar putea asigura fonduri pentru acțiuni în 

domeniul climei și o mai bună integrare a regiunilor și orașelor și a organismelor lor 

reprezentative; 

7. subliniază faptul că orașele trebuie să joace un rol decisiv în lupta împotriva 

schimbărilor climatice, într-o interdependență coordonată cu autoritățile naționale și cu 

regiunile din care fac parte; încurajează implicarea în continuare a liderilor subnaționali 

și a guvernelor naționale la nivel internațional prin intermediul unor platforme precum 

Prietenii Orașelor; este de opinie că în cazul specific al dezvoltării urbane sustenabile 

integrate, autoritățile locale ar trebui să fie împuternicite nu doar să selecteze proiecte, 

ci și să pregătească, să conceapă și să implementeze programe de dezvoltare locală; 

subliniază posibilele aspecte pozitive pentru creștere și locurile de muncă verzi; 

8. observă că autoritățile locale sunt responsabile de punerea în aplicare a majorității 

măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice și a majorității legislației UE 

din acest domeniu; subliniază necesitatea de a acționa în ceea ce privește planificarea 

urbană, mobilitatea, transportul public și infrastructura, performanța energetică a 

clădirilor, campaniile educaționale, orașele inteligente, rețelele inteligente și subvențiile 

regionale pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris; 

9. constată că primarii orașelor sunt direct responsabili față de alegătorii lor pentru 

deciziile pe care le iau și pot acționa mai eficace și mai rapid și adesea cu rezultate 

imediate, care au un impact major; 

10. solicită guvernelor naționale să ajute orașele și regiunile să pună în aplicare 

angajamentele internaționale de sprijinire a inițiativelor în materie de climă și energie la 

nivel local și regional; 

11. reamintește că schimbările climatice interacționează cu factori sociali și economici și, 

prin urmare, este nevoie de o viziune integratoare, care va fi mai eficace la nivel local și 

regional; 

12. avertizează cu privire la costurile pe care trebuie să le suporte societatea și la impactul 

economic cauzat de emisiile de GES, care afectează în prezent infrastructura urbană și 

sistemele publice de sănătate și de asistență socială care - în anumite momente și în 

anumite orașe și regiuni - sunt suprasolicitate și se confruntă cu o situație economică 

precară; constată că aceste sisteme vor fi astfel supuse unor presiuni suplimentare și vor 

fi trebui să satisfacă nevoi din ce în ce mai mari și mai complexe; salută potențialele 

avantaje economice ale orașelor care sunt pionieri în materie de infrastructură cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și investesc în acestea, printre care se numără costuri 

reduse ale energiei electrice, costuri reduse de întreținere și cheltuieli reduse pentru 

sănătatea publică, îmbunătățită prin reducerea poluanților; 

13. recunoaște că atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice sunt procese pe termen 

lung, care depășesc atât ciclurile electorale, cât și deciziile de la nivel local și regional 

și solicită ca atenuarea și adaptarea să fie considerate surse de oportunități în fața altor 

provocări, cum ar fi ocuparea forței de muncă și acțiunile vizând îmbunătățirea 

sănătății, a calității vieții și a serviciilor publice; observă că Acordul de la Paris prevede 

implicarea activă a părților interesate care nu sunt părți prin intermediul proceselor de 

examinare tehnică privind atenuarea și adaptarea; 
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14. recunoaște rolul esențial al regiunilor și orașelor în ceea ce privește promovarea 

asumării responsabilității pentru tranziția energetică și insistarea asupra unor obiective 

climatice sau energetice de jos în sus; constată că regiunile și zonele urbane sunt cele 

mai potrivite pentru testarea și aplicarea unor soluții integrate în domeniul energiei, în 

cooperare directă cu cetățenii; subliniază că este necesar să se stimuleze tranziția 

energetică și investițiile locale în măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de 

adaptare la acestea; subliniază faptul că inovațiile în domeniul energiei curate și 

proiectele la scară mică de energie din surse regenerabile ar putea juca un rol major în 

atingerea obiectivelor Acordului de la Paris; îndeamnă Comisia și statele membre să 

demareze un proces pentru a permite accesul la măsuri financiare care să țină seama de 

caracteristicile specifice și de valoarea pe termen lung a comunităților energetice locale 

pentru piața energiei, mediu și sănătate și să promoveze rolul prosumatorilor individuali 

în legătură cu sursele regenerabile de energie, în vederea unei autonomii și a unei 

producții proprii sporite; invită orașele și regiunile să își asume rolul de lider în 

promovarea eficienței energetice și a producției de energie din surse regenerabile pentru 

a reduce emisiile de GES și poluarea aerului; 

15. reiterează că este necesar ca regiunile să pună în aplicare Directiva 2010/31/UE privind 

performanța energetică a clădirilor și Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică 

și solicită orientarea sau consolidarea fondurilor structurale pentru promovarea 

eficienței energetice a clădirilor publice și a autonomiei energetice a localităților prin 

intermediul energiei regenerabile; solicită ca proiectele de cooperare în materie de 

energie cetățenească să fie sprijinite din fondurile structurale și prin reducerea sarcinilor 

administrative la nivel național și regional; 

16. observă că, potrivit celor mai recente statistici, UE generează aproximativ 10 % din 

emisiile globale de GES și că, prin urmare, fără acțiuni la nivel global, tendințele 

climatice negative nu pot fi inversate; subliniază, însă, că UE ar putea avea un rol de 

lider în acest sens, în special prin promovarea de soluții și tehnologii în domeniul 

energiei curate; 

17. reamintește că Agenda urbană a UE promovează o nouă metodă de lucru, prin care 

potențialul orașelor este pe deplin utilizat pentru a răspunde provocărilor legate de 

schimbările climatice la nivel mondial, și aceasta presupune să se acorde o atenție 

deosebită unei mai bune reglementări, accesului la finanțare și schimbului de 

cunoștințe; 

UE și politica de coeziune 

18. consideră că viitorul cadru financiar multianual (CFM) ar trebui să își crească, acolo 

unde este cazul, nivelul ambiției de a atinge obiectivele climatice și că ar trebui să se 

mărească proporția cheltuielilor destinate acestui scop; 

19. reamintește angajamentul de a aloca cel puțin 20 % din bugetul UE pentru perioada 

2014-2020 (aproximativ 212 miliarde EUR) acțiunilor în domeniul climei; solicită 

Comisiei și statelor membre să țină seama în mod corespunzător de Raportul special nr. 

31 din 2016 al Curții de Conturi Europene, care avertizează că există un risc 

semnificativ ca obiectivul de 20 % să nu fie atins dacă nu se iau măsuri suplimentare și 

solicită Comisiei să țină la curent Parlamentul în legătură cu progresele din acest 

domeniu important; subliniază că în ceea ce privește Fondul social european, precum și 

în domeniul agriculturii, al dezvoltării rurale și al pescuitului nu s-a înregistrat nicio 
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tranziție semnificativă către acțiunile în domeniul climei și că nu au fost explorate pe 

deplin toate posibilitățile de finanțare a acțiunilor în domeniul climei; 

20. subliniază rolul esențial al politicii de coeziune în ceea ce privește abordarea 

provocărilor legate de schimbările climatice la nivel local și regional; reiterează 

necesitatea de a majora bugetul politicii de coeziune post-2020; insistă asupra faptului 

că politica de coeziune ar trebui să acorde o atenție deosebită investițiilor în mediul 

urban în calitatea aerului, economia circulară, adaptarea climatică, soluțiile pentru 

dezvoltarea infrastructurii verzi și tranziția energetică și digitală; 

21. sprijină crearea unui instrument costuri-beneficii care să permită administrațiilor 

publice locale să înțeleagă impactul proiectelor în ceea ce privește reducerea emisiilor 

de carbon și să le permită să profite pe deplin de oportunitățile de finanțare disponibile 

la nivelul UE; 

22. consideră că politica de coeziune ar trebui să încorporeze abordările privind atât 

atenuarea, cât și adaptarea, făcând o diferențiere între acestea, dar ținând seama de 

faptul că ele trebuie să fie coordonate, și introducând mecanisme de finanțare clare 

pentru a stimula și încuraja politici și măsuri în fiecare domeniu; consideră că aceste 

mecanisme ar putea fi puse în aplicare prin planuri de investiții clare și măsurabile cu 

participarea orașelor și regiunilor (inclusiv a autorităților publice, industriei, părților 

interesate și a societății civile) și că această participare ar trebui să cuprindă și etapele 

de implementare și evaluare; 

23. constată că numai 15 state membre au adoptat un plan de acțiune și o strategie de 

adaptare, cu puține măsuri concrete în practică; consideră că planificarea viitoare a 

fondurilor ESI ar trebui să fie mai bine integrată în planurile naționale privind energia 

și clima pentru 2030; insistă asupra faptului că, în viitorul cadru financiar multianual, 

integrarea obiectivelor climatice ar trebui să fie îmbunătățită în continuare, de exemplu 

prin corelarea în mai mare măsură a investițiilor politicii de coeziune cu planurile 

generale ale statelor membre în vederea atingerii obiectivului pentru 2030; subliniază 

că va trebui, prin urmare, să se țină seama de obiectivele climatice ale UE la evaluarea 

acordurilor de parteneriat, în timp ce programele operaționale vor trebui să mențină o 

legătură strânsă cu strategiile și planurile de adaptare ale fiecărui stat membru, cu 

scopul de a obține coordonare și coerență la toate nivelurile de planificare și gestionare, 

în special atunci când fondurile UE constituie o proporție ridicată din cheltuielile 

publice disponibile; observă că, drept urmare, evaluarea programelor operaționale va 

trebui să ia în considerare cât de eficace contribuie acestea la reducerea emisiilor de 

GES, urmărind totodată o metodă de măsurare a rezultatelor și un proces de 

monitorizare comune pentru a evita dezinformarea ecologică; 

24. solicită ca investițiile din cadrul politicii de coeziune să fie în concordanță cu o politică 

eficace în domeniul climei pentru a garanta sustenabilitatea din punctul de vedere al 

mediului; 

25. subliniază că politica în domeniul inovării și dimensiunea urbană constituie fundamente 

adecvate pentru sinergiile dintre obiectivele climatice și obiectivele economice mai 

ample ale politicii de coeziune; solicită, prin urmare, elaborarea unor dispoziții 

specifice care să vizeze dezvoltarea urbană sustenabilă și inovarea urbană, consolidând 

aceste domenii în mod semnificativ din punct de vedere financiar în cadrul politicii de 

coeziune de după 2020; 
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26. invită diversele parteneriate care abordează probleme legate de atenuarea schimbărilor 

climatice în cadrul Agendei urbane a UE să adopte și să-și prezinte rapid planurile de 

acțiune; invită, de asemenea, Comisia ca, în viitoarele propuneri legislative, să țină 

seama de propunerile incluse în aceasta, în special în ceea ce privește o mai bună 

reglementare, finanțarea și cunoașterea; 

27. subliniază că, pentru a îndeplini obiectivele pe termen mai lung ale Acordului de la 

Paris, este necesară o mai mare coerență a investițiilor cu o traiectorie de decarbonizare 

pe termen lung pentru piața regională / a statului / a UE în ansamblu și solicită măsuri 

prin care să se faciliteze accesul la finanțare pentru a le permite regiunilor și orașelor 

mai mici să acceseze fonduri; subliniază, în plus, că ar trebui să se pună la dispoziție o 

finanțare prioritară pentru regiunile dependente de carbon pentru a permite o tranziție 

lină către o economie cu emisii reduse de carbon și că ar trebui să se acorde prioritate 

trecerii la locuri de muncă alternative a muncitorilor din industriile cu emisii ridicate de 

carbon; invită Comisia să propună ca, în cadrul politicii de coeziune post-2020, 

reducerea emisiilor (împreună cu alte acțiuni, cum ar fi lucrările de recuperare sau 

activitățile care vizează regenerarea și decontaminarea siturilor dezafectate) să 

reprezinte un element important în evaluarea performanțelor programelor operaționale; 

28. subliniază importanța utilizării unor instrumente și politici financiare suplimentare, cum 

ar fi Fondul european pentru investiții strategice, Mecanismul pentru interconectarea 

Europei și Orizont 2020, pentru a finanța proiecte care vor contribui la atenuarea 

schimbărilor climatice sau la adaptarea la acestea; 

29. insistă asupra faptului că subvențiile acordate regiunilor și orașelor ar trebui să rămână 

principala formă de finanțare din partea UE în cadrul politicii de coeziune, în special în 

ceea ce privește acțiunile în domeniul climei; subliniază, totuși, că, în pofida 

îmbunătățirii coerenței și a preciziei indicatorilor de impact și de rezultat relevanți 

pentru climă, aceștia nu sunt suficienți pentru a stabili nivelul contribuției politicii de 

coeziune la îndeplinirea obiectivelor globale ale UE în materie de climă și consideră că 

este necesar să se îmbunătățească sistemul de supraveghere și de monitorizare a 

cheltuielilor în domeniul climei pentru a asigura faptul că cheltuielile UE au o 

contribuție specifică și măsurabilă la atingerea obiectivelor UE; solicită o foaie de 

parcurs privind adaptarea care să monitorizeze acțiunile climatice la nivel regional și 

local și invită Comisia să examineze procentul fondurilor cheltuite de statele membre la 

nivel local pentru reducerea emisiilor de GES și pentru a asigura adaptarea teritoriului 

la schimbările climatice; 

30. recunoaște rolul instrumentelor de dezvoltare teritorială integrată, precum investițiile 

teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

(CLLD), care pot fi utilizate de orașe ca instrumente suplimentare pentru finanțarea 

strategiilor de dezvoltare urbană sustenabilă sau a zonelor funcționale; solicită abordări 

și strategii locale integrate ascendente care să asigure o utilizare mai eficientă a 

resurselor, crearea unei rezistențe sporite și adaptarea la impactul schimbărilor 

climatice în zonele cele mai afectate; 

31. recunoaște că în orașele din UE se află cea mai mare parte a industriei de cercetare și 

dezvoltare din Europa axată pe schimbările climatice; invită Comisia să acorde un 

sprijin sporit orașelor și regiunilor în domeniul formării și sensibilizării, orientării 

financiare, cunoașterii, comunicării, cercetării și dezvoltării, educației în domeniul 

protecției climei și al consilierii atât în materie de atenuare, cât și de adaptare, în special 
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prin consolidarea instrumentelor existente, cum ar fi platforma dedicată consilierii în 

materie de investiții urbane URBIS, URBACT și inițiativa Acțiuni Urbane Inovatoare 

(UIA); invită Comisia să se asigure că aceste industrii beneficiază pe deplin de 

cooperarea globală în materie de cercetare și să consolideze aceste instrumente pentru a 

ajuta administrațiile publice locale să furnizeze proiecte adecvate scopului, precum și să 

acceseze opțiunile de finanțare pentru a testa soluții inovatoare în ceea ce privește 

strategiile de dezvoltare urbană; solicită autorităților subnaționale din afara UE să fie în 

măsură să participe în mod voluntar la inițiativele europene în domeniul științei, al 

cercetării și al tehnologiei, cum ar fi Orizont 2020, atât în mod formal, cât și informal, 

pentru a atinge obiectivele colective; consideră că facilitățile financiare, cum ar fi 

fondurile globale pentru climă, ar trebui să fie accesibile în mod direct autorităților 

locale; consideră că sinergiile dintre politica de coeziune și politicile în materie de 

cercetare și inovare ar trebui consolidate pentru a asigura implementarea rapidă a noilor 

tehnologii cu emisii reduse de carbon; 

32. invită Comisia să se asigure că programul Orizont 2020 acordă o mai mare atenție, 

precum și finanțare sporită, proiectelor de inovare și cercetare în domeniul economiei 

circulare și al orașelor sustenabile; încurajează statele membre ca, cu sprijinul Comisiei 

și al Băncii Europene de Investiții (BEI), să consolideze capacitatea administrativă a 

regiunilor și orașelor pentru ca acestea să poată profita pe deplin de posibilitățile de 

finanțare publice și private disponibile la nivelul UE; 

33. invită autoritățile competente să abordeze problema deșeurilor în vederea realizării 

economiei circulare și a promovării altor modalități de eliminare a deșeurilor care nu 

pot fi reutilizate sau reciclate decât incinerarea; 

34. consideră că, în perioada de programare următoare, schimbările climatice vor trebui 

integrate în programarea cooperării teritoriale; subliniază rolul important al cooperării 

teritoriale, al cooperării transfrontaliere și al strategiilor macroregionale în acțiunile 

regiunilor și orașelor, atât în interiorul, cât și în afara granițelor UE, și reafirmă 

necesitatea de a consolida acest instrument din punct de vedere politic și financiar, atât 

în ceea ce privește atenuarea, cât și în ceea ce privește adaptarea; subliniază că un cadru 

pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune și a schimburilor de politici între actorii 

naționali, regionali și locali din diferite state membre, precum Interreg, este deosebit de 

adecvat pentru a aborda schimbările climatice și pentru a întreprinde acțiuni 

corespunzătoare menite să atenueze efectele acestora; salută, în acest sens, faptul că 

șapte dintre cele 15 programe transnaționale Interreg din întreaga Europă finanțează 

strategii, acțiuni-pilot, formarea profesională și instrumente, pentru a ajuta orașele să își 

consolideze capacitățile pentru a reduce emisiile de CO2 și pentru a atenua schimbările 

climatice, în vederea atingerii obiectivelor UE; 

Orașele și regiunile 

35. salută inițiative precum Convenția globală a primarilor pentru climă și energie rolul 

jucat de numeroase orașe și regiuni în ceea ce privește combaterea schimbărilor 

climatice și protecția mediului; îndeamnă orașele și regiunile să coopereze și să includă 

lupta împotriva schimbărilor climatice în agenda instituțională în măsură și mai mare și 

de urgență; recomandă autorităților urbane să pună în practică strategii inteligente de 

planificare urbană pe termen lung și abordări inovatoare, precum inițiativa orașelor 

inteligente, și să actualizeze acestea periodic; subliniază că este nevoie de proiecte 

pentru locuințe sustenabile și eficiente din punct de vedere energetic și de clădiri 
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inteligente care să economisească energie, de investiții în energie din surse 

regenerabile, de sisteme ecologice de transport public, de sprijin suplimentar pentru 

proiecte care promovează orașe și regiuni cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de 

alianțe de orașe și administrații publice locale și regionale care să coopereze pentru 

combaterea încălzirii globale; 

36. ia act de importanța punerii în aplicare a unui cadru de raportare bazat pe parametri 

obiectivi și pe metodologii verificate și a monitorizării acțiunilor în domeniul climei 

întreprinse de orașe și regiuni pentru a partaja datele privind angajamentele legate de 

climă și pentru a spori transparența în rândul actorilor în vederea atingerii obiectivelor 

climatice; 

37. reamintește că sectorul transporturilor este, de asemenea, responsabil atât pentru 

emisiile de GES, cât și pentru poluanții atmosferici care sunt periculoși pentru sănătate 

și a căror concentrație în aerul urban este reglementată prin Directiva (UE) 2016/2284 

privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici; este de opinie că 

regiunile și orașele au un potențial enorm de a reduce emisiile de GES cauzate de 

transport și scoate în evidență necesitatea finanțării inițiativelor care facilitează 

mobilitatea locală și regională cu emisii reduse de carbon; subliniază că este important 

ca orașele să își asume un rol însemnat în promovarea utilizării transportului public și 

în promovarea electrificării transportului public și privat și solicită să fie promovate o 

serie de regiuni-model în scopul cercetării legate de sisteme de transport inteligente și 

interconectate între zonele urbane și cele rurale; 

38. salută inițiativele orașelor, precum orașele inteligente și rețelele inteligente, care 

urmăresc reducerea emisiilor de GES și sporirea eficienței în utilizarea resurselor; 

subliniază că regiunile trebuie să îmbunătățească dispozițiile privind orașele verzi prin 

promovarea transformării energetice și digitale și că soluțiile precum rețelele inteligente 

oferă potențialul de furnizare mai eficientă a energiei către locuințe și clădiri; 

recunoaște că colaborarea dintre întreprinderi și orașe ajută la crearea unor soluții 

inovatoare și favorabile incluziunii și solicită promovarea acesteia; subliniază 

necesitatea de a majora investițiile în alte soluții sustenabile, cum ar fi infrastructura 

verde, și, în special, în înmulțirea suprafețelor cu vegetație lemnoasă în orașe; 

reamintește că nu doar emisiile trebuie reduse, ci și capacitatea de absorbție a CO2 în 

sol trebuie sporită și solicită îmbunătățirea protecției pădurilor urbane existente și a 

celor nou create din regiunile UE; 

39. subliniază că alimentele de sezon produse pe plan local pot reduce emisiile de GES 

generate de transport, reducând astfel amprenta totală de carbon a alimentelor; invită 

Comisia să lucreze împreună cu sectorul alimentar pentru a crește producția sustenabilă 

de alimente pe plan local și regional și salută măsurile voluntare (precum sistemul de 

etichetare de tip „semafor”) care asigură vizibilitatea impactului asupra climei și a 

amprentei de carbon în cazul alimentelor și al altor produse; solicită stabilirea unor 

indicatori comuni la nivelul UE care să permită etichetarea voluntară, dar comparabilă 

și invită autoritățile locale să desfășoare campanii de informare pentru a sensibiliza 

publicul cu privire la amprenta de carbon a alimentelor; 

40. subliniază că măsurile de atenuare trebuie să fie planificate pe baza unei distribuiri 

echitabile a eforturilor și beneficiilor între diferiții actori și că măsurile de adaptare 

trebuie să se axeze pe protecția celor mai vulnerabile categorii ale populației în 

ansamblu; 
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41. recunoaște diversitatea și specificitatea vulnerabilităților și potențialului regional și 

subliniază că provocările, resursele și cele mai eficace măsuri pot fi diferite în fiecare 

teritoriu; reamintește, prin urmare, angajamentul său de a respecta principiul 

subsidiarității și subliniază că orașele și regiunile trebuie să aibă competența necesară și 

suficientă autonomie politică, administrativă și financiară pentru planificarea și punerea 

în aplicare a acțiunilor individuale; subliniază necesitatea ca orașele să-și adapteze 

planificarea urbană prin investiții în infrastructura verde, mobilitate, transport public și 

rețele inteligente pentru a îndeplini obiectivele stabilite în Acordul de la Paris; 

reiterează că autoritățile locale și regionale, care reprezintă nivelurile de guvernanță 

cele mai apropiate de fiecare cetățean, precum și de impactul asociat provocărilor legate 

de schimbările climatice, au viziunea cea mai completă asupra multor probleme și 

subliniază, prin urmare, că este important ca acesta să dispună de capacitatea 

administrativă și instrumentele financiare necesare pentru a dezvolta soluții 

individualizate pentru atenuarea schimbărilor climatice; 

42. solicită o guvernanță pe mai multe niveluri care să fie mai eficace și deplin transparentă 

și care ar putea implica mai bine administrația locală, regiunile și orașele, precum și 

organele reprezentative ale acestora în procesul decizional al UE și în procesul 

CCONUSC; solicită să se promoveze și să se garanteze coordonarea tuturor 

autorităților publice și să se încurajeze participarea cetățenilor, a actorilor sociali și a 

actorilor economici și invită Comisia să promoveze coordonarea și schimbul de 

informații și de bune practici între statele membre, regiuni, comunități locale și orașe; 

subliniază că ar trebui încurajate modelele participative de guvernanță locală; 

43. salută decizia Grupului interguvernamental privind schimbările climatice de a redacta 

un raport special privind orașele și clima în 2023, angajament care va duce la 

intensificarea activităților de cercetare privind importanța orașelor în combaterea 

schimbărilor climatice; consideră că orașele ar trebui să contribuie la Raportul privind 

clima mondială din 2018; consideră, de asemenea, că orașele și regiunile pot influența 

procesul de elaborare a politicilor în urma Acordului de la Paris, punând în aplicare o 

abordare strategică pentru a acționa împotriva încălzirii globale și pentru a sprijini 

acțiuni de atenuare și adaptare în zonele urbane, unde trăiește mai mult de jumătate din 

populația lumii; invită Comisia să promoveze o viziune pe mai multe niveluri a 

acțiunilor în domeniul climei în acest proces, pentru a încuraja un regim privind clima 

favorabil incluziunii, care să recunoască acțiunile întreprinse de autoritățile locale și 

subnaționale; 

44. solicită autorităților naționale să pună în aplicare descentralizarea și să aplice mai bine 

principiul subsidiarității, consolidând astfel rolul autorităților locale și regionale în ceea 

ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice; 

45. constată că numeroase elemente ale industriei investesc în transformarea ecologică și s-

au angajat într-o politică de decarbonizare; recunoaște că colaborarea dintre 

întreprinderi și orașe creează soluții inovatoare și favorabile incluziunii pentru acțiunile 

în domeniul climei și ajută UE să-și atingă obiectivele; reamintește că industria joacă 

un rol esențial în finanțare și în eliminarea decalajelor în materie de investiții în zonele 

urbane; solicită promovarea parteneriatelor dintre orașe și întreprinderi; 

46. subliniază faptul că o planificare inteligentă și investițiile în infrastructura urbană 

rezistentă la schimbările climatice și cu emisii scăzute de dioxid carbon pot îmbunătăți 

mediul și calitatea vieții cetățenilor, pot crea locuri de muncă și pot stimula economia 
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locală și regională; 

47. invită orașele și regiunile să profite de inițiativele UE, cum ar fi Acțiunile Urbane 

Inovatoare, pentru desfășurarea de proiecte-pilot în domeniul dezvoltării urbane 

sustenabile; 

48. salută inițiativa „Women4Climate” și implicarea sectorului privat în această inițiativă, 

care ar trebui să contribuie la o mai mare implicare a femeilor cu funcții de conducere 

în combaterea schimbărilor climatice, pentru a-și consolida abilitățile de lider și pentru 

a încuraja următoarea generație de femei cu funcții de conducere să participe la 

combaterea schimbărilor climatice; 

49. recunoaște responsabilitatea specială a orașelor în ceea ce privește combaterea 

schimbărilor climatice, având în vedere că acestea generează 70 % din emisiile de CO2 

la nivel global, și reiterează angajamentul Parlamentului de a lansa cu succes la nivel 

mondial Convenția primarilor pentru climă și energie, inclusiv inițiativa privind 

adaptarea la schimbările climatice (Inițiativa „Primarii se adaptează”), Memorandumul 

de înțelegere „Sub 2 grade”, Pactul de la Amsterdam și inițiativa „Regiunile se 

adaptează”; consideră că angajamentele asumate în cadrul Declarației de la Primăria din 

Paris din 2015 vor fi îndeplinite numai prin participarea la Convenția globală a 

primarilor pentru climă și energie și încurajează toate orașele din UE și din afara UE să 

adere la Convenția primarilor fără a aduce atingere participării lor la alte rețele 

sectoriale sau instituționale care au aceleași obiective și să își asume angajamentul față 

de acțiuni ambițioase în domeniul climei și să organizeze schimburi de experiență 

privind bunele practici; ia act de faptul că o serie de planuri de acțiune prezentate de 

orașe conțin angajamente până în 2020 și, prin urmare, îndeamnă ca aceste orașe să 

întreprindă activități suplimentare până în 2030; consideră că UE ar trebui să continue 

să acorde autonomie orașelor cu privire la planificarea strategiilor lor de atenuare a 

schimbărilor climatice, deoarece acestea au adesea drept rezultat obiective mai 

ambițioase; 

50. subliniază necesitatea unei trimiteri clare la rolul administrațiilor publice locale și 

regionale în cadrul Acordului de la Paris pentru a asigura o reacție pe termen lung la 

schimbările climatice; subliniază că UE trebuie să lucreze pe teren cu orașele și 

regiunile pentru a le face mai bine conectate și mai sustenabile, pentru a crea 

municipalități eficiente din punct de vedere energetic și pentru a dezvolta rețele mai 

inteligente de transport urban; 

51. consideră că transferul de cunoștințe și expertiză ar trebui încurajat la nivel local și 

regional, având în vedere experiența bogată dobândită de orașele și regiunile 

individuale, precum și de anumite agenții regionale pentru protecția mediului sau 

pentru energie; 

52. consideră că organizațiile europene și internaționale sau mondiale și asociațiile sau 

rețelele de orașe, municipalități și regiuni ar trebui valorificate pentru a asigura o mai 

bună cooperare atunci când se abordează probleme legate de schimbările climatice la 

nivel local și regional; 

53. ia act de faptul că, în cadrul COP 22 de la Marrakesh, autoritățile locale și regionale au 

elaborat „Foaia de parcurs pentru acțiune de la Marrakesh”, care subliniază necesitatea 

unei implicări mai directe a autorităților locale și care ar trebui recunoscute formal ca 
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parte a discuției oficiale privind schimbările climatice, în loc să fie considerate ca 

având același statut ca și alți actori nestatali, cum ar fi ONG-urile și sectorul privat; 

° 

° ° 

54. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Comitetului European al Regiunilor, Comitetului Economic și Social 

European, statelor membre și parlamentelor naționale și regionale ale statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0069 

Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor 

relații dintre UE și Regatul Unit (2018/2573(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE); 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 

7 decembrie 2000 (denumită în continuare „Cartaˮ), care a fost proclamată la 

12 decembrie 2007, la Strasbourg, și a intrat în vigoare în decembrie 2009, odată cu 

Tratatul de la Lisabona; 

– având în vedere rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit 

ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană17 și 

rezoluțiile sale din 3 octombrie 201718 și 13 decembrie 201719 referitoare la stadiul 

actual al negocierilor cu Regatul Unit, 

– având în vedere orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 2017, în 

urma notificării Regatului Unit în temeiul articolului 50 din TUE, precum și anexa la 

Decizia Consiliului din 22 mai 2017 care stabilește directivele de negociere în vederea 

încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a 

condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană, 

– având în vedere Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai guvernului 

Regatului Unit din 8 decembrie 2017 privind progresele înregistrate în cursul etapei 1 a 

negocierilor în temeiul articolului 50 TUE cu privire la retragerea ordonată a Regatului 

Unit din Uniunea Europeană și având în vedere proiectul de acord de retragere 

prezentat de Comisia Europeană la 28 februarie 2018, 

– având în vedere orientările Consiliului European (articolul 50) din 15 decembrie 2017 

și anexa la Decizia Consiliului din 29 ianuarie 2018 de completare a Deciziei 

Consiliului din 22 mai 2017 de autorizare a deschiderii negocierilor în vederea 

                                                           
17  Texte adoptate, P8_TA(2017)0102. 
18  Texte adoptate, P8_TA(2017)0361. 
19  Texte adoptate, P8_TA(2017)0490. 
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încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a 

condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât scopul negocierilor dintre Uniunea Europeană (UE) și Regatul Unit (UK) în 

temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) este de a asigura 

o retragere ordonată a Regatului Unit din UE; 

B. întrucât articolul 50 din TUE prevede că modalitățile de retragere a Regatului Unit ar 

trebui să țină seama de cadrul viitoarelor relații ale acestei țări cu Uniunea; 

C. întrucât, date fiind progresele suficiente realizate în decembrie 2017 în negocierile 

privind aspectele legate de separare, este oportun ca negocierile să abordeze acum 

cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit, cu condiția să existe progrese 

proporționate în negocierile privind proiectul de acord de retragere prezentat de 

Comisie; 

D. întrucât aceste negocieri pot începe numai după ce instituțiile UE au acordat un mandat 

în acest sens negociatorului șef din partea UE; 

E. întrucât orice acord privind un cadru al viitoarelor relații va fi tratat ca parte integrantă 

a acordului global de retragere și va contribui cu informații la deliberările 

Parlamentului European în cursul procedurii de aprobare; 

F. întrucât este în interesul tuturor părților ca viitoarele relații să dispună de un cadru cât 

mai detaliat posibil; 

G. întrucât, după retragere, Regatul Unit va deveni o țară terță, indiferent de cadrul 

convenit pentru viitoarele sale relații cu UE; 

H. întrucât, pe lângă elementele incluse în notificarea din 29 martie 2017 a Regatului Unit 

cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană, prim-ministrul 

Regatului Unit a susținut o serie de discursuri - la Lancaster House în 17 ianuarie 2017, 

la Florența în 22 septembrie 2017, la München în 17 februarie 2018 și, cel mai recent, 

la Mansion House în 2 martie 2018; întrucât prim-ministrul nu a prezentat încă o 

perspectivă coerentă privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit; 

I. întrucât Regatul Unit și UE vor rămâne vecini apropiați și vor continua să aibă 

numeroase interese comune; întrucât o astfel de relație strânsă, sub forma unui acord de 

asociere între UE și Regatul Unit, ar putea fi considerată un cadru adecvat al viitoarelor 

relații prin care aceste interese comune pot fi protejate și promovate, inclusiv pentru o 

nouă relație comercială; 

J. întrucât, pentru viitoarele relații, un acord de asociere prezintă avantajul de a fi un 

cadru flexibil, permițând grade diferite de cooperare într-o gamă largă de domenii de 

politică; întrucât această cooperare va impune ambelor părți să mențină standarde 

ridicate și angajamentele lor internaționale în mai multe domenii de politică; 

K. întrucât este esențial să se protejeze acordurile UE cu țările terțe și organizațiile 

internaționale, inclusiv Acordul privind Spațiul Economic European (Acordul privind 

SEE); 
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L. întrucât UE și Regatul Unit, în calitate de stat membru care părăsește Uniunea, au o 

obligație primordială de a asigura o abordare cuprinzătoare și reciprocă privind 

protecția drepturilor cetățenilor UE care trăiesc în Regatul Unit și drepturile cetățenilor 

Regatului Unit care trăiesc în UE-27; 

M. întrucât, pentru a menține Acordul din Vinerea Mare din 1998 în toate elementele sale, 

precum și drepturile cetățenilor din Irlanda de Nord, Regatul Unit trebuie să își respecte 

angajamentele asumate pentru a se asigura că nu există nicio înăsprire a controalelor la 

frontieră pe insula Irlanda, fie prin intermediul unor propuneri detaliate care urmează să 

fie prezentate în negocierile privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit, 

sub formă de soluții specifice pentru Irlanda de Nord, fie printr-o aliniere permanentă în 

materie de reglementare la acquis-ul UE; 

N. întrucât vor fi necesare dispoziții tranzitorii care implică prelungirea întregului acquis al 

UE pentru a se evita o situație-limită atunci când Regatul Unit va părăsi UE și pentru a 

acorda negociatorilor UE și ai Regatului Unit posibilitatea de a negocia un acord pentru 

relațiile viitoare; 

O. întrucât este necesar ca instituțiile UE și statele membre, împreună cu instituțiile 

publice și private, să ia măsuri pentru a se pregăti pentru orice evenimente neprevăzute 

care ar putea apărea în urma negocierilor; 

P. întrucât unitatea instituțiilor UE și a statelor membre este esențială pentru a apăra 

interesele Uniunii și ale cetățenilor săi pe parcursul etapelor ulterioare ale negocierilor, 

în special în ceea ce privește cadrul viitoarelor relații, dar și pentru a asigura încheierea 

în timp util și cu succes a acestor negocieri, 

1. reamintește că articolul 50 alineatul (2) din TUE prevede că acordul de stabilire a 

modalităților de retragere a unui stat membru ține seama de cadrul viitoarelor relații ale 

acestei țări cu Uniunea; 

2. constată că un astfel de cadru al viitoarelor relații ar trebui să ia forma unei declarații 

politice asociate acordului de retragere; subliniază că conținutul declarației va fi evaluat 

de către Parlamentul European în momentul în care este invitat să își dea aprobarea cu 

privire la acordul de retragere; 

3. subliniază că acordul internațional care definește noile relații dintre UE și Regatul Unit 

poate fi negociat în mod oficial numai după ce Regatul Unit a părăsit UE și este o țară 

terță; reamintește că acest acord poate fi încheiat numai cu participarea deplină și 

acordul final al Parlamentului European; 

4. reamintește că Parlamentul European va aproba un cadru al viitoarelor relații dintre UE 

și Regatul Unit numai dacă acest cadru respectă cu strictețe următoarele principii: 

– imposibilitatea pentru o țară terță de a beneficia de aceleași drepturi și avantaje ca 

un stat membru al Uniunii Europene sau un membru al Asociației Europene a 

Liberului Schimb (AELS) sau al SEE, 

– protejarea integrității și a funcționării corecte a pieței interne, a uniunii vamale și 

a celor patru libertăți, fără a permite o abordare sectorială; 

– menținerea autonomiei decizionale a UE, 
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– garantarea ordinii juridice a UE și rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene 

(CJUE) în această privință, 

– respectarea în permanență a principiilor democratice, a drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale, astfel cum sunt definite în special în Declarația 

universală a drepturilor omului a ONU, Convenția europeană pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele la aceasta, Carta 

socială europeană, Statutul de la Roma privind Curtea Penală Internațională și 

alte tratate internaționale privind drepturile omului ale Organizației Națiunilor 

Unite și ale Consiliului Europei, precum și respectarea principiului statului de 

drept, 

– asigurarea unor condiții de concurență echitabile, în special în ceea ce privește 

respectarea în continuare de către Regatul Unit a standardelor prevăzute de 

obligațiile internaționale și legislația și politicile UE în domeniile concurenței 

echitabile și bazate pe norme, inclusiv ajutoarele de stat, drepturile sociale și 

drepturile lucrătorilor, în special niveluri echivalente de protecție socială și de 

protecție în ceea ce privește dumpingul social, mediul, schimbările climatice, 

protecția consumatorilor, sănătatea publică, măsurile sanitare și fitosanitare, 

sănătatea și calitatea vieții animalelor, fiscalitatea, inclusiv lupta împotriva 

evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, a spălării banilor, precum și 

protecția datelor și a vieții private, împreună cu un mecanism clar pentru a asigura 

conformitatea, 

– garantarea acordurilor UE cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, inclusiv 

Acordul privind SEE, precum și menținerea echilibrului general al acestor relații, 

– salvgardarea stabilității financiare a UE și respectarea regimului și standardelor 

de reglementare și de supraveghere, precum și aplicarea lor, 

– un echilibru just între drepturi și obligații, inclusiv, dacă este cazul, contribuții 

financiare proporționale; 

5. reamintește că un acord de asociere negociat și convenit între UE și Regatul Unit după 

retragerea acestuia din urmă, în conformitate cu articolul 8 din TUE și articolul 217 din 

TFUE, ar putea constitui un cadru adecvat al relațiilor viitoare, asigurând astfel un 

cadru de guvernanță omogen, care ar trebui să includă un mecanism solid de 

soluționare a litigiilor, evitându-se astfel proliferarea acordurilor bilaterale și 

deficiențele care caracterizează relația dintre UE și Elveția; 

6. propune ca această relație viitoare să se bazeze pe următorii patru piloni: 

– relațiile comerciale și economice, 

– politica externă, cooperarea în materie de securitate și cooperarea pentru 

dezvoltare, 

– securitatea internă, 

– cooperarea tematică; 
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Cadrul pentru viitoarea relație 

7. ia act de faptul că, date fiind valorile comune ale UE și Regatului Unit, legăturile lor 

strânse și alinierea reglementărilor actuale în aproape toate domeniile, proximitatea lor 

geografică și istoria comună, inclusiv apartenența Regatului Unit la UE de peste 40 de 

ani, precum și rolul Regatului Unit în calitate de membru permanent al Consiliului de 

Securitate al ONU și membru al NATO, această țară va fi în continuare un partener 

important al UE în toate cele patru componente menționate anterior și este în interesul 

reciproc al ambelor părți să înființeze un parteneriat care să asigure cooperarea 

continuă; 

8. cu toate acestea, observă că o astfel de cooperare cu Regatul Unit ca țară terță se poate 

desfășura numai în conformitate cu principiile enunțate la punctul 4 din prezenta 

rezoluție; reamintește că UE dispune de norme comune obligatorii, instituții comune și 

mecanisme comune de supraveghere, asigurare a respectării normelor și de pronunțare 

a sentințelor și că țările terțe, chiar și cele cu legislații identice sau aliniere deplină în 

materie de reglementare, nu pot să beneficieze de aceleași avantaje sau de accesul pe 

piață ca și statele membre ale UE, de exemplu în ceea ce privește cele patru libertăți și 

contribuțiile financiare din bugetul UE; 

9. consideră că încheierea unui acord referitor la relațiile viitoare ar trebui să includă 

dispoziții specifice privind circulația cetățenilor din UE către Regatul Unit și din 

Regatul Unit către UE după perioada de tranziție, care ar trebui să fie cel puțin 

proporționale cu gradul de cooperare în cadrul celor patru piloni; 

10. reamintește că Parlamentul European va trebui să aprobe orice viitor acord dintre UE și 

Regatul Unit; subliniază că Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe deplin în 

toate stadiile procedurii, în conformitate cu articolele 207, 217 și 218 din TFUE și cu 

jurisprudența relevantă; 

(i) Relațiile comerciale și economice 

11. reamintește că apartenența Regatului Unit la piața internă și la uniunea vamală ar fi 

soluția optimă atât pentru Regatul Unit, cât și pentru UE-27 și singura care poate 

garanta continuarea fără divergențe a comerțului și menține pe deplin avantajele oferite 

de relațiile noastre economice; reamintește că participarea la piața internă necesită 

respectarea deplină a celor patru libertăți și încorporarea normelor UE corespunzătoare, 

condiții echitabile de concurență, inclusiv prin intermediul unui regim obligatoriu și 

ajutoare de stat, jurisprudența cu caracter obligatoriu a CJUE și contribuțiile la bugetul 

UE; constată că o uniune vamală înlătură barierele tarifare și unele controale vamale, 

dar necesită respectarea politicii comerciale a UE și o frontieră externă comună; ia act 

de faptul că guvernul Regatului Unit continuă să excludă atât piața internă, cât și 

uniunea vamală; 

12. constată că o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător prevede un mecanism 

obligatoriu de convergență cu acquis-ul UE, precum și un rol obligatoriu pentru CJUE 

în interpretarea dreptului Uniunii, și nu permite alegerea preferențială a unor sectoare 

ale pieței interne; 

13. consideră că poziția Regatului Unit este compatibilă cu un acord comercial în temeiul 

articolului 207 TFUE, care ar putea forma pilonul comercial și economic al unui acord 
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de asociere; este pregătit să se angajeze alături de Regatul Unit pe baza modelelor 

menționate mai sus, cu condiția ca acesta să reanalizeze actualele sale limite stricte; 

14. reamintește că toate acordurile de liber schimb (ALS) se bazează pe trei componente 

principale: accesul pe piață, cooperarea în materie de reglementare și normele; 

subliniază că, pe lângă principiile enunțate la punctul 4 de mai sus: 

– nivelul de acces pe piața UE trebuie să corespundă gradului de convergență 

continuă cu standardele și normele tehnice ale UE și alinierea la acestea, fără a 

prevede vreo abordare sectorială și menținând integritatea pieței interne, 

– autonomia UE în ceea ce privește stabilirea legislației și standardelor UE trebuie 

să fie garantată, precum și rolul CJUE de interpret unic al dreptului UE, 

– se asigură condiții de concurență echitabile, iar standardele UE sunt garantate, 

pentru a evita o uniformizare la un nivel inferior și a preveni arbitrajul de 

reglementare de către operatorii de pe piață, 

– regulile de origine trebuie să se bazeze pe regulile preferențiale standard ale UE și 

interesele producătorilor din UE, 

– accesul reciproc pe piață trebuie să fie negociat în deplină conformitate cu 

normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), inclusiv pentru bunuri, 

servicii, achiziții publice și, dacă este cazul, investiții străine directe, și toate 

modurile de prestare a serviciilor, inclusiv în ceea ce privește angajamentele 

privind circulația transfrontalieră a persoanelor fizice (modul 4), și să fie 

reglementat în deplină conformitate cu normele UE în ceea ce privește principiile 

egalității de tratament, în special pentru lucrători; 

– cooperarea în materie de reglementare, cu un accent special asupra IMM-urilor, 

ținând seama de caracterul voluntar al cooperării în materie de reglementare și de 

dreptul de a reglementa în interes public, reamintind, în același timp, că 

dispozițiile privind cooperarea în materie de reglementare într-un acord comercial 

nu pot reprezenta în totalitate reproducerea acelorași schimburi comerciale fără 

divergențe care decurg din apartenența la piața internă; 

15. subliniază că acest acord dintre UE și Regatul Unit ar trebui să asigure cadrul relațiilor 

comerciale existente între UE și țările terțe și să evite orice parazitism prin asigurarea 

coerenței în menținerea unui sistem de cote tarifare adaptat și a normelor privind 

originea produselor din țările terțe; 

16. subliniază că, în temeiul unui ALS, accesul la piață pentru servicii este limitat și supus 

întotdeauna excluderilor, rezervelor și excepțiilor; 

17. subliniază că ieșirea din piața internă ar însemna pentru Regatul Unit pierderea atât a 

dreptului la un pașaport pentru servicii financiare, cât și a posibilității de a-și deschide 

filiale în UE care fac obiectul supravegherii de către Regatul Unit; reamintește că 

legislația UE prevede posibilitatea ca, în anumite domenii, să ia în considerare norme 

din țări terțe ca fiind echivalente, pe baza unei abordări proporționale și bazate pe risc, 

și ia act de lucrările legislative în curs și viitoarele propuneri ale Comisiei în acest 

domeniu; subliniază că deciziile referitoare la echivalență au întotdeauna un caracter 
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unilateral; subliniază, de asemenea, că pentru a proteja stabilitatea financiară și a 

asigura conformitatea deplină cu regimul de reglementare al UE și standardele și 

aplicarea acestora, excepția prudențială și limitări în furnizarea de servicii financiare 

transfrontaliere reprezintă o caracteristică obișnuită a ALS; 

18. subliniază că un acord între UE și Regatul Unit ar trebui să includă un mecanism solid 

de soluționare a litigiilor, precum și structuri de guvernanță; subliniază, în această 

privință, competența CJUE în interpretarea chestiunilor legate de dreptul UE; 

19. reamintește că poziția și limitele stricte actuale ale Regatului Unit ar conduce la 

controale vamale și verificări care ar afecta lanțurile de aprovizionare globale și 

procesele de fabricație, chiar dacă barierele tarifare pot fi evitate; subliniază importanța 

unui nivel ridicat de aliniere între spațiul unic european pentru TVA și Regatul Unit; 

consideră că chestiunile de ordin fiscal ar trebui să fie incluse în orice acord încheiat 

între Regatul Unit și UE pentru a asigura un nivel maxim de cooperare între UE și 

Regatul Unit și teritoriile sale dependente în domeniul impozitării societăților; 

20. reamintește că, în ceea ce privește produsele alimentare și agricole, accesul pe piața UE 

este condiționat de respectarea strictă a ansamblului legislației și standardelor UE, în 

special în materie de siguranță alimentară, OMG-uri, pesticide, indicații geografice, 

calitatea vieții animalelor, etichetarea și trasabilitatea produselor, standardele sanitare și 

fitosanitare, sănătatea umană, animală și a plantelor; 

(ii) Politica externă, cooperarea în materie de securitate și cooperarea pentru dezvoltare 

21. observă că, în ceea ce privește politica externă și de securitate comună, Regatul Unit, ca 

țară terță, nu va putea participa la procesul decizional al UE și că pozițiile și acțiunile 

comune la nivelul UE pot fi adoptate numai de către statele membre ale UE; subliniază 

totuși că aceasta nu exclude mecanismele de consultare care ar permite Regatului Unit 

să se alinieze la pozițiile de politică externă ale UE, la acțiunile comune, mai ales cu 

privire la drepturile omului sau cooperarea multilaterală, în special în cadrul ONU, 

OSCE și al Consiliului Europei; sprijină coordonarea politicii de sancțiuni și a punerii 

sale în aplicare, inclusiv embargourile asupra armelor și Poziția comună privind 

exporturile de arme; 

22. subliniază că un astfel de parteneriat ar putea fi instituit în temeiul Acordului-cadru de 

participare care administrează rolul țărilor terțe, făcând astfel posibilă participarea 

Regatului Unit la misiunile civile și militare ale UE (fără rol de lider pentru Regatul 

Unit) și operațiunile, programele și proiectele, schimbul de informații, formarea și 

schimbul de personal militar, precum și colaborarea în domeniul armamentului, 

inclusiv proiectele dezvoltate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO); 

subliniază că o astfel de participare nu ar trebui să aducă atingere pozițiilor, deciziilor și 

legislației europene pertinente ale UE și ar trebui să fie în concordanță cu acestea, 

inclusiv în ceea ce privește achizițiile publice și transferurile în domeniul apărării; 

afirmă că o astfel de cooperare este condiționată de respectarea deplină a drepturilor 

internaționale ale omului și a dreptului umanitar internațional și drepturile 

fundamentale ale UE; 

23. ia act de faptul că orice cooperare în domeniile menționate mai sus care implică 

schimbul de informații UE clasificate, inclusiv în domeniul serviciilor de informații, 

este condiționată de un acord privind securitatea informațiilor pentru protecția 
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informațiilor clasificate ale UE; 

24. ia act de faptul că, pe baza altor acorduri similare cu țări terțe, Regatul Unit poate 

participa la programele Uniunii în sprijinul apărării și al securității externe (cum ar fi 

Fondul european pentru apărare, Galileo și programele de securitate cibernetică); este 

deschis la posibilitatea ca Regatul Unit să continue să contribuie la instrumentele de 

finanțare a acțiunii externe a UE în urmărirea unor obiective comune, în special în ceea 

ce privește vecinătatea comună; 

25. constată că Regatul Unit este un important actor de cooperare pentru dezvoltare și de 

ajutor umanitar și că cooperarea dintre UE și Regatul Unit în aceste domenii după 

Brexit ar fi reciproc avantajoasă; 

(iii) Securitatea internă 

26. subliniază că este în interesul reciproc al UE și al Regatului Unit de a institui un 

parteneriat care să asigure continuarea cooperării în materie de securitate pentru a face 

față amenințărilor comune, în special terorismul și criminalitatea organizată, și a evita 

perturbările fluxurilor de informații în acest domeniu; ia act de faptul că țările terțe (în 

afara spațiului Schengen) nu beneficiază de niciun acces privilegiat la instrumentele 

UE, inclusiv bazele de date, în acest domeniu, iar aceste țări nu pot lua parte la 

stabilirea priorităților și elaborarea obiectivelor strategice multianuale sau conduce 

planuri de acțiune operaționale în cadrul ciclului de politici ale UE; 

27. constată, de asemenea, că, pe lângă necesitatea de a proteja procedurile în curs și 

anchetele care implică Regatul Unit, prin dispoziții tranzitorii, va fi necesar să se 

găsească măsuri cu Regatul Unit ca țară terță în ceea ce privește cooperarea judiciară în 

materie penală, inclusiv în ceea ce privește extrădarea și asistența judiciară reciprocă, în 

locul mecanismelor actuale cum ar fi mandatul european de arestare; 

28. este de părere că cooperarea viitoare poate fi elaborată pe baza unor măsuri dintr-o țară 

terță din afara spațiului Schengen care permit schimbul de date relevante în materie de 

securitate și cooperarea operațională cu organismele și mecanismele UE (precum 

Europol și Eurojust); 

29. subliniază faptul că o astfel de cooperare ar trebui să ofere certitudine juridică, trebuie 

să se bazeze pe măsuri de protecție în ceea ce privește drepturile fundamentale, astfel 

cum sunt prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și trebuie să ofere 

un nivel de protecție în esență echivalent cu cel prevăzut în Cartă; subliniază, de 

asemenea, că aceasta ar trebui să respecte pe deplin standardele UE de protecție a 

datelor și să se bazeze pe mecanisme eficiente de aplicare a normelor și de soluționare a 

litigiilor; consideră că este necesar să se găsească o soluție care să reglementeze 

schimburile viitoare de date în ceea ce privește aplicarea legii, serviciile de informații și 

operațiunile de combatere a terorismului dintre UE și Regatul Unit; subliniază că o 

decizie a Comisiei privind caracterul adecvat ar fi opțiunea preferată și cea mai sigură; 

reamintește că, în orice caz, Regatul Unit trebuie să ofere un nivel de protecție a datelor 

care este la fel de solid ca normele Uniunii privind protecția datelor; 

(iv) Cooperarea tematică 

30. subliniază că principiile enunțate la punctul 4 de mai sus ar trebui, de asemenea, să se 
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aplice pe deplin și în mod necondiționat cooperării viitoare cu Regatul Unit într-o serie 

de domenii de interes comun; subliniază că astfel de acorduri ar trebui să asigure un 

echilibru între drepturi și obligații comparabil cu cel al unor acorduri similare cu alte 

țări terțe, dar ținând seama de proximitatea geografică și legăturile strânse dintre UE și 

Regatul Unit; 

31. consideră că, având în vedere principiile și condițiile menționate anterior și în interesul 

pasagerilor, transportatorilor aerieni, producătorilor și sindicatelor lucrătorilor, 

conectivitatea trebuie să fie asigurată prin intermediul unui acord de transport aerian și 

un acord privind siguranța aviației; subliniază, cu toate acestea, că gradul de acces pe 

piață este condiționat de nivelul convergenței în materie de reglementare și al alinierii 

la acquis-ul UE, precum și de înființarea unui mecanism solid de soluționare a litigiilor 

și de arbitraj; nu exclude, de asemenea, cooperarea viitoare cu Regatul Unit în vederea 

sprijinirii proiectelor de interes comun din sectorul transporturilor; 

32. consideră, în ceea ce privește activitățile de pescuit, că o nouă formă de parteneriat 

bilateral de tip țară-terță ar trebui să fie negociată, cu scopul de a menține un nivel 

ridicat de cooperare, coerență și convergență, asigurând accesul reciproc stabil și 

continuu la ape și resurse, în conformitate cu principiile politicii comune în domeniul 

pescuitului și dispozițiile privind guvernanța și gestionarea durabilă a stocurilor 

comune pentru refacerea și menținerea populațiilor acestor stocuri peste niveluri care 

permit obținerea producției maxime durabile; subliniază că gestionarea comună a 

stocurilor comune necesită ca Regatul Unit să continue să-și aducă contribuția la 

evaluarea științifică a stocurilor respective; subliniază, cu toate acestea, că accesul 

reciproc pe piață pentru produsele pescărești trebuie negociat ca parte a viitorului acord 

și că  accesul pe piața internă a UE trebuie să fie condiționat de accesul navelor UE în 

Regatul Unit, locurile de pescuit și resursele acestora, precum și de nivelul de cooperare 

în gestionarea stocurilor comune; 

33. subliniază valoarea cooperării culturale și educaționale, inclusiv a învățării și a 

mobilității tinerilor, precum și importanța industriilor culturale și creative pentru a 

sprijini UE în aprofundarea relațiilor cu țările vecine și ar saluta cooperarea continuă 

dintre UE și Regatul Unit în aceste domenii, inclusiv prin programe cum ar fi Erasmus 

sau Europa Creativă; 

34. ar putea avea în vedere, în ceea ce privește cooperarea în materie de cercetare și 

inovare, participarea Regatului Unit ca țară terță în cadrul Programului-cadru al UE 

pentru cercetare și inovare și în programele spațiale ale UE, fără a permite transferuri 

nete de la bugetul UE în Regatul Unit sau vreun rol decizional atribuit Regatului Unit; 

35. consideră că cea mai bună opțiune pentru mediu, pentru combaterea schimbărilor 

climatice și pentru sănătatea publică și siguranța alimentară ar fi ca Regatul Unit să 

rămână pe deplin aliniat la actuala și viitoarea legislație a UE, inclusiv prin respectarea 

angajamentelor și obiectivelor pentru 2030 deja convenite în cadrul pachetului „Aer 

curat” și pachetului privind „Energia curată” ale UE; solicită totuși, în cazul în care 

acest lucru nu se întâmplă, încheierea de acorduri între UE și Regatul Unit care să 

asigure o cooperare strânsă și standarde înalte cu privire la aceste aspecte, precum și 

tratarea chestiunilor de mediu transfrontaliere; subliniază că orice cooperare cu 

agențiile UE în aceste domenii ar trebui să se bazeze pe acorduri bilaterale; 

36. ar putea avea în vedere acorduri similare cu țările terțe în domeniile energiei, 
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comunicațiilor electronice, securității cibernetice și TIC; este de părere că, în ceea ce 

privește energia, orice astfel de măsuri ar trebui să respecte integritatea pieței interne a 

energiei și să contribuie la securitatea energetică, sustenabilitate și competitivitate și să 

țină seama de interconexiunile dintre UE și Regatul Unit; se așteaptă ca Regatul Unit să 

respecte cele mai înalte standarde de siguranță nucleară, securitate și protecția 

împotriva radiațiilor, inclusiv standardele pentru transportul deșeurilor și dezafectare; 

37. consideră că programul PEACE al UE, care vizează consolidarea unei societăți pașnice 

și stabile prin promovarea reconcilierii în Irlanda de Nord și în regiunea de frontieră a 

Irlandei, ar trebui menținut, cu continuarea participării Regatului Unit; 

(v) Guvernanța viitorului acord 

38. subliniază că orice viitor acord UE-Regatul Unit cu Regatul Unit ca țară terță ar trebui 

să includă stabilirea unui sistem de guvernanță solid și coerent drept cadru general 

pentru cei patru piloni, acoperind supravegherea continuă/gestionarea acordului și a 

mecanismelor de soluționare a litigiilor și de punere în aplicare în ceea ce privește 

interpretarea și aplicarea dispozițiilor acordului; 

39. insistă asupra necesității absolute ca acest sistem de guvernanță să mențină în totalitate 

autonomia procesului decizional și ordinea juridică ale UE, inclusiv rolul Curții de 

Justiție a Uniunii Europene ca unic interpret al legislației UE; 

40. subliniază că structura de guvernanță ar trebui să fie proporțională cu natura, sfera și 

gradul de aprofundare a relației viitoare și să țină seama de nivelul de interconectare, de 

cooperare și de proximitate; 

41. este de acord cu ideea de a se institui un comitet comun responsabil cu supravegherea 

punerii în aplicare a acordului, care să trateze diferențele de interpretare, să aplice cu 

bună credință măsurile de corecție convenite și să asigure pe deplin autonomia de 

reglementare a UE, inclusiv prerogativele legislative ale Parlamentului European și ale 

Consiliului; subliniază că reprezentanții UE din cadrul acestui comitet ar trebui să fie 

supuși unor mecanisme de responsabilizare adecvate care implică Parlamentul 

European; 

42. consideră că, în cazul dispozițiilor întemeiate pe conceptele dreptului UE, mecanismele 

de guvernanță ar trebui să prevadă sesizarea CJUE; repetă că, pentru aplicarea și 

interpretarea altor dispoziții ale acordului decât cele legate de dreptul Uniunii, poate fi 

avut în vedere un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor numai dacă acesta 

oferă garanții de independență și imparțialitate echivalente cu cele ale CJUE; 

(vi) Condiții de concurență echitabile 

43. reamintește că Regatul Unit și teritoriile sale dependente trebuie să respecte și să aplice 

în continuare standardele în vigoare în temeiul angajamentelor sale internaționale și al 

legislației și politicilor UE, îndeosebi în domeniile menționate la punctul 4 de mai sus, 

astfel încât să fie reflectate amploarea și profunzimea viitoarelor relații; atrage atenția 

asupra avantajelor legate de menținerea conformității normative cu legislația Uniunii; 

44. observă că amploarea și profunzimea acordului privind condițiile echitabile vor fi 

esențiale pentru determinarea dimensiunii viitoarelor relații globale dintre UE și 
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Regatul Unit; reamintește că respectarea în continuare de către Regatul Unit a 

modelului social european va avea un rol decisiv în acest sens; 

45. este ferm convins că Regatul Unit ar trebui să respecte standardele aflate în evoluție 

referitoare la legislația din acquis-ul Uniunii privind impozitarea și combaterea spălării 

banilor, inclusiv transparența fiscală, schimbul de informații fiscale și măsurile de 

combatere a evitării obligațiilor fiscale, și ar trebui să soluționeze situația teritoriilor 

sale dependente și nerespectarea de către acestea a criteriilor de bună guvernanță și a 

cerințelor de transparență ale UE; insistă ca accesul la uniunea vamală să fie ferm 

condiționat de respectarea de către Regatul Unit a standardelor menționate mai sus; 

46. reiterează nevoia instituirii unor mecanisme de garantare a menținerii unor standarde 

ridicate și a unor condiții echitabile în ceea ce privește protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice, siguranța alimentară și sănătatea publică; subliniază că trebuie 

să li se garanteze cetățenilor și ONG-urilor accesul la justiție și la un mecanism adecvat 

de reclamații în ceea ce privește aplicarea standardelor din domeniile muncii și 

mediului; 

47. observă că, la fel ca și celelalte elemente ale acordului, dispozițiile privind condițiile 

echitabile vor impune existența unor structuri de guvernanță solide, care să conțină 

mecanisme corespunzătoare de gestionare, supraveghere, soluționare a litigiilor și de 

asigurare a aplicării, cu sancțiuni și măsuri intermediare acolo unde este necesar, și cu o 

obligație pentru ambele părți de a înființa sau, dacă este cazul, de a menține instituții 

independente care să fie în măsură să supravegheze și să asigure în mod eficient 

punerea în aplicare; 

(vii) Posibila participare la programele UE 

48. subliniază că pentru participarea Regatului Unit la acțiunile și programele UE se vor 

aplica normele valabile pentru țările terțe care nu fac parte din SEE; subliniază că 

participarea Regatului Unit trebuie să fie convenită de comun acord de către UE, cu 

respectarea tuturor normelor, mecanismelor și condițiilor de participare aplicabile, 

inclusiv în ceea ce privește finanțarea, implementarea, controlul și descărcarea de 

gestiune și fără a autoriza transferuri nete de la bugetul UE către Regatul Unit; 

49. reamintește că, drept regulă generală, Regatul Unit nu poate participa și nici nu poate 

avea acces la agențiile UE, deoarece este o țară terță; observă, totuși, că acest principiu 

nu exclude cooperarea în anumite cazuri și în mod strict reglementat, fiind necesară 

respectarea tuturor normelor aplicabile și a contribuțiilor financiare; atrage atenția 

asupra faptului că următorul cadru financiar multianual va trebui să țină seama de 

consecințele viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit; 

Acordul de retragere 

50. salută proiectul Comisiei din 28 februarie 2018 privind acordul de retragere, care 

reflectă în mare măsură poziția Parlamentului; observă că proiectul a fost elaborat pe 

baza raportului comun din 8 decembrie 2017, convenit de comun acord și a pozițiilor, 

UE privind alte chestiuni legate de separare; 

51. salută dispozițiile instituționale și mecanismele de soluționare a litigiilor prevăzute în 

proiectul de acord de retragere, inclusiv suspendarea beneficiilor în perioada de 
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tranziție, astfel cum se prevede la articolul 165 din proiectul de acord de retragere, în 

cazul neîndeplinirii angajamentelor și a dispozițiilor referitoare la acordul de retragere; 

(i) Drepturile cetățenilor 

52. salută abordarea generală în ceea ce privește drepturile cetățenilor, inclusă în partea a 

doua a proiectului Comisiei de acord de retragere, însă repetă că printre aspectele 

principale de care va depinde aprobarea Parlamentului se vor afla soluționarea tuturor 

aspectelor rămase în ceea ce privește drepturile cetățenilor și asigurarea faptului că 

drepturile cetățenilor UE cu reședință legală în Regatul Unit și drepturile cetățenilor 

Regatului Unit cu reședință legală în UE-27 nu sunt afectate de Brexit; sprijină 

includerea mențiunii privind viitorii soți/viitoarele soții; ia act de dispozițiile privind 

procedurile administrative pentru dobândirea statutului de rezident permanent și insistă 

asupra faptului ca familiile să aibă posibilitatea să inițieze această procedură prin 

intermediul unui formular unic, cu caracter declarativ, iar sarcina probei trebuie să le 

revină autorităților Regatului Unit; subliniază că Parlamentul European va verifica dacă 

aceste proceduri sunt aplicate efectiv și sunt simple, clare și gratuite; insistă ca 

viitoarele drepturi privind libera circulație să fie garantate pe întreg teritoriul UE 

cetățenilor Regatului Unit care au reședința în prezent în unul dintre statele membre ale 

UE-27, precum și drepturile de vot la alegerile locale tuturor cetățenilor vizați de 

acordul de retragere; solicită, de asemenea, ca cetățenii UE vizați de acordul de 

retragere să aibă dreptul pe viață de a se întoarce în Regatul Unit, solicită protecția 

împotriva expulzării cetățenilor cu dizabilități și a persoanelor care îi îngrijesc, precum 

și garantarea drepturilor de procedură legate de expulzare, menționate în Directiva 

2004/38/CE, și a drepturilor resortisanților țărilor terțe prevăzute de legislația UE; 

53. insistă ca pe durata perioadei de tranziție toți cetățenii UE care sosesc în Regatul Unit 

să se bucure de aceleași drepturi ca cei care au sosit înainte de începutul perioadei de 

tranziție; respinge, în acest context, propunerea enunțată în documentul de politică 

publicat recent de către guvernul Regatului Unit prin care se menține discriminarea 

între cetățenii UE care sosesc înainte de începutul perioadei de tranziție și cei care 

sosesc după; 

54. reamintește faptul că mulți cetățeni din Regatul Unit și-au exprimat vehement opoziția 

față de pierderea drepturilor de care beneficiază în prezent în temeiul articolului 20 din 

TFUE; propune ca UE-27 să examineze o modalitate de atenuare a acestei pierderi în 

limitele dreptului primar al Uniunii, respectând pe deplin principiile reciprocității, 

echității, simetriei și nediscriminării; atrage atenția asupra sesizării recente a CJUE cu 

privire la un caz adus în fața unei instanțe din Țările de Jos privind păstrarea după 

Brexit a drepturilor legate de cetățenia europeană de către cetățenii Regatului Unit; 

(ii) Irlanda și Irlanda de Nord 

55. salută Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord inclus în proiectul Comisiei de 

acord de retragere, datorită căruia devine operațională opțiunea de sprijin prevăzută în 

Raportul comun din 8 decembrie 2017; subliniază că, astfel, se asigură o soluție 

concretă privind cooperarea dintre nord și sud și se evită o frontieră strict controlată 

între Irlanda de Nord și Irlanda, care este necesară în cazul în care nu se găsește nicio 

alternativă nici în cadrul raporturilor generale dintre UE și Regatul Unit, nici în baza 

soluțiilor specifice pe care trebuie să le propună Regatul Unit conform punctului 49 din 

raportul comun; 
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56. reamintește importanța angajamentului Regatului Unit de a garanta că nu vor exista 

restricții ale drepturilor, inclusiv drepturile sociale și democratice, ale garanțiilor și 

principiului egalității de șanse prevăzute în Acordul din Vinerea Mare, în conformitate 

cu angajamentele enunțate în raportul comun; insistă asupra transpunerii tuturor 

elementelor aferente zonei comune de călătorie și asupra drepturilor la libera circulație 

ale cetățenilor UE, consacrate în legislația UE și în Acordul din Vinerea Mare; 

(iii) Perioada de tranziție 

57. reamintește principiile incluse în rezoluția sa din 13 decembrie 2017, potrivit cărora, 

după data retragerii, Regatul Unit nu va mai face parte din instituțiile și organele UE și 

nu va mai contribui la procesele decizionale, iar tranziția poate consta numai în 

prelungirea acquis-ului UE și continuarea aplicării față de Regatul Unit a 

instrumentelor și structurilor în vigoare ale UE în materie de reglementare, de buget, de 

supraveghere, de exercitare a puterii judiciare și de asigurare a aplicării; sprijină fără 

rezerve mandatul de negociere stabilit de Consiliul European prin intermediul 

orientărilor de negociere, al directivelor Consiliului privind negocierile și al 

documentului de luare de poziție adoptat recent de Comisie cu privire la acest subiect; 

58. salută și sprijină partea a patra a proiectului de acord de retragere, care vizează 

mecanismele tranzitorii; repetă că toate drepturile conferite cetățenilor prin legislația 

UE ar trebui extinse pe întreaga durată a perioadei de tranziție; subliniază că acest 

principiu li se aplică și cetățenilor UE care vor sosi în Regatul Unit în perioada de 

tranziție și care ar trebui să se bucure de exact aceleași drepturi, îndeosebi în ceea ce 

privește alocațiile pentru copii, reîntregirea familiei și accesul la căi de atac pe lângă 

CJUE; 

59. reamintește că toate mecanismele tranzitorii trebuie să fie pe deplin compatibile cu 

obligațiile asumate în cadrul OMC, pentru a nu fi perturbate relațiile comerciale cu 

țările terțe; 

60. insistă ca viitoarele acorduri comerciale pe care Regatul Unit le va negocia cu țări terțe 

după retragere să poată intra în vigoare doar la sfârșitul perioadei în care se aplică 

dispozițiile tranzitorii; 

61. reamintește că, începând cu data retragerii din UE, Regatului Unit nu va mai beneficia 

de acordurile internaționale încheiate de UE, de statele membre în numele Uniunii sau 

de UE și statele membre împreună; observă că, pe durata perioadei de tranziție, Regatul 

Unit va trebui să-și respecte obligațiile ce decurg din aceste acorduri; subliniază că 

Regatul Unit nu va putea să participe la structurile de guvernanță și la procedurile 

decizionale prevăzute de aceste acorduri; 

62. subliniază că, întrucât fac parte din acordul de retragere, mecanismele tranzitorii pot fi 

aplicate numai după intrarea în vigoare a acordului; 

(iv) Alte aspecte legate de separare 

63. solicită să se ajungă fără întârziere la un acord cu privire la toate dispozițiile privind 

separarea prevăzute în partea a treia a acordului de retragere și îndeamnă Regatul Unit 

să prezinte o poziție clară, dacă nu a făcut încă acest lucru, cu privire la toate aspectele 

rămase nesoluționate referitoare la retragerea sa ordonată; 
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Gradul de pregătire 

64. atrage atenția asupra importanței eforturilor depuse la diferite niveluri de Comisie și 

statele membre în ceea ce privește sensibilizarea și gradul de pregătire; subliniază că, 

având în vedere incertitudinile create de Brexit, trebuie să fie atenționate și informate în 

mod corespunzător nu numai instituțiile UE, ci și autoritățile naționale, operatorii 

economici și, mai ales, cetățenii, astfel încât să fie în măsură să se pregătească în mod 

corespunzător pentru orice evoluție posibilă, inclusiv pentru situația în care nu se 

ajunge la un acord; solicită, în special, să fie inițiate măsuri care să vizeze cât mai multe 

sectoare și persoane ce pot fi afectate, inclusiv în următoarele domenii: 

– accesul continuu și în condiții de siguranță al pacienților la medicamente și la 

echipamente medicale pentru uz uman și veterinar, inclusiv aprovizionarea 

garantată și constantă cu izotopi radioactivi, 

– servicii financiare pentru operatorii economici, 

– pregătirea IMM-urilor și a agenților economici mici care au relații comerciale cu 

Regatul Unit, cum ar fi producătorii agroalimentari și producătorii de produse 

piscicole, care ar putea să se confrunte, pentru prima dată în istorie, cu proceduri 

de export și cu anumite cerințe, inclusiv sanitare și fitosanitare, 

– limitările și constrângerile ce ar putea fi generate de noul cadru legislativ în 

domeniul transportului de călători și de bunuri și efectul acestora asupra 

elementelor lanțului de aprovizionare, prelucrare și distribuire ce țin de produsele 

alimentare care necesită livrarea exact la timp, 

– capacitatea privind etichetarea corectă, trasabilitatea și originea veridică a 

produselor agricole și piscicole, pentru a se asigura respectarea normelor privind 

siguranța alimentară și calitatea vieții animalelor și informarea corectă a 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare, 

– cadrul juridic privind protecția datelor, 

– identificarea de către Comisie a tuturor dispozițiilor legislative ale UE care 

trebuie modificate în urma Brexitului; 

o 

o     o 

65. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului 

European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene, parlamentelor naționale și 

guvernului Regatului Unit. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0075 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-

2020  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 

pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-

202020, modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului din 20 

iunie 201721, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară22, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii 

postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea 

Comisiei23, 

– având în vedere documentul de reflecție al Comisiei din 28 iunie 2017 privind viitorul 

finanțelor UE (COM(2017)0358), 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2017 referitoare la documentul de 

reflecție privind viitorul finanțelor UE24, 

– având în vedere Rezoluția 70/1 a Adunării Generale a ONU, intitulată „Transformarea 

lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, 

                                                           
20  JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
21  JO L 163, 24.6.2017, p. 1. 
22  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
23  Texte adoptate, P8_TA(2016)0309. 
24  Texte adoptate, P8_TA(2017)0401. 
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– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2017 referitoare la un pilon european al 

drepturilor sociale25, 

– având în vedere ratificarea Acordului de la Paris de către Parlamentul European la 4 

octombrie 201626 și de către Consiliu la 5 octombrie 201627, 

– având în vedere raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

intitulat „Provocările cu care se confruntă organizațiile societății civile care lucrează în 

domeniul drepturilor omului în UE”, 

– având în vedere avizul din proprie inițiativă al Comitetului Economic și Social 

European privind finanțarea organizațiilor societății civile de către UE, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete, avizele Comisiei pentru afaceri 

externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru control bugetar, poziția sub formă 

de amendamente a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 

avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei 

pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei 

pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei 

pentru pescuit, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne, Comisiei pentru afaceri constituționale și Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0048/2018), 

A. întrucât actualul cadru financiar multianual (CFM) a fost adoptat în 2013 și prevede, 

pentru prima dată, o reducere în termeni reali atât a creditelor de angajament, cât și a 

creditelor de plată în comparație cu perioada de programare financiară precedentă, în 

ciuda competențelor și obiectivelor sporite ale UE și a ambițiilor sale din ce în ce mai 

mari, astfel cum sunt stabilite în Tratatul de la Lisabona și în Strategia Europa 2020; 

întrucât această situație a atras după sine, de asemenea, un decalaj semnificativ între 

nivelul creditelor de angajament și al creditelor de plată, ceea ce a contribuit la 

acumularea de facturi neplătite în primii doi ani ai CFM; întrucât adoptarea tardivă a 

CFM și a temeiurilor juridice aferente au contribuit la întârzieri în implementare, ale 

căror repercusiuni se resimt încă și care ar putea duce la o acumulare a cererilor de 

plată la sfârșitul actualului CFM, care se vor prelungi și în perioada următoare; întrucât, 

la insistențele Parlamentului, în CFM au fost incluse dispoziții noi, pentru ca plafoanele 

globale să poată fi utilizate în cea mai mare măsură posibil și pentru a prevedea 

mecanisme de flexibilitate; 

B. întrucât s-a dovedit în scurt timp că CFM 2014-2020 nu este adecvat pentru a satisface 

necesitățile și ambițiile politice reale, deoarece, încă de la început, a fost necesar să se 

soluționeze o serie de crize și provocări noi în domenii precum investițiile, excluziunea 

socială, migrația și refugiații, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, securitatea, 

agricultura, mediul și schimbările climatice, ceea ce nu se anticipase la vremea 

adoptării lui; întrucât, în consecință, după numai doi ani de punere în aplicare, actualul 

CFM și-a atins deja limitele, deoarece marjele disponibile sunt epuizate, instrumentele 

                                                           
25  Texte adoptate, P8_TA(2017)0010. 
26  Texte adoptate, P8_TA(2016)0363. 
27  JO L 282, 19.10.2016, p. 1. 
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de flexibilitate și instrumentele speciale au fost mobilizate într-o mare măsură, iar 

politicile și programele existente au fost puse sub presiune sau chiar reduse, fiind create 

și o serie de mecanisme extrabugetare pentru a compensa deficitul de resurse și de 

flexibilitate ale bugetului UE; 

C. întrucât aceste deficiențe au ieșit deja la iveală în cadrul evaluării și revizuirii la 

jumătatea perioadei ale CFM, lansate la sfârșitul anului 2016, și ar fi trebuit să fie 

urmate de măsuri imediate, astfel cum a solicitat Parlamentul European în rezoluția sa 

din 6 iulie 2016; întrucât, în urma revizuirii convenite la jumătatea perioadei, 

dispozițiile existente privind flexibilitatea au putut fi extinse într-o anumită măsură, 

însă plafoanele CFM nu au fost revizuite; 

D. întrucât Comisia își va prezenta pachetul de propuneri referitoare la CFM post-2020, 

inclusiv la viitoarele resurse proprii, în mai 2018, în timp ce Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului prevede că acestea ar fi trebuit să fie prezentate 

înainte de 1 ianuarie 2018; întrucât se așteaptă ca acesta să fie urmat la scurt timp de 

către proiectele de propuneri legislative pentru programe și instrumente financiare, 

1. adoptă prezenta rezoluție cu scopul de a evidenția poziția Parlamentului privind CFM 

post-2020, în special privind ceea ce se așteaptă în materie de priorități, dimensiune, 

structură, durată, flexibilitate și alte principii orizontale și de a atrage atenția asupra 

orientărilor bugetare specifice pentru politicile UE vizate, acoperite de următorul cadru 

financiar; se așteaptă ca Comisia să prezinte propunerea legislativă pentru următorul 

CFM împreună cu un nou proiect de acord interinstituțional care să ia în considerare 

pozițiile și sugestiile Parlamentului; subliniază că prezenta rezoluție stă, de asemenea, 

la baza implicării Parlamentului în procedura care se încheie cu adoptarea următorului 

CFM; 

2. adoptă totodată o rezoluție separată28, în care își prezintă poziția cu privire la reforma 

sistemului de resurse proprii ale Uniunii, în conformitate cu recomandările Grupului la 

nivel înalt privind resursele proprii; invită Comisia să țină seama în mod corespunzător 

de poziția Parlamentului la pregătirea propunerilor legislative referitoare la resursele 

proprii ale Uniunii, al căror domeniu de aplicare ar trebui să fie ambițios și care ar 

trebui să fie prezentate împreună cu propunerile privind CFM; subliniază că 

componenta de venituri și cea de cheltuieli din următorul CFM vor fi tratate ca un 

pachet unic în cadrul viitoarelor negocieri și că nu se va ajunge la un acord cu privire la 

CFM dacă nu se realizează progrese echivalente în ceea ce privește resursele proprii;  

I. Prioritățile următorului CFM și obstacolele cu care se va confrunta 

3. consideră că dezbaterea privind următorul CFM reprezintă o oportunitate de a pregăti 

terenul pentru o Europă mai puternică și mai sustenabilă cu ajutorul unuia dintre cele 

mai concrete instrumente, bugetul Uniunii; este de părere că următorul CFM ar trebui 

să fie una dintre componentele unei strategii și reflecții mai ample privind viitorul 

Europei; consideră că CFM trebuie să reprezinte transpunerea proiectului politic și a 

priorităților în materie de politici ale UE în mijloace bugetare;  

4. își exprimă convingerea că următorul CFM ar trebui să se întemeieze pe politici și 

priorități bine definite ale Uniunii, menite să promoveze pacea, democrația, statul de 

                                                           
28  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0076. 
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drept, drepturile omului și egalitatea de gen, consolidând bunăstarea, creșterea 

economică sustenabilă pe termen lung și progresele realizate în domeniul cercetării și 

inovării, asigurând oportunități de încadrare în muncă de bună calitate care stau la baza 

unor locuri de muncă decente, contribuind la combaterea schimbărilor climatice și 

promovând coeziunea economică, socială și teritorială, precum și solidaritatea între 

statele membre și cetățeni; consideră că aceste componente sunt indispensabile pentru 

buna funcționare a pieței unice și a uniunii economice și monetare, precum și pentru 

consolidarea poziției Europei în lume; își exprimă convingerea că aceste aspecte sunt 

mai importante ca niciodată pentru viitorul Europei; 

5. consideră că următorul CFM ar trebui să îi pună la dispoziție Uniunii instrumentele 

pentru a oferi soluții și pentru a fi mai puternică după confruntarea cu crizele din ultimii 

zece ani, printre care se numără declinul economic și financiar, șomajul în rândul 

tinerilor, sărăcia persistentă și excluziunea socială, fenomenul migrației și refugiații, 

schimbările climatice și dezastrele naturale, degradarea mediului și declinul 

biodiversității, terorismul și instabilitatea; subliniază că aceste provocări la nivel 

mondial și transfrontalier, cu implicații interne, evidențiază interdependența 

economiilor și societăților noastre și subliniază necesitatea unor acțiuni comune; 

6. subliniază că Uniunea Europeană trebuie să își îndeplinească angajamentul de a fi 

precursor în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă 

(ODD) ale ONU, care oferă o foaie de parcurs globală pentru societăți mai sustenabile, 

echitabile și prospere la nivelul planetei; subliniază că următorul CFM trebuie să fie 

aliniat la ODD; salută angajamentul Comisiei de a integra obiectivele de dezvoltare 

durabilă (ODD) în toate politicile și inițiativele UE; se așteaptă ca UE să își 

îndeplinească angajamentele asumate cu privire la aceste obiective; subliniază, în plus, 

faptul că proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale și angajamentul 

instituțiilor UE și al statelor sale membre de a asigura o Europă mai socială ar trebui 

susținute de resurse financiare adecvate; consideră că, în urma adoptării Acordului de la 

Paris, cheltuielile legate de schimbările climatice să fie majorate în mod semnificativ în 

comparație cu actualul CFM, ajungând la 30 % cât mai curând posibil și cel mai târziu 

până în 2027; 

7. subliniază că următorul CFM reprezintă o oportunitate pentru Uniune să demonstreze 

că este unită și că este capabilă să înfrunte evoluțiile politice, cum ar fi Brexitul, 

ascensiunea mișcărilor populiste și naționaliste și preluarea puterii de către noi lideri pe 

scena mondială; subliniază că diviziunile și egocentrismul nu reprezintă un răspuns la 

chestiunile globale și la preocupările cetățenilor; consideră că negocierile privind 

Brexitul demonstrează cu atât mai mult că avantajele de care beneficiază un membru al 

Uniunii depășesc cu mult costul reprezentat de contribuția la bugetul său; solicită, în 

acest context, respectarea deplină a cadrului de angajamente asumate anterior, spre 

exemplu în cazul Acordului din Vinerea Mare, în ceea ce privește statul de drept și 

democrația; 

8. solicită, prin urmare, să se acorde în continuare sprijin pentru politicile existente, în 

special pentru politicile consacrate de-a lungul timpului și prevăzute în tratate, și anume 

politica agricolă comună, politica comună în domeniul pescuitului și politica de 

coeziune, deoarece acestea aduc beneficiile concrete ale proiectului european la 

cetățenii UE; respinge orice încercare de renaționalizare a politicilor în cauză, deoarece 

acest lucru nu ar reduce sarcina financiară pentru contribuabili și consumatori, nici nu 

ar permite obținerea unor rezultate mai bune; dimpotrivă, un astfel de demers ar 
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împiedica creșterea economică, solidaritatea și funcționarea pieței unice, adâncind în 

continuare inegalitățile și mărind în același timp disparitățile dintre teritorii și sectoarele 

economice; intenționează să asigure același nivel de finanțare în cadrul UE-27 în cazul 

acestor politici în următoarea perioadă de programare, îmbunătățind totodată 

eficacitatea lor și simplificând procedurile asociate acestora; 

9. consideră că Europa ar trebui să ofere perspective tinerei generații și întreprinderilor 

orientate spre viitor, care contribuie la succesul UE pe scena mondială; este hotărât să 

majoreze în mod substanțial bugetul a două dintre programele sale emblematice, și 

anume Programul-cadru de cercetare și Erasmus +, care nu pot satisface, cu mijloacele 

de care dispun în prezent, cererea extrem de semnificativă, cu candidaturi de foarte 

mare calitate; susține cu tărie sprijinul său pentru majorarea substanțială a resurselor 

destinate combaterii șomajului în rândul tinerilor și pentru acordarea de sprijin 

întreprinderilor mici și mijlocii, prin intermediul programelor care vor urma inițiativei 

„Locuri de muncă pentru tineri” și Programului pentru competitivitatea întreprinderilor 

și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME); sprijină, de asemenea, consolidarea 

Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) 2.0; 

10. solicită Uniunii să își asume rolul ce îi revine în trei domenii de politică emergente, cu o 

dimensiune internă și externă, apărute în cursul actualului CFM: 

– prin dezvoltarea și finanțarea unei politici cuprinzătoare în materie de azil, migrație și 

integrare și prin abordarea cauzelor profunde ale migrației și strămutării în țările terțe, 

– prin întărirea mecanismelor de protecție a frontierelor externe și promovarea 

stabilității, în special prin garantarea drepturilor omului peste hotare, prevenirea 

conflictelor și politicile ce vizează dezvoltarea externă, 

– prin instituirea unui cadru intern comun de garantare a securității cetățenilor europeni 

și prin partajarea capacităților și realizarea în comun a activităților de cercetare în 

domeniul apărării, subliniind în același timp faptul că acțiunile întreprinse în aceste 

domenii nu ar trebui să fie în detrimentul politicilor de dezvoltare ale UE; 

11. subliniază că viitorul cadru ar trebui să integreze două noi tipuri de sprijin financiar 

care ocupă un loc important pe agenda economică a Uniunii, și anume, continuarea 

schemelor de sprijin pentru investiții, de exemplu, Fondul european pentru investiții 

strategice, și dezvoltarea unei funcții de stabilizare pentru statele membre ale zonei 

euro, eventual prin Fondul Monetar European propus, cuplată cu o facilitate de 

convergență dedicată pentru statele membre care se află pe calea spre aderarea la zona 

euro; 

12. subliniază că, într-o primă etapă, capacitatea bugetară specifică pentru zona euro ar 

trebui să facă parte din bugetul Uniunii, calculată dincolo de plafoanele cadrului 

financiar multianual, fără a aduce atingere celorlalte programe ale CFM, și ar trebui 

finanțată de membrii zonei euro și de alți membri participanți prin intermediul unei 

surse de venituri care urmează să fie convenită între statele membre participante și 

încadrată în categoria veniturilor și garanțiilor alocate; consideră că, odată ajunsă la un 

nivel stabil, capacitatea bugetară ar putea fi finanțată prin resurse proprii autentice, 

urmând recomandările din raportul Monti privind finanțarea viitoare a UE; 

13. reafirmă principiul că prioritățile politice noi ar trebui să fie însoțite de mijloace 
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financiare suplimentare, indiferent dacă acestea apar în momentul adoptării unui nou 

CFM sau în cursul punerii sale în aplicare și subliniază că finanțarea nevoilor nou-

apărute nu ar trebui să afecteze negativ politicile și programele existente; de asemenea, 

se așteaptă să se prevadă suficiente dispoziții de flexibilitate pentru a răspunde unor 

situații neprevăzute care ar putea apărea în cursul CFM; 

14. consideră că singura modalitate de a avea o Europă mai puternică și mai ambițioasă 

este de a consolida mijloacele financiare de care dispune; în lumina provocărilor și 

priorităților menționate mai sus și ținând seama de retragerea Regatului Unit din 

Uniune, solicită o majorare semnificativă a bugetului Uniunii; estimează că plafoanele 

de cheltuieli ale CFM ar trebui să se ridice la 1,3 % din VNB-ul UE-27, fără a aduce 

atingere gamei de instrumente calculate peste plafoane; 

15. consideră că, cu excepția cazului în care Consiliul hotărăște să crească semnificativ 

nivelul contribuțiilor naționale la bugetul UE, introducerea unor noi resurse proprii 

autentice ale UE rămâne singura opțiune de a finanța în mod corespunzător următorul 

CFM; 

II. Chestiuni orizontale 

Principiile bugetului UE și caracterul realist al bugetului 

16. reamintește principiile ce reglementează funcționarea bugetului european - al unității, al 

exactității bugetare, al anualității, al echilibrului, al universalității, al specificității, al 

adiționalității, al subsidiarității, al bunei gestiuni financiare și al transparenței, care 

trebuie să fie respectate la stabilirea și punerea în aplicare a bugetului Uniunii;  

17. își reafirmă poziția susținută de mult timp potrivit căreia ambițiile politice ale Uniunii 

trebuie să dispună de resurse financiare adecvate și reamintește că articolul 311 din 

TFUE prevede că Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor 

sale și pentru realizarea politicilor sale; 

18. subliniază, în acest context, că punerea deplină în aplicare a deciziilor politice și a 

inițiativelor Consiliului European este posibilă numai în cazul în care este asigurată 

finanțarea necesară și subliniază că orice altă abordare subminează caracterul realist al 

bugetului Uniunii și încrederea cetățenilor; 

19. consideră că, prin concretizarea priorităților politice ale UE în investiții tangibile, CFM 

reprezintă un instrument excelent pentru a planifica proiectul european pe termen lung 

și pentru a asigura într-o anumită măsură un nivel stabil de investiții publice în statele 

membre; regretă însă faptul că, în perioada premergătoare adoptării următorului CFM, 

nu există o viziune strategică pe termen lung convenită de comun acord; de asemenea, 

reamintește că bugetul UE este în cea mai mare parte un buget de investiții, care 

servește drept sursă de finanțare suplimentară și complementară pentru acțiunile 

întreprinse la nivel național, regional și local; 

Durata 

20. este de părere că decizia privind durata CFM ar trebui să asigure un echilibru optim 

între două cerințe contradictorii: pe de o parte, nevoia ca mai multe politici ale UE – în 

special cele în gestiune partajată, cum ar fi agricultura și politica de coeziune – să 
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funcționeze în condiții de stabilitate și predictibilitate, oferite de un angajament pe cel 

puțin șapte ani, și, pe de altă parte, nevoia de a asigura legitimitatea și răspunderea 

democratică ce rezultă din sincronizarea fiecărui cadru financiar cu ciclul politic de 

cinci ani al Parlamentului European și al Comisiei Europene; 

21. evidențiază că este esențial din punct de vedere politic ca fiecare parlament nou-ales să 

poată influența în mod considerabil CFM în timpul mandatului său, atât în ceea ce 

privește cuantumurile, cât și prioritățile politice; subliniază că alegerile pentru 

Parlamentul European le oferă cetățenilor UE posibilitatea să își exprime în mod direct 

poziția lor cu privire la prioritățile bugetare ale Uniunii, care ar trebui să se reflecte într-

o ajustare postelectorală a cadrului financiar; prin urmare, consideră că, în cursul 

fiecărui ciclu politic, Comisia are obligația de a face propuneri, iar Parlamentul și 

Consiliul de a lua decizii fie privind instituirea următorului CFM, fie privind efectuarea 

unei revizuiri obligatorii la jumătatea perioadei a CFM în curs;  

22. subliniază că durata CFM ar trebui modificată treptat, pentru a ajunge la 5 + 5 ani, cu o 

revizuire obligatorie la jumătatea perioadei; solicită Comisiei să elaboreze o propunere 

clară, în care să prezinte modalitatea practică de a implementa un cadru financiar 5 + 5; 

este convins că o perioadă limitată la cinci ani nu poate fi luată în considerare pentru 

durata CFM, din cauza impedimentelor serioase pe care le-ar impune acest lucru în 

ceea ce privește cerințele de programare și de punere în aplicare ale mai multor politici 

ale UE; 

23. recunoaște, însă, că, având în vedere că următoarele alegeri pentru Parlamentul 

European au loc în primăvara anului 2019, iar actualul CFM se derulează până în 

decembrie 2020, soluția 5 + 5 ani nu poate fi implementată imediat, deoarece nu ar fi 

posibilă o aliniere satisfăcătoare a celor două cicluri; prin urmare, consideră că 

următorul CFM ar trebui să fie stabilit pentru o perioadă de șapte ani (2021-2027) și să 

prevadă o revizuire intermediară obligatorie, ca o soluție de tranziție aplicată pentru 

ultima oară;  

Revizuirea intermediară 

24. este convins că noul Regulament privind CFM trebuie să prevadă menținerea evaluării 

și revizuirii obligatorii, inclusiv din punct de vedere juridic, la jumătatea perioadei; 

reamintește că revizuirea la jumătatea perioadei din 2016 a fost prima ocazie istorică 

când a avut loc o revizuire reală a Regulamentului privind CFM, considerată o reușită 

atât de Consiliu, cât și de Parlament, în special în ceea ce privește consolidarea 

mecanismelor de flexibilitate ale CFM; 

25. consideră că, pentru CFM 2021-2027, revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui 

propusă și adoptată în timp util, pentru a permite următorului Parlament și următoarei 

Comisii să ajusteze cadrul financiar în mod adecvat; subliniază că eventuala revizuire a 

CFM ar trebui să asigure implicarea Parlamentului și să garanteze prerogativele 

acestuia, ca o componentă cu drepturi egale a autorității bugetare; subliniază, în plus, că 

orice revizuire reală implică, în același timp, și o revizuire a plafoanelor CFM, în cazul 

în care este stabilit caracterul necorespunzător al acestora pentru restul perioadei;  

Flexibilitatea 

26. subliniază că, în cadrul actualului CFM, autoritatea bugetară a aprobat o mobilizare 
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substanțială a mecanismelor de flexibilitate și a instrumentelor speciale prevăzute de 

Regulamentul privind CFM, cu scopul de a asigura creditele suplimentare necesare 

pentru a răspunde situațiilor de criză grave sau pentru a finanța noi priorități politice;  

27. consideră, prin urmare, că dispozițiile de flexibilitate ale actualului CFM au funcționat 

bine și au oferit soluții în legătură cu acordarea de fonduri importante, necesare în 

special pentru a face față provocărilor reprezentate de migrație și de refugiați și pentru a 

soluționa problema deficitului de investiții; reamintește că Parlamentul European a fost 

inițiatorul unora dintre aceste dispoziții, pe care le-a apărat cu fermitate în cursul 

ultimelor negocieri privind CFM; 

28. consideră că este necesară consolidarea în mai mare măsură a dispozițiilor în cauză 

pentru a face față mai eficient noilor provocări, evenimentelor neprevăzute și 

priorităților politice în continuă evoluție apărute în cursul punerii în aplicare a unui 

proiect pe termen lung cum este CFM; solicită ca următorul CFM să fie mai flexibil, 

ceea ce ar trebui să facă posibilă utilizarea în cât mai mare măsură a plafoanelor globale 

ale CFM pentru angajamente și plăți; 

Mecanismele de flexibilitate prevăzute în CFM 

29. consideră că plafoanele viitorului CFM ar trebui să fie stabilite la un nivel care, pe 

lângă faptul că face posibilă finanțarea politicilor UE, oferă și marje suficiente pentru 

creditele fiecărei rubrici;  

30. consideră că toate marjele nealocate ar trebui reportate fără restricții în exercițiile 

financiare viitoare și mobilizate de către autoritatea bugetară pentru orice scop 

considerat necesar în cadrul procedurii bugetare anuale; solicită, prin urmare, ca marja 

globală pentru angajamente să fie menținută, însă fără nicio restricție în ceea ce privește 

domeniul de aplicare și durata;  

31. reamintește faptul că marja globală pentru angajamente nu poate să mobilizeze marjele 

nealocate decât până în anul N-1, după ce au fost confirmate prin ajustarea tehnică 

înainte de prezentarea proiectului de buget; cu toate acestea, consideră că este esențial 

să se exploreze și modalități de a mobiliza marjele nealocate din anul N, pentru ca 

finanțarea nevoilor suplimentare care pot apărea în cursul anului respectiv să poată fi 

posibilă în continuare; 

32. este ferm convins că angajamentele aprobate de autoritatea bugetară ar trebui să fie 

utilizate în scopul prevăzut inițial și că ar trebui depuse toate eforturile posibile pentru a 

se asigura că acest lucru se întâmplă în toate domeniile politice; îi solicită, în special, 

Comisiei să continue să depună eforturi în acest sens; este convins însă că, în cazul în 

care au loc cu adevărat dezangajări, ca urmare a nepunerii în aplicare totale sau parțiale 

a acțiunilor pentru care au fost alocate, acestea ar trebui să fie puse din nou la dispoziția 

bugetului UE și mobilizate de către autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare 

anuale; consideră că dezangajările ar trebui să fie transferate direct la marja globală 

pentru angajamente, mai degrabă decât către un instrument sau o rezervă specială;  

33. reamintește că dezangajările provin din angajamente care au fost deja autorizate de 

către autoritatea bugetară și care ar fi trebuit în mod normal să fie urmate de plățile 

aferente, dacă acțiunile pe care trebuiau să le finanțeze ar fi fost duse la bun sfârșit 

conform planificării; subliniază, prin urmare, că reciclarea dezangajărilor în bugetul UE 
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este justificată în mod corespunzător, însă nu ar trebui să fie o modalitate de a eluda 

normele în vigoare privind dezangajările, consacrate în regulamentele sectoriale; 

34. subliniază necesitatea de a asigura reportarea integrală a marjelor de plată prin 

intermediul marjei globale pentru plăți la nivelul întregului CFM; se opune impunerii 

de limitări sau plafoane aplicabile la nivelul marjelor care pot fi transferate, astfel cum 

este cazul în actualul CFM, și reamintește că aceste marje pot fi mobilizate numai dacă 

și în măsura în care autoritatea bugetară decide să facă acest lucru; subliniază că marja 

globală pentru plăți ar putea avea un rol esențial în confruntarea cu orice eventuală 

criză a plăților apărută; 

35. subliniază că posibilitatea revizuirii plafoanelor ar trebui să rămână o opțiune în 

Regulamentul privind CFM în eventualitatea unor circumstanțe neprevăzute, atunci 

când nevoile financiare epuizează sau depășesc marjele disponibile și instrumentele 

speciale; solicită ca Regulamentul privind CFM să prevadă o procedură simplificată 

pentru o revizuire țintită în cadrul unui prag convenit; 

36. susține menținerea posibilității avansării sau devansării finanțării oricărui program al 

UE pentru a permite acțiunea anticiclică care corespunde ritmului implementării 

efective, precum și pentru a furniza un răspuns coerent la crizele majore; solicită, în 

plus, ca flexibilitatea legislativă de maximum +/-10 % – în prezent consacrată la 

punctul 17 din Acordul interinstituțional (AII) – care permite ajustarea întregului pachet 

de programe adoptat prin procedura legislativă ordinară, să fie și mai mult majorată, la 

+/-15 %; 

37. indică flexibilitatea care poate fi obținută prin transferuri în cadrul aceleiași rubrici a 

CFM, în scopul plasării resurselor financiare exact acolo unde sunt necesare și al 

asigurării unei mai bune execuții a bugetului UE; consideră că un număr mai mic de 

rubrici contribuie la o flexibilitate sporită în cadrul CFM; solicită însă Comisiei să 

informeze și să consulte proactiv autoritatea bugetară atunci când adoptă transferuri 

autonome semnificative; 

Instrumentele speciale ale CFM 

38. aprobă arhitectura globală a instrumentelor speciale ale CFM, și anume Instrumentul de 

flexibilitate, rezerva pentru ajutoare de urgență, Fondul de solidaritate al UE și Fondul 

european de ajustare la globalizare (FEG) și subliniază că instrumentele în cauză au fost 

mobilizate la scară largă în actualul CFM; solicită să se aducă îmbunătățiri pachetelor 

financiare care le sunt destinate și dispozițiilor legate de funcționarea acestora;  

39. solicită în special o creștere substanțială a pachetului financiar destinat Instrumentului 

de flexibilitate, alocându-i-se anual cel puțin 2 miliarde EUR; reamintește că 

Instrumentul de flexibilitate nu este asociat niciunui domeniu specific de politică și, 

astfel, poate fi mobilizat pentru orice scop considerat necesar; consideră, prin urmare, 

că acest instrument poate fi mobilizat pentru a acoperi eventualele nevoi financiare 

nou-apărute în cursul CFM; 

40. subliniază că rezerva pentru ajutoare de urgență are rolul de a furniza un răspuns rapid 

la solicitările specifice de ajutor ale țărilor terțe în cazul unor evenimente neprevăzute și 

evidențiază importanța sa deosebită în contextul actual; solicită o creștere substanțială a 

pachetului financiar destinat acesteia, alocându-i-se anual până la 1 miliard EUR;  
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41. ia act, în special, de mobilizarea substanțială a Fondului de solidaritate al Uniunii 

Europene pentru a furniza asistență în cazul mai multor catastrofe naturale majore, cu 

consecințe bugetare semnificative; subliniază totodată că acest instrument a avut un 

impact pozitiv asupra opiniei publice; propune majorarea pachetului financiar care îi 

este alocat anual până la 1 miliard EUR;  

42. consideră că utilizarea FEG, care oferă solidaritate și sprijin din partea UE pentru 

lucrătorii care își pierd locurile de muncă ca urmare a schimbărilor structurale majore 

intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare sau de criza 

economică și financiară mondială, nu și-a dezvoltat întregul potențial și ar putea fi 

îmbunătățită în continuare, prin integrarea acestui instrument într-o strategie pe termen 

lung, pentru a avea efecte asupra lucrătorilor disponibilizați și a-i reintegra efectiv pe 

piața forței de muncă, în toate statele membre; consideră că viitoarea revizuire a FEG ar 

trebui să reprezinte o ocazie de a examina domeniul de aplicare al acestuia și de a 

îmbunătăți coordonarea sa cu alte instrumente; consideră că noul CFM ar trebui să 

cuprindă o versiune revizuită a FEG, căreia să îi fie alocat un cuantum anual cel puțin 

identic cu cel ce îi este alocat în prezent; 

43. propune crearea unei rezerve speciale pentru instrumentele speciale ale CFM, bazată pe 

creditele neutilizate ale fiecărui instrument; consideră că această rezervă ar trebui să 

funcționeze fără limită de timp; solicită ca rezerva în cauză să fie mobilizată, în urma 

unei decizii a autorității bugetare, în favoarea oricărui instrument special al CFM a 

cărui capacitate financiară nu este suficientă pentru a finanța anumite necesități;  

44. constată că, în prezent, se aplică reguli diferite în ceea ce privește intervalul de timp 

necesar pentru reportarea creditelor necheltuite pentru fiecare instrument special al 

CFM; consideră că regulile ar trebui armonizate, astfel încât să se aplice o regulă unică 

N + 1 tuturor instrumentelor în cauză; 

45. consideră că marja pentru situații neprevăzute ar trebui să fie menținută ca instrument 

de ultimă instanță; subliniază că marja pentru situații neprevăzute este un instrument 

special care poate fi mobilizat doar pentru creditele de plată și că mobilizarea sa a fost o 

măsură esențială pentru a răspunde crizei plăților din 2014; solicită, prin urmare, 

majorarea cuantumului maxim care îi este alocat anual la 0,05 % din VNB-ul UE; 

46. subliniază că instrumentele speciale ale CFM ar trebui să fie contabilizate peste 

plafoanele CFM, atât în ceea ce privește creditele de angajament, cât și creditele de 

plată; consideră că problema înscrierii în buget a plăților din instrumentele respective a 

fost soluționată în mod neechivoc în cursul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM 

2014-2020, punându-se capăt conflictului de lungă durată cu Consiliul privind 

interpretarea; sprijină introducerea unei dispoziții clare în Regulamentul privind CFM 

care să prevadă că plățile care rezultă din mobilizarea creditelor de angajament din 

instrumentele speciale ale CFM ar trebui să fie contabilizate peste plafoanele de plăți 

anuale ale CFM;  

47. constată că actualul AII prevede o majoritate specială în Parlament pentru mobilizarea 

celor trei instrumente speciale ale CFM; consideră că această dispoziție este învechită, 

având în vedere că ea reflectă majoritățile speciale care erau necesare pentru adoptarea 

bugetului UE înainte de Tratatul de la Lisabona; solicită o abordare omogenă în ceea ce 

privește cerințele referitoare la votare pentru mobilizarea acestor instrumente, care ar 

trebui să fie similară celei pentru adoptarea bugetului UE; 
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Venituri – rezerva specială 

48. își reafirmă poziția sa constantă potrivit căreia orice venituri provenite din amenzile 

aplicate întreprinderilor care încalcă legislația UE în domeniul concurenței sau legate 

de plata cu întârziere a contribuțiilor naționale la bugetul UE ar trebui să constituie un 

element suplimentar de venituri la bugetul UE, fără o reducere corespunzătoare a 

contribuțiilor bazate pe VNB;  

49. solicită, în acest scop, să se constituie o rezervă specială în bugetul UE, care va fi 

treptat completată cu toate tipurile de alte venituri neprevăzute și reportată în mod 

corespunzător pentru a oferi posibilități suplimentare de cheltuieli atunci când apar 

nevoi; consideră că rezerva în cauză ar trebui alocată pentru instrumentele speciale ale 

CFM și ar trebui să prevadă o suplimentare a creditelor, atât în ceea ce privește 

angajamentele, cât și plățile, printr-o decizie a autorității bugetare; 

Utilizarea eficientă și eficace a resurselor UE 

50. recunoaște că obținerea de valoare adăugată europeană reală ar trebui să fie unul dintre 

principiile fundamentale ale instituțiilor UE atunci când decid cu privire la tipul de 

cheltuieli în viitorul CFM; cu toate acestea, subliniază că există diferențe de interpretare 

a conceptului și solicită o definiție unică, clară și ușor de înțeles a criteriilor pertinente, 

care ar trebui să țină seama de particularitățile teritoriale și să cuprindă, dacă este 

posibil, indicatori de performanță măsurabili; atrage atenția asupra eventualelor 

tentative de a utiliza o astfel de definiție pentru a pune sub semnul întrebării pertinența 

politicilor și a programelor UE pe considerente economice exclusiv cantitative sau pe 

termen scurt;  

51. ia act de trimiterea la noțiunea de valoare adăugată europeană, prezentă în mai multe 

documente ale Comisiei; în acest context, reiterează lista parametrilor identificați de 

Parlament în rezoluția sa sus-menționată din 24 octombrie 2017; reamintește că 

resursele UE ar trebui să fie utilizate pentru a finanța bunuri publice europene, precum 

și pentru a acționa ca un catalizator, oferind stimulente statelor membre la toate 

nivelurile administrative, pentru a lua măsuri în scopul de a îndeplini obiectivele 

tratatului și de a realiza țelurile comune ale UE, care nu ar putea fi duse la bun sfârșit în 

alte condiții; este de acord că bugetul UE ar trebui utilizat pentru a finanța acțiuni care 

aduc beneficii întregii UE, care nu pot fi realizate eficient de niciun stat membru pe 

cont propriu și care pot fi mai avantajoase din punct de vedere al raportului 

costuri/beneficii în comparație cu acțiunile întreprinse exclusiv la nivel național, 

regional sau local; consideră, de asemenea, că bugetul UE ar trebui să contribuie la 

crearea și sprijinirea păcii și stabilității în vecinătatea UE și dincolo de aceasta; 

consideră că valoarea adăugată europeană este creată de programe atât în gestiune 

partajată, cât și directă, ambele metode fiind complementare pentru realizarea 

obiectivelor UE; se așteaptă, în acest context, ca în cadrul negocierilor privind 

următorul CFM statele membre să se abțină de la a urma logica „juste retour”, care ține 

seama numai de interesele naționale reprezentate de soldurile nete; 

52. consideră că cheltuielile pot fi mai bine gestionate, cu alte cuvinte fiecare euro din 

bugetul UE poate fi utilizat în mod eficient și nediscriminatoriu, nu numai prin alocarea 

resurselor în favoarea acțiunilor UE cu cea mai mare valoare adăugată europeană și 

care asigură cea mai mare creștere a performanței politicilor și programelor UE, pe 

baza unei evaluări aprofundate a cheltuielilor actuale, ci și prin realizarea mai multor 
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sinergii între bugetul UE și bugetele naționale și prin îmbunătățirea concretă a 

arhitecturii cheltuielilor; sprijină recomandările din Raportul anual 2016 al Curții de 

Conturi Europene în ceea ce privește un cadru eficient de indicatori de măsurare, o 

raportare optimizată și mai echilibrată privind performanța, precum și un acces mai 

facil la rezultatele evaluării; 

53. solicită o simplificare reală a sistemului bugetar al UE în următorul CFM în scopul de a 

facilita absorbția; subliniază, în special, necesitatea de a reduce suprapunerile inutile 

între instrumentele care deservesc acțiuni similare, de exemplu în domenii precum 

inovarea, IMM-urile și transporturile, fără a risca pierderea unor elemente importante 

din diferite programe, precum și necesitatea de a elimina concurența între diferitele 

forme și surse de finanțare, pentru a asigura complementaritatea maximă și a prevedea 

un cadru financiar coerent; consideră că acest fapt ar facilita o comunicare mai clară a 

priorităților UE în rândul cetățenilor; 

54. subliniază că „bilanțul de sănătate” al cheltuielilor UE nu poate prevedea o reducere a 

nivelului exigențelor UE sau o împărțire pe sectoare a politicilor și a programelor UE și 

nici nu ar trebui să ducă la înlocuirea granturilor cu instrumente financiare pentru a face 

anumite economii, deoarece marea majoritate a acțiunilor finanțate din bugetul UE nu 

pot fi finanțate prin acestea din urmă; este de părere că „bilanțul de sănătate” ar trebui 

mai degrabă să conducă la identificarea modalităților în care ar putea fi îmbunătățită 

punerea în aplicare a programelor de cheltuieli ale UE; 

55. solicită armonizarea globală a normelor cu scopul de a crea un set unic de norme pentru 

toate instrumentele bugetare ale UE, luând în același timp în considerare caracteristicile 

specifice ale diferitelor fonduri și sectoare; încurajează Comisia să ia măsuri privind 

combinarea diferitelor surse de finanțare, elaborând orientări clare în acest sens și 

asigurând un acces egal la toate tipurile de finanțare în toate statele membre; 

56. pledează, de asemenea, pentru o simplificare reală a normelor de punere în aplicare la 

nivel sectorial pentru beneficiari și o reducere a sarcinilor administrative prin 

standardizarea și simplificarea suplimentară a procedurilor și a documentelor de 

programare; atrage atenția, în plus, asupra necesității de a prevedea o mai mare 

consolidare a capacității și mai multă asistență tehnică pentru beneficiari; solicită să se 

avanseze în direcția unei evaluări bazate pe riscuri; 

Unitatea, exactitatea și transparența bugetară 

57. reamintește că principiul unității, potrivit căruia toate veniturile și cheltuielile Uniunii 

trebuie să fie înscrise în buget, este atât o cerință a tratatului, cât și o condiție 

democratică prealabilă fundamentală pentru ca bugetul să fie transparent, legitim și 

responsabil; regretă că acest principiu a trecut din ce în ce mai neobservat, în timp ce 

complexitatea financiară a crescut, de la moștenirea istorică a Fondului european de 

dezvoltare (FED), la instituirea Mecanismului european de stabilitate, la utilizarea 

recentă la scară largă a mecanismelor extrabugetare ad hoc, sub forma unor instrumente 

financiare inovatoare și fonduri fiduciare sau mecanisme externe care nu figurează în 

bilanțul Uniunii; 

58. pune sub semnul întrebării justificarea și valoarea adăugată a creării unor instrumente 

în afara bugetului Uniunii; consideră că deciziile de a înființa sau menține astfel de 

instrumente sunt, în realitate, determinate de tentative de a ascunde adevăratele nevoi 
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financiare și de a ignora constrângerile impuse de CFM și de plafoanele resurselor 

proprii; regretă faptul că, de multe ori, aceste decizii implică și ignorarea triplului rol al 

Parlamentului, în calitate de autoritate legislativă, bugetară și de control și se abat de la 

obiectivul de a spori transparența pentru de publicul larg și pentru beneficiari; 

59. își reafirmă, prin urmare, poziția sa constantă potrivit căreia Fondul european de 

dezvoltare, alături de alte instrumente ce funcționează în afara CFM, ar trebui să fie 

integrat în bugetul Uniunii cu scopul de a crește legitimitatea sa, precum și eficiența și 

eficacitatea politicii de dezvoltare a UE; subliniază, cu toate acestea, că pachetele 

financiare respective ar trebui adăugate la plafoanele CFM convenite, astfel încât 

includerea acestor instrumente în buget să nu aibă un impact negativ nici asupra 

finanțării lor, nici asupra altor politici și programe ale UE; salută, în principiu, 

propunerea de a include Mecanismul european de stabilitate în finanțele Uniunii sub 

forma unui Fond Monetar European, fără a aduce atingere viitoarei sale structuri; 

60. consideră că fondurile fiduciare ale UE pot aduce o valoare adăugată prin punerea în 

comun a resurselor provenind de la diferiți donatori pentru situații specifice, dar că 

utilizarea acestora nu ar trebui să conducă la o simplă reetichetare a finanțării 

planificate din partea UE și nu ar trebui să modifice obiectivele inițiale ale 

instrumentelor de finanțare ale UE; subliniază că este necesar ca crearea și executarea 

lor să facă obiectul unui controlul parlamentar mai aprofundat ; subliniază că fondurile 

fiduciare ale UE ar trebui să sprijine numai acțiunile în afara Uniunii; 

61. consideră, de asemenea, că atunci când anumite operațiuni extrabugetare sunt 

considerate necesare pentru a realiza anumite obiective specifice, de exemplu, prin 

utilizarea unor instrumente financiare sau fonduri fiduciare, acestea ar trebui să fie 

menținute la un nivel limitat, să aibă o durată limitată și ar trebui să fie pe deplin 

transparente, justificate printr-o adiționalitate și valoare adăugată demonstrate și 

sprijinite de un proces decizional riguros și de dispoziții privind răspunderea; 

62. consideră că, în următorul CFM, ar trebui să fie mult mai clar în bugetul Uniunii care 

este amploarea veniturilor alocate și ce impact au asupra cheltuielilor reale, în special în 

cazul veniturilor din contribuțiile țărilor terțe; subliniază că acest lucru este și mai 

relevant având în vedere dorința Regatului Unit, exprimată în contextul negocierilor 

privind retragerea din Uniune, de a participa la unele programe bugetare din noul CFM 

post-2020 ca stat nemembru;  

Nivelul plăților 

63. reamintește că creditele de plată sunt consecința logică și juridică a creditelor de 

angajament și solicită ca viitoarele plafoane de plăți să fie stabilite la un nivel 

corespunzător, lăsând numai un decalaj limitat și realist între angajamente și plăți; se 

așteaptă ca viitoarele plafoane de plăți să țină seama, pe de o parte, de necesitatea de a 

onora angajamentele care decurg din perioada financiară actuală care se vor transforma 

în plăți doar după 2020 și, pe de altă parte, de necesitatea de a îndeplini angajamentele 

pentru programele și instrumentele aferente perioadei de după 2020; 

64. reamintește acumularea de facturi neplătite la sfârșitul CFM anterior care se propagă și 

în cel actual și avertizează cu privire la apariția unei noi crize a plăților în perioada de 

tranziție către viitorul CFM, deoarece acest lucru ar avea consecințe grave pentru 

beneficiari, cum ar fi studenții, universitățile, IMM-urile și cercetătorii; atrage atenția 
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asupra tendinței actuale de subutilizare a creditelor de plăți, ca urmare a unor întârzieri 

în executarea programelor din perioada 2014-2020, fapt care duce la creșterea nivelului 

angajamentelor restante care trebuie să fie lichidate în limitele plafoanelor din 

următorul CFM; solicită Comisiei și statelor membre, inclusiv la nivelul miniștrilor de 

finanțe, să analizeze cauzele profunde ale acestor întârzieri și să găsească măsuri 

concrete de simplificare pentru a facilita executarea în viitor; 

65. ia act de rezultatele preliminare ale negocierilor privind decontul financiar în contextul 

retragerii Regatului Unit din Uniune, care prevăd participarea deplină a Regatului Unit 

la finanțarea și punerea în aplicare a programelor din perioada 2014-2020, cu toate 

consecințele financiare pe care acest lucru le implică;  

Instrumente financiare 

66. subliniază că bugetul UE are la dispoziție o gamă largă de instrumente care finanțează 

activitățile sprijinite la nivelul UE și care pot fi regrupate în două categorii, și anume 

granturile, pe de o parte, și, pe de altă parte, instrumentele financiare sub formă de 

garanții, împrumuturi, partajarea riscului sau capital propriu; face referire, de asemenea 

la Fondul european pentru investiții strategice care vizează mobilizarea capitalului 

privat și public în întreaga Uniune pentru a sprijini proiecte în domenii-cheie ale 

economiei UE cu scopul de a completa finanțarea limitată; 

67. ia act de potențialul instrumentelor financiare de a crește impactul economic și politic al 

bugetului Uniunii; subliniază totuși că acestea pot fi aplicate numai pentru proiectele 

generatoare de venituri, în cazul în care condițiile pentru investiții nu sunt optime sau în 

situații de disfuncționalitate a pieței și, prin urmare, constituie doar o formă 

complementară de finanțare mai degrabă decât una alternativă în comparație cu 

granturile; subliniază că instrumentele financiare nu ar trebui să vizeze înlocuirea 

schemelor de finanțare publice sau private deja existente și ar trebui să respecte 

angajamentele naționale și internaționale; 

68. reamintește cererea sa adresată Comisiei de a identifica domeniile de politică ale UE 

care sunt cel mai bine deservite de granturi, cele care ar putea fi mai bine deservite de 

instrumentele financiare și cele în care granturile ar putea fi combinate cu instrumente 

financiare, precum și de a reflecta la un echilibru adecvat între acestea; este convins că 

subvențiile ar trebui să rămână principala modalitate de finanțare a proiectelor UE în 

următorul CFM; subliniază că împrumuturile, garanțiile, partajarea riscurilor și 

finanțarea prin capitaluri proprii ar trebui utilizate cu precauție, pe baza unor evaluări 

ex ante corespunzătoare și numai atunci când se poate demonstra că utilizarea lor are o 

valoare adăugată clară și un efect de pârghie; observă că utilizarea instrumentelor 

financiare și sinergiile cu granturile pot fi îmbunătățite; solicită să se depună eforturi 

mai mari pentru a facilita accesul la instrumentele financiare pentru beneficiari, precum 

și să se mărească flexibilitatea în ceea ce privește utilizarea transsectorială a diferitelor 

instrumente financiare, astfel încât normele restrictive să nu îi împiedice pe destinatari 

să profite de programe multiple pentru proiecte cu obiective similare; 

69. solicită Comisiei să simplifice și să armonizeze normele care reglementează utilizarea 

instrumentelor financiare în următorul CFM pentru a crea sinergii între diversele 

instrumente și a maximiza aplicarea lor eficientă; ia act de o eventuală propunere, care 

ar necesita o discuție aprofundată, de creare a unui fond unic care să integreze 

instrumentele financiare de la nivelul UE care sunt gestionate la nivel central; consideră 
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că ar trebui să se prevadă o structură clară pentru alegerea a diferite tipuri de 

instrumente financiare pentru diferite domenii de politică și tipuri de acțiuni și că 

instrumentele financiare pertinente ar trebui să fie în continuare incluse în buget în linii 

bugetare separate, pentru a asigura claritatea investițiilor; subliniază, cu toate acestea, 

că o astfel de armonizare a normelor nu poate afecta instrumentele financiare gestionate 

de statele membre în cadrul politicii de coeziune sau în domeniul acțiunii externe; 

70. reamintește faptul că a solicitat, în mod repetat, o mai mare transparență și un control 

democratic mai bun în ceea ce privește executarea instrumentelor financiare sprijinite 

de bugetul Uniunii; 

Structură 

71. consideră că structura CFM ar trebui să asigure o mai mare vizibilitate a priorităților 

politice și bugetare ale UE pentru cetățenii europeni și solicită ca toate domeniile de 

cheltuieli ale UE să fie prezentate mai clar; este convins că principalii piloni ai 

viitoarelor cheltuieli ale UE, stabiliți în prezenta rezoluție, ar trebui să fie reflectați în 

consecință; 

72. consideră, prin urmare, că actuala prezentare a rubricilor necesită unele îmbunătățiri, 

dar este împotriva oricărei modificări radicale nejustificate; propune, prin urmare, 

următoarea structură pentru CFM post-2020: 

Rubrica 1: O economie mai puternică și sustenabilă 

 

Includerea de programe și instrumente care sprijină: 

în cadrul gestiunii directe: 

– cercetarea și inovarea 

– industria, spiritul antreprenorial și întreprinderile mici și mijlocii 

– transformarea digitală a economiei și a societății 

– proiectele mari de infrastructură 

– transporturile, energia și domeniul spațial 

– mediul și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea  

 

 

Rubrica 2: Consolidarea coeziunii și solidarității în Europa 

 

Includerea de programe și instrumente care sprijină: 

– coeziunea economică, socială și teritorială (în cadrul gestiunii partajate): 

 investițiile în inovare, cercetare, digitalizare, tranziția industrială, IMM-uri, transporturi, 

 atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, mediu și energie 

 ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea socială, egalitatea de gen, 

reducerea sărăciei și provocările demografice 

– educația, tineretul și învățarea pe tot parcursul vieții 

– cultura, cetățenia, mass-media și comunicarea  

– democrația, statul de drept și libertățile fundamentale 

– sănătatea și siguranța alimentară 

– azilul, migrația și integrarea, justiția și consumatorii  

– sprijinul acordat administrațiilor naționale și coordonarea cu acestea  

 

 

Rubrica 3: Un sector agricol și al pescuitului mai puternice și durabile 

 

Includerea de programe și instrumente care sprijină: 

– agricultura și dezvoltarea rurală 

– afacerile maritime și pescuitul 



 

 60 

 

 

Rubrica 4: O mai mare responsabilitate la nivel mondial 

 

Includerea de programe și instrumente care sprijină: 

– cooperarea internațională și dezvoltarea  

– vecinătatea  

– extinderea  

– ajutorul umanitar  

– democrația, statul de drept, drepturile fundamentale și egalitatea de gen 

– comerțul 

 

 

Rubrica 5: Securitate, pace și stabilitate pentru toți 

 

Includerea de programe și instrumente care sprijină: 

– securitatea, inclusiv securitatea cibernetică 

– răspunsul în caz de criză și stabilitatea, inclusiv protecția civilă  

– politica externă și de securitate comună  

– apărarea, inclusiv cercetarea și inovarea  

 

 

Rubrica 6: O administrație eficientă în serviciul cetățenilor europeni 

 

– finanțarea personalului UE 

– finanțarea clădirilor și echipamentelor instituțiilor UE 

 

 

73. îndeamnă Comisia să menționeze într-o anexă la bugetul UE toate cheltuielile realizate 

la nivelul UE în afara bugetului UE, ca urmare a acordurilor și a procedurilor 

interguvernamentale; consideră că aceste informații, furnizate anual, vor oferi o 

imagine completă a tuturor investițiilor pe care statele membre s-au angajat să le 

efectueze la nivelul UE; 

III. Politici 

O economie mai puternică și sustenabilă 

74. subliniază importanța finalizării spațiului european de cercetare, a uniunii energetice, a 

spațiului european unic al transporturilor și a pieței unice digitale, ca elemente 

fundamentale ale pieței unice europene;  

75. consideră că următorul CFM ar trebui să prevadă o mai mare concentrare a resurselor 

bugetare în domeniile care oferă o valoare adăugată europeană clară și stimulează 

creșterea economică, competitivitatea, sustenabilitatea și ocuparea forței de muncă în 

toate regiunile din UE; subliniază, în acest context, rolul important pe care cercetarea și 

inovarea îl dețin în crearea unei economii sustenabile, bazate pe cunoaștere și care să 

ocupe poziția de lider la nivel mondial și regretă că, din cauza absenței unei finanțări 

adecvate, doar o mică parte dintre proiectele de înaltă calitate din acest domeniu au 

primit finanțare din partea UE în cadrul CFM actual; 

76. solicită, prin urmare, o majorare substanțială a bugetului global alocat pentru programul 

PC9 în următorul CFM, care ar trebui stabilit la un nivel de cel puțin 120 miliarde 

EUR; consideră că acest nivel este adecvat pentru a garanta competitivitatea Europei la 
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nivel mondial, poziția sa de lider pe plan științific, tehnologic și industrial, pentru a 

răspunde problemelor societale, precum și pentru a contribui la realizarea obiectivelor 

UE în materie de schimbări climatice și ale obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD); 

solicită, în special, să se depună eforturi pentru a stimula inovațiile revoluționare 

creatoare de piețe, în special pentru IMM-uri; 

77. solicită, în plus, să se pună accentul în mai mare măsură pe implementarea proiectelor 

de cercetare și inovare prin intermediul întreprinderilor comune și al altor instrumente 

și să se sprijine investițiile în tehnologiile-cheie, pentru a acoperi deficitul de investiții 

în inovare; subliniază faptul că suplimentarea fondurilor trebuie să fie însoțită de o 

simplificare a procedurilor de finanțare; salută eforturile depuse de Comisie în acest 

sens și insistă asupra faptului că acestea ar trebui să continue și în următoarea perioadă 

de programare pentru a asigura un acces mai bun și condiții de concurență echitabile 

pentru solicitanți printr-un nou sistem de evaluare a cererilor; subliniază că este necesar 

să se adopte măsuri pentru a încuraja o participare echilibrată a tuturor statelor membre 

ale UE;  

78. salută recenta propunere a Comisiei de asigurare a finanțării Fondului de cercetare 

pentru cărbune și oțel în anii următori; subliniază importanța acestui fond pentru 

finanțarea cercetării în acest sector industrial; consideră, prin urmare, că este nevoie de 

o soluție pe termen lung care să garanteze finanțarea după 2020 și, de asemenea, să 

includă fondul în bugetul Uniunii pentru a permite Parlamentului să își îndeplinească 

rolul de autoritate de control bugetar;  

79. subliniază că IMM-urile și microîntreprinderile reprezintă vectori esențiali ai creșterii 

economice, inovării și ocupării forței de muncă, asigurând 85 % din toate locurile noi 

de muncă; ia act de rolul important al acestora în asigurarea redresării economice și în 

stimularea unei economii sustenabile a UE; reamintește că în UE există peste 20 de 

milioane de IMM-uri și că acestea reprezintă 99% dintre toate întreprinderile; consideră 

că îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri, în toate statele membre, ar 

trebui să rămână un obiectiv de politică important pentru următorul CFM cu scopul de a 

consolida mai mult competitivitatea și sustenabilitatea lor; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a promova spiritul antreprenorial și de a îmbunătăți mediul de afaceri 

pentru IMM-uri, pentru a le permite să își realizeze pe deplin potențialul în economia 

globalizată de astăzi;  

80. salută succesul programului specific al UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) în cadrul actualului CFM; subliniază nivelul 

înalt de executare a acestui program și observă că acesta dispune de o capacitatea de 

absorbție și mai mare; solicită, prin urmare, ca pachetul financiar al programului 

COSME să fie dublat, pentru ca acesta să corespundă nevoilor reale ale economiei UE 

și numărului mare de cereri de participare; 

81. își reiterează angajamentul ferm față de Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS), care vizează mobilizarea a 500 miliarde EUR pentru noi investiții în economia 

reală în actualul CFM; consideră că FEIS a dat deja un impuls puternic și specific 

sectoarelor economice care favorizează creșterea durabilă și crearea de locuri de 

muncă; subliniază impactul pozitiv al FEIS asupra finanțării IMM-urilor în întreaga 

Uniune; salută, prin urmare, intenția Comisiei de a prezenta o propunere legislativă 

pentru continuarea și îmbunătățirea acestui sistem de investiții cu un buget specific care 

nu ar trebui să fie finanțat în detrimentul politicilor și programelor existente în noul 
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CFM; subliniază că orice propunere legislativă ar trebui să se bazeze pe concluziile 

unei analize a Comisiei și ale unei evaluări independente; se așteaptă ca noua propunere 

să soluționeze în mod eficace eventualele deficiențe în executarea FEIS și să crească, 

printre altele, acoperirea geografică a fondului, astfel încât beneficiile sale să fie 

resimțite pe întreg teritoriul Uniunii;  

82. subliniază rolul important al CFM pentru sectoarele care se bazează pe investiții pe 

termen lung, cum ar fi sectorul transporturilor durabile; evidențiază faptul că 

infrastructura de transport constituie coloana vertebrală a pieței unice și baza pentru a 

genera o creștere sustenabilă și a crea de locuri de muncă; ia act de faptul că realizarea 

unui spațiu european unic al transporturilor, conectat la țările învecinate, necesită o 

infrastructură importantă de transport și trebuie să fie tratată ca o prioritate-cheie în 

ceea ce privește competitivitatea UE și coeziunea economică, socială și teritorială, 

inclusiv pentru zonele periferice; consideră, prin urmare, că următorul CFM ar trebui să 

prevadă suficientă finanțare pentru proiectele care contribuie în special la finalizarea 

rețelei centrale TEN-T și a coridoarelor sale, care ar trebui extinse în continuare; 

reamintește obiectivele stabilite de COP 21 în ceea ce privește transporturile pentru 

combaterea schimbărilor climatice și încurajează statele membre să investească într-un 

transport public inteligent, sustenabil și integrat;  

83. subliniază că o versiune actualizată și mai eficientă a programului MIE ar trebui să 

acopere toate modurile de transport, inclusiv infrastructura rutieră și feroviară, precum 

și căile navigabile interioare; consideră că ar trebui să se ofere prioritate stabilirii unor 

legături mai mari între rețelele globale și modurile de transport care contribuie la 

reducerea emisiilor de CO2 și să se acorde atenție interconexiunilor și finalizării rețelei 

în zonele periferice; reafirmă că este important să se consolideze interoperabilitatea prin 

intermediul Sistemului european de management al traficului feroviar și să se permită 

folosirea pe deplin a inițiativei privind cerul unic european; solicită finalizarea 

sistemului european digital de gestionare a traficului aerian; 

84. solicită crearea unei linii bugetare specifice pentru turism în viitorul CFM, pentru a face 

progrese în direcția unei veritabile politici europene în domeniul turismului, care să 

poată contribui în mod semnificativ la creșterea economică și la crearea de locuri de 

muncă; 

85. solicită Comisiei să promoveze investițiile în dezvoltarea tehnologiilor de nouă 

generație și în susținerea implementării lor; subliniază că este important să se garanteze 

finanțare pentru finalizarea pieței unice digitale, utilizând pe deplin spectrul, asigurând 

modernizarea rețelelor de telefonie fixă și densificarea rețelelor de telefonie mobilă, 

promovând implementarea tehnologiei 5G și a conectivității în gigabiți, precum și 

realizând noi progrese în ceea ce privește armonizarea normelor UE în domeniul 

telecomunicațiilor, pentru a crea un cadru de reglementare corespunzător în vederea 

îmbunătățirii conectivității la internet în întreaga Uniune; subliniază că MIE în 

domeniul telecomunicațiilor ar trebui să sprijine în continuare infrastructurile de 

servicii digitale și rețele în bandă largă de mare viteză, permițând accesul la acestea, 

inclusiv în regiunile îndepărtate și în zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și interoperabilitatea; subliniază că este 

necesar să se susțină transformarea digitală a economiei și societății europene și să se 

investească în tehnologii esențiale, cum ar fi volumele mari de date, inteligența 

artificială sau calculul de înaltă performanță, în infrastructură și în competențele 

digitale pentru a spori competitivitatea UE și a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor 
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europeni; 

86. consideră că este esențial să se garanteze o aprovizionare cu energie sustenabilă și la 

prețuri accesibile în Europa; solicită, prin urmare, să fie sprijinite în continuare 

investițiile care asigură diversificarea surselor de energie și a rutelor de aprovizionare 

cu energie, îmbunătățesc securitatea energetică și independența energetică și cresc 

eficiența energetică și nivelul de utilizare a energiei din surse regenerabile, inclusiv prin 

MIE - Energie; subliniază, în special, că este important să se acorde un sprijin 

cuprinzător, îndeosebi în favoarea regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon, 

pentru tranziția energetică, tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, 

modernizarea sistemelor de producere a energiei electrice, îmbunătățirea 

interconexiunilor transfrontaliere și utilizarea rețelelor inteligente, tehnologiile pentru 

captarea, stocarea și utilizarea dioxidului de carbon, precum și pentru modernizarea 

sistemelor de încălzire centralizată; consideră că ar trebui să se acorde un sprijin 

corespunzător transformării sectorului energetic în lumina obiectivelor privind 

schimbările climatice, în special în regiunile și țările dependente de cărbune, astfel încât 

să contribuie în mod eficient la tranziția strategică către o economie cu emisii reduse; 

solicită crearea unui fond cuprinzător pentru a sprijini o tranziție justă, în special prin 

dezvoltarea și utilizarea energiei din surse regenerabile, soluții de eficiență energetică, 

stocarea energiei, soluții și infrastructuri de electromobilitate, modernizarea producerii 

de energie electrică și a rețelelor de energie electrică, tehnologii avansate de producere 

a energiei electrice, inclusiv captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC), captarea 

și utilizarea dioxidului de carbon (CUC) și gazificarea cărbunelui, modernizarea 

încălzirii centralizate, inclusiv cogenerarea de înaltă eficiență, adaptarea timpurie la 

viitoarele standarde de mediu și restructurarea industriilor dependente de dioxid de 

carbon, precum și prin luarea în considerare a impactului societal, socioeconomic și 

asupra mediului; 

87. subliniază importanța strategică a proiectelor de infrastructură la scară mare, cum ar fi 

reactorul termonuclear experimental internațional (ITER), Serviciul european 

geostaționar mixt de navigare (EGNOS), sistemul global de navigație prin satelit 

(Galileo), Programul european de observare a Pământului (Copernicus) și viitoarea 

comunicare guvernamentală prin satelit (GOVSATCOM) pentru viitorul 

competitivității, securității și puterii politice a UE; subliniază că finanțarea acestor 

proiecte de anvergură trebuie garantată în bugetul UE dar, în același timp, ar trebui să 

aibă limite clare, pentru a se asigura că eventuala depășire a costurilor nu amenință 

finanțarea și implementarea cu succes a altor politici ale Uniunii, după cum a fost 

exemplificat în CFM anterior în anumite cazuri individuale; reamintește că, în acest 

scop, valoarea maximă pentru aceste proiecte este stabilită în prezent în Regulamentul 

privind CFM și solicită să se prevadă dispoziții similare în noul regulament; 

88. subliniază importanța de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului și de a 

combate schimbările climatice, degradarea ecosistemelor și pierderea biodiversității și 

rolul de frunte al UE în acest sens; consideră că o finanțare stabilă și adecvată este 

esențială pentru îndeplinirea angajamentelor internaționale ale UE, precum Acordul de 

la Paris; reamintește că următorul CFM ar trebui să ajute Uniunea să își atingă 

obiectivele respective și ar trebui să contribuie la tranziția spre o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon până în 2050; subliniază că UE nu ar trebui să finanțeze 

proiecte și investiții care se opun realizării acestor obiective; solicită integrarea totală a 

aspectelor legate de climă în cheltuielile UE; solicită, în acest sens, ca programele în 
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cauză, cum ar fi LIFE +, să fie finanțate în mod corespunzător și ca resursele financiare 

alocate acestora să fie dublate, precum și să se creeze pachete specifice privind 

biodiversitatea și gestionarea rețelei Natura 2000; 

Consolidarea coeziunii și solidarității în Europa 

89. subliniază că politica de coeziune de după 2020 ar trebui să rămână principala politică 

de investiții a Uniunii Europene, care să acopere toate regiunile UE, pentru a răspunde 

provocărilor socioeconomice complexe, direcționând, în același timp, cea mai mare 

parte a resurselor către regiunile cele mai vulnerabile; consideră că, pe lângă obiectivul 

de a reduce disparitățile dintre nivelurile de dezvoltare și de a spori convergența, așa 

cum este consacrat în tratat, politica de coeziune ar trebui să pună accentul pe realizarea 

obiectivelor politice generale ale UE și propune, prin urmare, ca, în cadrul următorului 

CFM, cele trei fonduri ale politicii de coeziune – Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune – să se 

concentreze în principal pe sprijinirea creșterii și competitivității, a cercetării și 

inovării, a digitalizării, a tranziției industriale, a IMM-urilor, a transporturilor, a 

atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a durabilității mediului și a 

tranziției energetice echitabile, a ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale, a 

egalității de gen, a reducerii sărăciei, precum și a provocărilor demografice; subliniază 

că aceste trei fonduri reprezintă componentele integrante ale politicii de coeziune a UE 

și pot funcționa numai împreună în cadrul unic al acestei politici; solicită, de asemenea, 

o cooperare teritorială consolidată, inclusiv o componentă transfrontalieră și o 

dimensiune urbană a politicii, precum și dispoziții specifice pentru zonele rurale, 

montane, insulare și îndepărtate; 

90. consideră că menținerea finanțării politicii de coeziune după 2020 pentru UE-27 cel 

puțin la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 la prețuri constante este de 

importanță primordială; subliniază că PIB-ul ar trebui să rămână unul dintre parametrii 

pentru alocarea fondurilor în cadrul politicii de coeziune, dar consideră că acesta ar 

trebui completat de un set suplimentar de indicatori sociali, de mediu și demografici 

pentru a ține mai bine seama de noile tipuri de inegalități dintre regiunile UE și din 

interiorul acestora în toate statele membre; sprijină, în plus, menținerea, în cadrul noii 

perioade de programare, a elementelor care au făcut politica de coeziune mai modernă 

și mai orientată către performanță în actualul CFM, și anume concentrarea tematică, 

condiționalitățile ex ante, cadrul de performanță și legătura cu guvernanța economică; 

91. se angajează ferm față de obligațiile care decurg din articolul 9 din TFUE privind 

realizarea unei Europe sociale și punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor 

sociale pe baza creșterii sustenabile a unei economii sociale de piață cu un nivel ridicat 

de competitivitate, care vizează ocuparea integrală a forței de muncă și progresul social, 

precum și promovarea egalității între femei și bărbați, solidaritatea între generații și 

protecția drepturilor copilului, așa cum sunt consacrate în tratat; subliniază că o 

asemenea punere în aplicare necesită o finanțare adecvată a politicilor sociale și 

subliniază nevoia implicită de a consolida instrumentele existente care contribuie la 

atingerea acestor obiective, mai ales FSE, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, 

FEG și EaSI; insistă ca acestea să fie menținute în următorul CFM și să fie puse în 

aplicare în continuare, în principal prin intermediul granturilor;  

92. își reiterează solicitarea adresată Comisiei și tuturor statelor membre de a înființa un 
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fond special dedicat garanției pentru copii, care să plaseze copiii în centrul politicilor 

extinse de reducere a sărăciei și să asigure resursele corespunzătoare pentru punerea în 

aplicare pe deplin a măsurilor politice necesare, inclusiv ajutându-i pe părinți să iasă 

din excluziune socială și șomaj prin intervenții specifice; 

93. subliniază faptul că, în special, FSE ar trebui să își extindă sprijinul pentru dezvoltarea 

dialogului social, și anume prin îmbunătățirea consolidării capacităților partenerilor 

sociali, inclusiv la nivel sectorial și intersectorial european, și că acest angajament ar 

trebui să devină obligatoriu pentru statele membre în toate regiunile UE; 

94. subliniază în special necesitatea continuă de a lupta împotriva șomajului și a excluziunii 

în rândul tinerilor, în special în rândul celor care nu sunt încadrați profesional și nu 

urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), ca parte a unei abordări 

cuprinzătoare a politicilor de tineret la nivelul UE; solicită, prin urmare, dublarea 

pachetului destinat Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și 

punerea în aplicare deplină a garanției UE pentru tineret, asigurând, în același timp, 

furnizarea rapidă și simplificată a fondurilor și o finanțare stabilă și permanentă în 

următoarea perioadă de programare; subliniază necesitatea unei reglementări 

îmbunătățite pentru a garanta participarea nediscriminatorie în cadrul programului a 

tinerilor care provin dintr-un mediu socioeconomic defavorizat; consideră că investițiile 

pentru stimularea educației și a formării, în special a dezvoltării competențelor digitale, 

rămân una dintre principalele priorități ale UE; insistă asupra faptului că acest program 

nu trebuie să înlocuiască cheltuielile finanțate anterior din bugetele naționale; 

95. își exprimă sprijinul pentru programe din domeniile culturii, educației, mass-mediei, 

tineretului, sportului, democrației, cetățeniei și societății civile care au demonstrat că au 

o valoare adăugată europeană clară și se bucură de mult timp de popularitate în rândul 

beneficiarilor; susține, prin urmare, investițiile continue în cadrul „Educație și formare 

2020” prin Erasmus+, Europa Creativă și programele „Europa pentru cetățeni”, pentru a 

veni și pe viitor în întâmpinarea persoanelor de toate vârstele, în special a tinerilor; își 

reafirmă sprijinul pentru consolidarea dimensiunii externe a programelor Erasmus+ și 

Europa creativă; recomandă, în plus, menținerea Corpului european de solidaritate, 

dotându-l cu resurse adecvate care nu provin de la alte programe ale UE; subliniază, de 

asemenea, contribuția importantă a industriilor culturale și creative (ICC) la creșterea 

economică și crearea de locuri de muncă în UE; 

96. recomandă înființarea unui Fond european intern pentru democrație, care să acorde un 

sprijin consolidat societății civile și ONG-urilor ce activează în domeniile democrației 

și drepturilor omului, urmând să fie gestionat de către Comisie; 

97. solicită, în special, cel puțin o triplare a pachetului financiar al programului Erasmus + 

în următorul CFM, pentru ca acest program să vină în întâmpinarea unui număr mult 

mai mare de tineri, organizații de tineret, precum și elevi din învățământul secundar și 

ucenici din întreaga Europă, oferindu-le competențe valoroase și abilități pentru viață 

prin învățarea pe tot parcursul vieții, prin oportunități de învățare axată pe cursant, 

nonformală și informală și prin voluntariat și activități de tineret; solicită acordarea unei 

atenții deosebite persoanelor provenind dintr-un mediu socioeconomic defavorizat, 

pentru a le permite să participe la program, precum și persoanelor cu dizabilități; 

98. invită Comisia să monitorizeze proiectul „O legitimație de călătorie Interrail pentru 

Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani” și să propună un program dedicat 
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în următorul CFM cu suficiente credite anuale pentru a acoperi toate cererile pentru o 

legitimație de tren gratuită primite de la tineri europeni care împlinesc 18 ani într-un 

anumit an; subliniază că un astfel de proiect ar deveni un element-cheie în renașterea 

conștiinței și a identității europene, în special în fața amenințărilor pe care le implică 

populismul și răspândirea dezinformării; reiterează faptul că, pentru a atinge obiectivul 

unui astfel de program, se așteaptă o propunere privind un temei juridic adecvat din 

partea Comisiei; 

99. se așteaptă ca, în perioada de după 2020, Uniunea Europeană să treacă de la faza de 

gestionare a crizei la o politică europeană comună permanentă în domeniul azilului și 

migrației; subliniază că acțiunile în acest domeniu ar trebui să fie acoperite de un 

instrument specific, și anume Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI); 

subliniază că viitorul fond, precum și agențiile din domeniul justiției și afacerilor 

interne, trebuie să dispună de un nivel adecvat de finanțare pe toată durata viitorului 

CFM, pentru a aborda provocările globale în acest domeniu; consideră, în plus, că 

FAMI ar trebui completat cu alte componente care să abordeze această chestiune în 

cadrul altor politici, în special prin fondurile structurale și de investiții europene și 

instrumentele de finanțare a acțiunilor externe, deoarece niciun instrument nu ar putea 

aborda, de unul singur, amploarea și complexitatea nevoilor din acest domeniu; 

recunoaște, de asemenea, importanța programelor culturale, educaționale și sportive în 

integrarea refugiaților și a migranților în societatea europeană; solicită Comisiei să 

evalueze dacă rolul orașelor europene în cadrul politicii europene în domeniul azilului 

ar putea fi consolidat prin introducerea unui sistem de stimulente care să ofere orașelor 

un sprijin financiar direct pentru adăpostirea refugiaților și dezvoltare economică în 

schimbul primirii refugiaților și a solicitanților de azil; 

100. recunoaște valoarea adăugată europeană a colaborării în abordarea pericolelor comune 

la adresa sănătății publice; ia act de faptul că niciun stat membru nu poate aborda singur 

provocările transfrontaliere în materie de sănătate și solicită ca următorul CFM să 

reflecte responsabilitatea UE de a îndeplini ODD privind sănătatea publică, sistemele 

de sănătate și problemele de sănătate legate de mediu și de a sprijini statele membre în 

eliminarea inegalităților crescânde în materie de sănătate; consideră că, pe baza 

rezultatelor pozitive ale acțiunilor în curs de desfășurare în acest domeniu, următorul 

CFM ar trebui să includă un program de următoare generație solid în materie de 

sănătate, care să abordeze aceste aspecte la nivel transfrontalier, în special prin 

dezvoltarea de soluții inovatoare pentru furnizarea de asistență medicală, inclusiv 

sănătate digitală, astfel cum sunt rețelele europene de referință, și care să ofere sprijin 

statelor membre sub formă de competențe de specialitate, precum și schimb de date, 

probe și bune practici; reamintește faptul că o stare bună de sănătate este o condiție 

prealabilă pentru realizarea altor obiective stabilite de UE și că politicile din domenii 

precum agricultura, mediul, ocuparea forței de muncă, afacerile sociale sau incluziunea 

au, de asemenea, un impact asupra stării de sănătate a cetățenilor europeni; solicită, prin 

urmare, consolidarea evaluărilor impactului asupra sănătății și a cooperării 

intersectoriale în cadrul următorului CFM în acest domeniu; 

O agricultură și un pescuit mai puternice și durabile 

101. afirmă că o politică agricolă comună modernizată este esențială pentru securitatea și 

autonomia alimentară, prezervarea populațiilor rurale și ocuparea forței de muncă, 

dezvoltarea durabilă, durabilitatea mediului, agriculturii și silviculturii și furnizarea de 

produse alimentare sănătoase, de bună calitate și la un preț accesibil pentru cetățenii 
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europeni; evidențiază că necesitățile alimentare și sanitare au crescut, precum și 

necesitatea de a sprijini tranziția fermierilor spre practici agricole mai ecologice și de a 

combate schimbările climatice; subliniază nevoia de a sprijini securitatea veniturilor 

fermierilor și de a consolida legătura dintre PAC și furnizarea de bunuri publice; 

subliniază că PAC reprezintă una dintre cele mai integrate politici și că este finanțată în 

principal la nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește finanțarea națională; 

102. subliniază că bugetul PAC în următorul CFM ar trebui menținut cel puțin la nivelul său 

actual pentru UE-27 în prețuri constante; subliniază că noile provocări cu care se va 

confrunta viitorul PAC impun o alocare financiară solidă, bazată pe analize ale politicii 

actuale și ale nevoilor viitoare; subliniază faptul că plățile directe generează o valoare 

adăugată clară pentru UE și consolidează piața unică, evitând denaturarea concurenței 

între statele membre; se opune oricărei renaționalizări și oricărei cofinanțări naționale a 

plăților directe în această privință; subliniază necesitatea de a continua măsurile de 

menținere a producției în sectoarele vitale pentru zonele vulnerabile, de a reforma 

rezerva pentru situațiile de criză în agricultură, de a crește finanțarea în conformitate cu 

răspunsurile la diferitele crize ciclice din sectoarele sensibile, de a crea noi instrumente 

care să poată reduce volatilitatea prețurilor și de a majora finanțarea acordată 

Programelor de opțiuni specifice pentru zonele îndepărtate și insulare (POSEI); 

îndeamnă Comisia să continue procesul de convergență a plăților directe și să asigure 

cadrul juridic și financiar necesar pentru lanțul de aprovizionare cu produse alimentare, 

cu scopul de a combate practicile comerciale neloiale; reamintește că zonele rurale din 

UE se confruntă cu probleme grave, având nevoie, prin urmare, de sprijin specific; 

103. subliniază importanța socioeconomică și ecologică a sectorului pescuitului, a mediului 

marin și a „economiei albastre” și contribuția acestora la autonomia alimentară 

sustenabilă a UE în ceea ce privește asigurarea sustenabilității pescuitului și 

acvaculturii europene și atenuarea impactului asupra mediului; subliniază că politica 

comună în domeniul pescuitului este de competența exclusivă a UE; subliniază, în acest 

sens, necesitatea de a menține un fond pentru pescuit specific, substanțial, independent 

și accesibil, pentru a pune în aplicare această politică; solicită reinstituirea programului 

de opțiuni specifice pentru zonele îndepărtate și insulare în domeniul pescuitului, 

deoarece acesta este un program foarte important pentru regiunile ultraperiferice ale 

UE; solicită, cel puțin, menținerea în actualul CFM a nivelului creditelor financiare 

destinate sectorului pescuitului și, în cazul în care apar noi nevoi, să se majoreze 

creditele financiare pentru afacerile maritime; avertizează cu privire la posibilele efecte 

negative ale unui Brexit „dur” asupra acestui sector; ia act de faptul că alte instrumente 

financiare, pe lângă ajutorul nerambursabil, ar putea oferi posibilități de finanțare 

complementare; 

O mai mare responsabilitate la nivel mondial 

104. subliniază că lumea se confruntă cu provocări multiple, inclusiv cu conflicte, atacuri 

cibernetice, terorism și radicalizare, dezinformare, dezastre naturale, schimbări 

climatice și degradarea mediului, încălcări ale drepturilor omului și inegalitatea de gen; 

consideră că Uniunea are o responsabilitate politică și financiară deosebită întemeiată 

pe o politică externă cu adevărat europeană care are la bază norme și valori, precum și 

pe sprijinul pentru stabilitatea, securitatea, guvernarea democratică și dezvoltarea 

durabilă a partenerilor noștri și pe eradicarea sărăciei și răspunsul la situații de criză;  

105. subliniază că fondurile destinate acțiunii externe ar trebui majorate substanțial pentru ca 
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Uniunea să își poată îndeplini rolul în cadrul strategiei sale globale și al politicilor sale 

în materie de extindere, vecinătate și dezvoltare, precum și în gestionarea situațiilor de 

urgență; se așteaptă ca următorul CFM să reflecte nevoile fără precedent ale țărilor din 

vecinătatea sudică și estică care se confruntă cu conflicte și consecințele provocărilor 

reprezentate de migrație și refugiați; solicită să fie alocate credite mai mari pentru a 

aborda nevoia tot mai acută de ajutor umanitar apărută ca urmare a catastrofelor 

naturale și provocate de om, evitând orice decalaj între angajamente și plăți; consideră 

că este necesar ca Uniunea să majoreze finanțarea destinată Agenției ONU de Ajutorare 

și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA); subliniază, 

în plus, nevoia de resurse suplimentare pentru a finanța un plan de investiții pentru 

Africa în scopul de a promova creșterea favorabilă incluziunii și dezvoltarea durabilă și 

a aborda, astfel, unele dintre cauzele profunde ale migrației neregulamentare; 

106. reamintește că politica de dezvoltare a UE este determinată de o serie de angajamente, 

în special ODD, Agenda de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru 

dezvoltare, Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Consensul european 

privind dezvoltarea, precum și de principiile coerenței politicilor în favoarea dezvoltării 

și eficacității ajutorului; reamintește angajamentul UE și al statelor sale membre de a 

majora asistența lor oficială pentru dezvoltare (AOD) la 0,7 % din PIB până în 2030, 

20 % din AOD al UE fiind dedicat incluziunii sociale și dezvoltării umane, iar 0,2 % 

din VNB al UE fiind consacrat AOD pentru țările cel mai puțin dezvoltate; 

107. constată că asistența pentru dezvoltare poate juca un rol important, abordând cauzele 

profunde ale migrației și contribuind la stabilitate, dar consideră că AOD nu ar trebui să 

fie utilizat pentru a acoperi costurile legate de refugiați în țările donatoare; ia act de 

rolul potențial al AOD pentru a facilita mobilizarea de finanțare din alte surse și 

subliniază nevoia de a intensifica colaborarea cu sectorul privat prin intermediul unei 

posibile continuări a Planului de investiții externe, pe baza evaluării sale; 

108. sprijină furnizarea directă de fonduri organizațiilor societății civile și apărătorilor 

drepturilor omului, în special în țările terțe în care democrația și statul de drept sunt în 

pericol; subliniază, în acest sens, necesitatea ca instrumentele de finanțare externă să 

răspundă rapid la evoluțiile politice și să consolideze principiul „mai mult pentru mai 

mult”; 

109. este dispus să ia în considerare o arhitectură raționalizată și simplificată pentru 

instrumentele de finanțare externă, atât timp cât această arhitectură îmbunătățește 

transparența, responsabilitatea, eficiența, coerența și flexibilitatea și respectă obiectivele 

politicilor de bază; solicită ca instrumentele dedicate asistenței pentru preaderare, 

politicii de vecinătate, dezvoltării și ajutorului umanitar să rămână separate având în 

vedere caracteristicile lor politice și financiare; observă că o astfel de arhitectură ar 

trebui să presupună includerea FED în buget peste plafoanele convenite, fără 

Instrumentul financiar pentru pace în Africa, și încorporarea transparentă a fondurilor 

fiduciare și instrumentelor relevante; 

110. evidențiază importanța unei flexibilități sporite, care să permită mobilizarea unor 

resurse suplimentare și punerea rapidă la dispoziție a fondurilor; ar putea lua în 

considerare, ca parte a unei majorări generale a instrumentelor de finanțare externă, o 

rezervă nealocată mai mare, menită să sporească flexibilitatea intrinsecă; subliniază, cu 

toate acestea, că o astfel de flexibilitate nu ar trebui să fie în detrimentul obiectivelor 

politice pe termen lung și al priorităților geografice și tematice, al predictibilității 
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finanțării pe termen lung, al controlului parlamentar, precum și al consultărilor cu țările 

partenere și cu societatea civilă; 

Securitatea, pacea și stabilitatea pentru toți 

111. consideră că o nouă rubrică dedicată „Securității, păcii și stabilității pentru toți” ar 

demonstra că Uniunea acordă prioritate acestei noi responsabilități politice, ar 

recunoaște specificitatea acesteia și ar asigura coerența între dimensiunile sale internă și 

externă; 

112. subliniază că nivelul de finanțare în domeniul securității interne ar trebui să crească, iar 

mecanismele de finanțare aferente ar trebui multiplicate încă de la început și pentru 

întreaga durată a următorului CFM, pentru a evita utilizarea sistematică, în fiecare an, a 

dispozițiilor referitoare la flexibilitate ale CFM; solicită alocarea de resurse suficiente 

autorităților de aplicare a legii (Europol, Eurojust și CEPOL) și dotarea Agenției 

Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă (eu-

LISA) cu mijloacele necesare pentru a pune în aplicare și gestiona noile sale 

responsabilități; subliniază rolul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene în înțelegerea și formularea unui răspuns la fenomenele radicalizării, 

marginalizării, discursurilor de incitare la ură și infracțiunilor motivate de ură;  

113. consideră că următorul CFM trebuie să sprijine instituirea unei Uniuni Europene a 

Apărării; așteaptă propunerile legislative corespunzătoare, în urma anunțurilor făcute de 

Comisie în acest domeniu, inclusiv un program european de cercetare specific în 

domeniul apărării și un program de dezvoltare industrială care să fie completate de 

investițiile statelor membre în echipamente colaborative; își reafirmă, în acest context, 

convingerea fermă că prioritățile politice suplimentare ar trebui să fie însoțite de 

mijloace financiare suplimentare; reamintește că intensificarea cooperării în domeniul 

apărării, punerea în comun a cercetării și a echipamentelor și eliminarea suprapunerilor 

vor consolida autonomia strategică și competitivitatea industriei europene a apărării și 

vor duce la creșterea semnificativă a eficienței, câștigurile fiind deseori estimate la 

aproximativ 26 de miliarde EUR pe an;  

114. în contextul acordării unei atenții sporite securității și apărării în cadrul Uniunii, solicită 

o reevaluare a tuturor cheltuielilor în materie de securitate externă; așteaptă cu interes 

în special o reformă a mecanismului Athena și a Instrumentului financiar pentru pace în 

Africa după includerea în buget a FED; salută angajamentele asumate recent de statele 

membre în cadrul cooperării structurate permanente și solicită Vicepreședintei 

Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

și Comisiei să ofere clarificări cu privire la finanțarea sa viitoare; solicită un program 

ulterior Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace care să se axeze pe reacția în 

situații de criză și pe consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare, găsind, 

în același timp, o soluție solidă din punct de vedere juridic pentru consolidarea 

capacităților militare; 

115. subliniază importanța deosebită a mecanismului de protecție civilă al UE, care a permis 

oferirea unei asistențe coordonate a UE ca răspuns la dezastrele naturale și la cele 

provocate de om, atât la nivelul Uniunii, cât și în afara acesteia; atrage atenția asupra 

valorii adăugate incontestabile a operațiunilor de protecție civilă în combaterea 

eficientă a dezastrelor care devin tot mai frecvente și mai complexe, totodată stimulând 

sentimentul de solidaritate europeană în rândul cetățenilor UE în momente dificile; 
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salută propunerile recente ale Comisiei de a consolida protecția civilă a UE prin 

creșterea gradului de pregătire și consolidarea măsurilor de prevenție, inclusiv crearea 

unei rezerve dedicate de capacități operaționale la nivelul Uniunii; solicită ca 

intensificarea acțiunilor în acest domeniu să fie asociată cu o finanțare adecvată în 

cadrul următorului CFM; 

O administrație eficientă în serviciul cetățenilor europeni 

116. consideră că o administrație publică puternică, eficientă și de calitate este 

indispensabilă pentru realizarea politicilor Uniunii și pentru restabilirea încrederii și 

consolidarea dialogului cu organizațiile societății civile și cu cetățenii la toate 

nivelurile; subliniază, în acest sens, rolul pe care îl joacă instituțiile constituite din 

membri aleși în mod democratic; reamintește că, potrivit Curții de Conturi, instituțiile, 

organismele și agențiile UE au pus în aplicare reducerea cu 5 % a personalului, 

prevăzută în schemele lor de personal; consideră că acestea nu ar trebui să fie supuse 

unei alte reduceri orizontale similare; își exprimă opoziția puternică față de recrearea 

așa-zisului fond de redistribuire pentru agenții; 

117. salută inițiativele instituțiilor, organelor și agențiilor de a spori și mai mult eficiența 

prin intensificarea cooperării administrative, precum și prin punerea în comun a 

anumitor funcții, generând astfel economii la bugetul Uniunii; subliniază că, în cazul 

anumitor agenții, ar putea fi sporită și mai mult eficiența, în special prin intensificarea 

cooperării între agențiile cu sarcini similare, cum ar fi cele din domeniul supravegherii 

pieței financiare, și a agențiilor cu sedii multiple; solicită, într-un mod mai general, o 

evaluare aprofundată a posibilităților de a grupa agențiile în funcție de natura strategică 

a misiunii acestora și de rezultatele lor în vederea creării de sinergii între agenții, de 

exemplu în ceea ce privește Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană 

pentru Valori Mobiliare și Piețe din Paris; 

118. consideră că instituțiile și organismele UE ar trebui să respecte atât un echilibru 

geografic, cât și un echilibru de gen; 

119. solicită Comisiei să propună un mecanism prin care statele membre care nu respectă 

valorile consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) să 

poată suporta consecințe financiare; avertizează totuși că beneficiarii finali ai bugetului 

Uniunii nu pot fi în niciun caz afectați de încălcări ale normelor de care nu sunt 

responsabili; este convins, prin urmare, că bugetul Uniunii nu reprezintă instrumentul 

potrivit pentru a aborda nerespectarea articolului 2 din TUE și că orice eventuale 

consecințe financiare ar trebui să fie suportate de statul membru în cauză în mod 

independent de execuția bugetară; 

120. subliniază că eliminarea discriminărilor, precum și a inegalității de gen și a violenței pe 

criterii de gen, este esențială pentru îndeplinirea angajamentelor UE privind o Europă 

incluzivă; sprijină, prin urmare, integrarea perspectivei de gen și angajamente privind 

egalitatea de gen în toate politicile UE în cadrul următorului CFM, precum și o 

dimensiune bugetară consolidată în combaterea tuturor cazurilor de discriminare, 

acordând o atenție deosebită dimensiunii de gen în cadrul politicilor în domeniul 

migrației și azilului, precum și al politicilor externe ale UE; 

121. subliniază nevoia de a asigura accesul femeilor la servicii în domeniul sănătății sexuale 

și reproductive și de a oferi o atenție deosebită nevoilor specifice ale persoanelor 
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vulnerabile, inclusiv ale minorilor și ale altor grupuri, cum ar fi comunitatea LGBTI; 

122. susține să se acorde sprijin grupurilor-țintă defavorizate, excluzând în mod explicit 

practicile de segregare, îndeosebi persoanelor cu dizabilități și romilor, și în special ca 

denumirea de „romi” să rămână pe lista beneficiarilor FSE și FEDR; 

123. constată că, din cauza izolării lor față de continentul european, regiunile ultraperiferice 

(RUP) și țările și teritoriile de peste mări (TTPM) se confruntă cu condiții naturale, 

economice și sociale specifice; consideră că ar trebui prevăzute pentru ele măsuri 

specifice și derogări justificate în mod corespunzător; solicită menținerea sprijinului 

financiar al UE pentru RUP și TTPM în următorul CFM, în special în cadrul politicii de 

coeziune pentru RUP și al unui instrument specific pentru TTPM, asigurarea accesului 

lor la programe de cercetare și combaterea provocărilor specifice cu care se confruntă 

în legătură cu schimbările climatice; 

124. îndeamnă Comisia ca, pentru a garanta buna gestiune financiară și transparența 

bugetului Uniunii Europene, să analizeze posibilitatea de a crea condiții adecvate de 

prevenire a corupției și a fraudelor financiare privind fondurile UE; își exprimă 

deosebita preocupare cu privire la fraudele vamale, care au dus la o pierdere 

semnificativă de venituri pentru bugetul Uniunii; invită statele membre care au obiectat 

față de cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la 

sancțiunile aferente să își revizuiască poziția pentru a permite o soluționare rapidă a 

acestei probleme; 

IV. Procedura și procesul decizional 

125. reamintește că adoptarea Regulamentului privind CFM necesită aprobarea 

Parlamentului; subliniază, de asemenea, că Parlamentul și Consiliul sunt două 

componente egale ale autorității bugetare în adoptarea bugetului anual al UE, în timp ce 

legislația sectorială prin care se pun în aplicare marea majoritate a programelor UE, 

inclusiv pachetele lor financiare, este decisă în cadrul procedurii legislative ordinare; 

solicită, prin urmare, stabilirea unei proceduri de luare a deciziilor privind următorul 

CFM care să protejeze rolul și prerogativele Parlamentului, așa cum sunt acestea 

prevăzute în tratate; insistă asupra faptului că Regulamentul privind CFM nu este locul 

potrivit pentru a aduce modificări Regulamentului financiar al UE; îndeamnă Comisia 

să prezinte o propunere separată de revizuire a Regulamentului financiar al UE, ori de 

câte ori este necesar să se aducă modificări regulamentului menționat; 

126. se declară pregătit să înceapă imediat un dialog structural cu Comisia și Consiliul 

privind CFM de după 2020, cu scopul de a facilita negocierile ulterioare și a permite 

ajungerea la un acord până la sfârșitul acestei legislaturi; este pregătit să dezbată cu 

Consiliul pozițiile exprimate în prezenta rezoluție, pentru a permite o mai bună 

înțelegere a așteptărilor Parlamentului cu privire la următorul CFM;  

127. subliniază că, având în vedere că propunerile Comisiei sunt anunțate pentru mai 2018, 

ar trebui luată o decizie oficială cu privire la următorul CFM în termen de un an; 

consideră că, în pofida unei întârzieri inițiale în prezentarea propunerilor Comisiei, ar 

trebui să se ajungă în timp util la un acord privind cadrul pentru perioada de după 2020, 

cu scopul de a transmite un mesaj politic important în ceea ce privește capacitatea 

Uniunii de a realiza în continuare un consens cu privire la viitorul UE și la mijloacele 

financiare corespunzătoare; insistă asupra faptului că acest calendar va permite, printre 
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altele, adoptarea rapidă a tuturor regulamentelor sectoriale, permițând astfel demararea 

fără întârziere a noilor programe la 1 ianuarie 2021; reamintește că, în cadrele 

financiare precedente, noile programe au fost lansate, în esență, la câțiva ani după 

începutul perioadei; 

128. consideră că Parlamentul nou ales poate, hotărând cu majoritatea absolută a membrilor 

care îl compun, în termen de 6 luni de la alegerile europene, să solicite Comisiei să 

propună o revizuire a legislației sectoriale prin care se instituie viitoarele programe ale 

UE pentru următorul CFM, adoptată de legislatura precedentă; 

129. subliniază, prin urmare, că este necesar să se lanseze fără întârziere discuții substanțiale 

între cele trei instituții; subliniază că toate elementele prevăzute în Regulamentul 

privind CFM, inclusiv plafoanele CFM, vor face parte din negocierile privind CFM și 

ar trebui să rămână în discuție până la momentul ajungerii la un acord final; 

reamintește, în acest sens, poziția critică a Parlamentului cu privire la procedura care a 

condus la adoptarea Regulamentului privind actualul CFM și rolul dominant asumat de 

Consiliul European în procesul respectiv, acesta decizând în mod irevocabil cu privire 

la o serie de elemente, inclusiv plafoanele CFM și o serie de dispoziții legate de politica 

sectorială; 

130. este de părere că procedurile legate de viitoarele negocieri privind CFM, și în special 

participarea Parlamentului la diferitele etape ale acestui proces, ar trebui să fie 

convenite fără întârziere în cursul Președinției bulgare și înainte de prezentarea 

propunerilor privind CFM; se așteaptă, în acest context, ca Comisia să pună la 

dispoziția Parlamentului, în timp util, același volum de informații pe care îl pune la 

dispoziția Consiliului; consideră că aceste măsuri ar trebui în cele din urmă integrate în 

AII, după modelul procedurii bugetare anuale; 

131. consideră că cerința de unanimitate pentru adoptarea Regulamentului privind CFM 

reprezintă un adevărat obstacol în proces; solicită, în acest sens, Consiliului European 

să activeze clauza-pasarelă prevăzută la articolul 312 alineatul (2) din TFUE pentru a 

permite adoptarea Regulamentului privind CFM cu majoritate calificată; reamintește, în 

plus, că, pentru a aplica procedura legislativă ordinară, poate fi utilizată și clauza-

pasarelă generală prevăzută la articolul 48 alineatul (7) din TUE; subliniază că o 

trecere la o majoritate calificată care să voteze pentru adoptarea Regulamentului privind 

CFM ar fi aliniată la procesul decizional utilizat, practic, pentru adoptarea tuturor 

programelor UE multianuale, precum și pentru procedura anuală de adoptare a 

bugetului UE; 

° 

° ° 

132. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și celorlalte instituții și organe interesate, precum și guvernelor și 

parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0077 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză 

anuală a creșterii pentru 2018  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la semestrul 

european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 

2018 (2017/2226(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 

articolul 121 alineatul (2) și articolele 136 și 148, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al 

Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 

coordonarea politicilor economice29, 

– având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 

cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre30, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea 

dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro31, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea 

aplicării procedurii deficitului excesiv32, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 

macroeconomice33, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al 

                                                           
29  JO L 306, 23.11.2011, p. 12. 
30  JO L 306, 23.11.2011, p. 41. 
31  JO L 306, 23.11.2011, p. 8. 
32  JO L 306, 23.11.2011, p. 33. 
33  JO L 306, 23.11.2011, p. 25. 



 

 74 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare 

în zona euro34, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și 

evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor 

excesive ale statelor membre din zona euro35, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a 

statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți 

grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară36, 

– având în vedere evaluarea Consiliului bugetar european din 20 iunie 2017 cu privire la 

orientarea bugetară adecvată pentru zona euro, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 25-26 martie 2010 și 17 iunie 

2010, precum și Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 

(COM(2010)2020), 

– având în vedere Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind 

orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii 

Europene37, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de 

proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 

1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice38, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 ianuarie 2015 privind utilizarea optimă a 

flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere 

(COM(2015)0012), 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 iunie 2015 referitoare la evaluarea cadrului de 

guvernanță economică: bilanț și provocări39; 

– având în vedere raportul intitulat „Finalizarea uniunii economice și monetare a 

Europei” („Raportul celor cinci președinți”), 

– având în vedere Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul 

uniunii economice și monetare, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 octombrie 2015 privind măsurile care 

                                                           
34  JO L 306, 23.11.2011, p. 1. 
35  JO L 140, 27.5.2013, p. 11. 
36  JO L 140, 27.5.2013, p. 1. 
37  JO L 192, 18.7.2015, p. 27. 
38  JO L 169, 1.7.2015, p. 1. 
39  JO C 407, 4.11.2016, p. 86. 
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trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare 

(COM(2015)0600), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 decembrie 2017 intitulată „Noi pași către 

finalizarea Uniunii economice și monetare a Europei: foaie de parcurs 

(COM(2017)0821), 

– având în vedere previziunile economice europene ale Comisiei din toamna anului 2017, 

– având în vedere studiile și analizele aprofundate ale coordonării politicilor economice 

din zona euro, efectuate în cadrul semestrului european și destinate Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare (noiembrie 2015), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2015 privind analiza anuală a 

creșterii pentru 2016 (COM(2015)0690), Raportul privind mecanismul de alertă 2016 

(COM(2015)0691) și Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă 

(COM(2015)0700), 

– având în vedere Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor 

sociale semnată și proclamată la Göteborg la 17 noiembrie 2017, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/825 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 mai 2017 de instituire a Programului de sprijin pentru reforme 

structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 

1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013, 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la finalizarea uniunii 

economice și monetare a Europei40, 

– având în vedere recomandarea sa din 13 decembrie 2017 către Consiliu și Comisie în 

urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală41, 

– având în vedere recomandarea Comisiei din 22 noiembrie 2017 referitoare la 

Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro (COM(2017)0770), 

– având în vedere dezbaterea cu reprezentanții parlamentelor naționale privind prioritățile 

semestrului european 2018, 

– având în vedere dezbaterea cu Comisia din cadrul Parlamentului European referitoare la 

pachetul privind semestrul european - analiza anuală a creșterii pentru 2018, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 

Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și poziția sub formă de amendamente 

a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0047/2018), 

A. întrucât, potrivit previziunilor Comisiei, deși se preconizează că creșterea economiei 

                                                           
40  JO C 399, 24.11.2017, p. 149. 
41  Texte adoptate, P8_TA(2017)0491 
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europene va continua, ritmul creării de locuri de muncă și al creșterii puterii de 

cumpărare a gospodăriilor își va pierde ușor din elan în următorii doi ani, creșterea 

urmând să atingă 2,4 % în 2017 în UE și urmând apoi să scadă ușor la 2,2 % în 2018 și 

la 2,0 % în 2019; întrucât va fi totuși nevoie de noi intervenții politice pentru a trata 

aspecte nerezolvate ca urmare a crizei economice mondiale; 

B. întrucât situația actuală a economiei UE necesită investiții și reforme structurale 

ambițioase și echilibrate din punct de vedere social în statele membre pentru stimularea 

unei creșteri susținute, a ocupării forței de muncă și a competitivității și pentru a obține 

o convergență ascendentă; 

C. întrucât se preconizează că ritmul de creștere al consumului privat va scădea ușor anul 

acesta, înainte de a se atenua în 2019, ca urmare a unei inflații mai mari comparativ cu 

2017, deși încă sub obiectivul BCE de sub, dar aproape de 2 %; 

D. întrucât Banca Europeană de Investiții și Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS) au oferit, în plus față de fondurile structurale și de investiții europene, un sprijin 

important pentru investiții în UE; întrucât investițiile private rămân totuși încă sub 

nivelurile din 2008, cu implicații negative pentru potențialul de creștere, crearea de 

locuri de muncă și productivitate; 

E. întrucât se așteaptă ca rata ocupării forței de muncă să crească, un număr record de 

235,4 milioane de oameni având un loc de muncă în al doilea trimestru al anului 2017; 

în timp ce unii indicatori ai pieței muncii sugerează dificultăți persistente, cum ar fi 

accentuarea segmentării pe piața muncii, agravând inegalitățile, în special în rândul 

tinerilor și persoanelor cu un nivel scăzut de instruire; întrucât șomajul se ridică la 

7,5 % în UE și la 8,9 % în zona euro, cel mai scăzut nivel din ultimii nouă ani, 

respectiv, opt ani, dar totuși un nivel prea ridicat, mai ales în rândul tinerilor; întrucât 

continuă să existe diferențe substanțiale între statele membre, și întrucât ratele ocupării 

forței de muncă mai au încă destul de parcurs pentru a se redresa în urma crizei și, în 

special, pentru a atinge obiectivele naționale ale Strategiei Europa 2020; întrucât 

șomajul ascuns (șomeri dispuși să lucreze, dar care nu își caută în mod activ un loc de 

muncă) s-a situat la 20 % în 2016; 

F. întrucât, ca urmare a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, a evaziunii fiscale și a 

fraudei fiscale practicate de anumite corporații mari și de persoane fizice, mai multe 

state membre au pierdut venituri de miliarde de euro la bugetele publice, în detrimentul 

IMM-urilor și al altor contribuabili; 

G. întrucât îmbunătățirea situației economice oferă oportunități pentru punerea în aplicare 

a unor reforme structurale ambițioase și echilibrate din punct de vedere social, în 

special măsuri pentru a încuraja investițiile, având în vedere faptul că nivelul de 

investiții ca procent din PIB este în prezent încă mai scăzut decât în perioada imediat 

anterioară crizei financiare, și pentru a îmbunătăți situația finanțelor publice, ținând 

seama de faptul că evoluția demografică pune presiune pe sustenabilitatea datoriei; 

1. ia act de publicarea pachetului privind analiza anuală a creșterii (AAC) pe 2018 și de 

mixul de politici propus constând în investiții, reforme structurale ambițioase și 

echilibrate din punct de vedere social și finanțe publice responsabile, prezentat drept o 

modalitate de a favoriza și mai mult niveluri de creștere mai mari și de a consolida 

redresarea în Europa, convergența ascendentă și competitivitatea; este de acord că sunt 
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necesare progrese mai importante în adoptarea recomandărilor specifice fiecărei țări, 

pentru a obține rezultate în materie de creștere și creare de locuri de muncă și pentru a 

lupta împotriva inegalităților care împiedică creșterea economică; 

Capitolul 1 – Investiții și creștere economică 

2. subliniază problema structurală persistentă a creșterii insuficiente a producției 

potențiale, a productivității și a competitivității, asociate cu un nivel prea scăzut al 

investițiilor publice și private și o lipsă de reforme structurale ambițioase și echilibrate 

din punct de vedere social în unele state membre; 

3. reamintește că unele state membre au în continuare excedente mari de cont curent, care 

ar putea fi utilizate pentru a sprijini investițiile publice și private și a stimula creșterea 

economică;  

4. reamintește importanța combinării investițiilor publice și private cu reforme structurale, 

stimulând și accentuând creșterea economică; 

5. subliniază cât este de important să se stimuleze investițiile publice în UE pentru a 

contracara actuala lor scădere; în plus, îndeamnă la finalizarea uniunii piețelor de 

capital, cu scopul de a stimula investițiile private în cadrul pieței unice; consideră că 

cadrul de reglementare pentru investițiile private ar trebui să fie îmbunătățit în 

continuare; 

6. subliniază nevoia de mai multe investiții în cercetare, dezvoltare și inovare, precum și 

în modernizarea tehnologică, în scopul stimulării productivității; reamintește că 

investițiile în domenii cum ar fi infrastructura, îngrijirea copilului, locuințe sociale, 

educație, formare, sănătate, cercetare, inovarea digitală și economia circulară pot spori 

productivitatea și/sau ocuparea forței de muncă; invită Comisia să abordeze 

recomandările specifice fiecărei țări în domeniul eficienței energetice și al consumului 

de resurse și să se asigure că respectivele recomandări sunt în deplină concordanță cu 

Acordul de la Paris privind schimbările climatice; 

7. solicită Comisiei să evalueze obstacolele actuale în calea proiectelor importante de 

infrastructură, cu potențial de stimulare a creșterii economice, pe întreaga durată a 

acestor investiții și să discute cu Parlamentul European și cu Consiliul diferite 

modalități de abordare a acestor obstacole în cadrul juridic în vigoare; 

Capitolul 2 – Finanțe publice responsabile 

8.  ia act de orientarea fiscală în general neutră propusă în recomandările pentru zona euro, 

deși se preconizează că orientarea fiscală va fi ușor expansionistă într-un număr de state 

membre în 2018; reamintește că aplicarea și respectarea consecvente a normelor fiscale 

din Uniune, inclusiv respectarea deplină a clauzelor de flexibilitate existente, sunt 

esențiale pentru buna funcționare a UEM; 

9. subliniază că orientările fiscale la nivel național și la nivelul zonei euro trebuie să 

echilibreze sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor și investițiilor publice, 

respectând pe deplin Pactul de stabilitate și de creștere, cu o stabilizare 

macroeconomică pe termen scurt; 

10. salută îmbunătățirea situației din domeniul finanțelor publice, esențială pentru o 
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creștere mai solidă, durabilă și eficientă, în special reducerea treptată a raportului 

datorie/PIB în UE și zona euro, precum și scăderea deficitelor bugetare globale, 

subliniind, în același timp, faptul că ponderea datoriei brute în PIB în zona euro este 

încă de aproximativ 90 %, unele state membre fiind cu mult peste nivelul respectiv; 

subliniază faptul că statele membre ar trebui să își reducă de urgență nivelul ridicat al 

datoriei raportat la PIB, deoarece acest lucru este mult mai ușor în perioadele de 

redresare economică; reamintește că societățile în curs de îmbătrânire și alte evoluții 

demografice reprezintă o povară masivă asupra sustenabilității finanțelor publice; 

solicită, prin urmare, statelor membre să își asume responsabilitatea pentru generațiile 

viitoare; 

11. subliniază necesitatea unui accent mai puternic asupra structurii și a gestionării 

bugetelor naționale; salută așadar recurgerea din ce în ce mai mult la practica care 

constă în analizarea cheltuielilor și încurajează în continuare statele membre să 

evalueze calitatea bugetelor lor; 

Capitolul 3 – Reforme structurale 

12.  reamintește că unele state membre trebuie să continue punerea în aplicare de reforme 

structurale sustenabile din punct de vedere social și ecologic și favorabile creșterii, în 

special având în vedere contextul situației economice îmbunătățite în întreaga UE, cu 

creșteri ale PIB-ului în aproape toate statele membre, pentru a stimula competitivitatea, 

crearea de locuri de muncă, creșterea economică și convergența în sens ascendent; 

13. insistă ca cheltuielile în domeniul cercetării și dezvoltării să fie mai bine aliniate cu 

țintele strategiei UE 2020; invită statele membre să pună în aplicare politici 

corespunzătoare, și să furnizeze investiții, să asigure sau să mențină accesul egal la 

educație și formare pe tot parcursul vieții, ținând seama de evoluția pieței forței de 

muncă, inclusiv de apariția unor noi profesii; 

14. subliniază că digitalizarea, globalizarea și progresul tehnologic transformă radical 

piețele forței de muncă, de exemplu prin modificarea profundă a formelor de ocupare și 

a statutului aferent, impunându-se o tranziție adaptată; subliniază, prin urmare, 

importanța unor piețe ale forței de muncă dinamice, cu sisteme de securitate socială 

accesibile și de bună calitate, în măsură să răspundă la aceste noi realități ale pieței 

forței de muncă; 

15. consideră că reformele pentru eliminarea obstacolelor în calea investițiilor ar permite 

un sprijin imediat pentru activitatea economică și, în același timp, ar crea condiții 

pentru o creștere economică pe termen lung; 

16. solicită reforme în domeniul fiscal pentru obținerea unui echilibru echitabil în 

impozitarea capitalului, a forței de muncă și a consumului; 

Capitolul 4 – Convergență și incluziune  

17. subliniază că semestrul european și recomandările specifice fiecărei țări ar trebui să 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE 2020, inclusiv a celor prevăzute în 

pilonul european al drepturilor sociale, și ar trebui să genereze locuri de muncă și 

creștere economică; salută, prin urmare, „tabloul de bord social” ca instrument de 

monitorizare a punerii în aplicare a pilonului social; 
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18. subliniază faptul că, în perioada recentă, creșterea reală a salariilor s-a aflat sub nivelul 

creșterii productivității, în timp ce pe piața muncii s-au înregistrat îmbunătățiri; 

subliniază, în acest context, că ar fi posibile creșteri salariale în anumite sectoare și 

domenii, în conformitate cu obiectivele de productivitate pentru a asigura un bun nivel 

de trai, ținându-se cont de competitivitate și de necesitatea de a combate inegalitățile; 

19. subliniază faptul că politicile fiscale trebuie să țină seama de politica monetară, 

respectând independența BCE; 

20. îndeamnă Comisia să elaboreze o strategie cuprinzătoare pentru a sprijini investițiile 

care consolidează protecția mediului, precum și pentru a asigura o corelare adecvată 

între obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) și semestrul european; 

21. salută faptul că AAC 2018 recunoaște că se impun sisteme fiscale eficiente și echitabile 

care să ofere stimulente adecvate pentru activitatea economică; sprijină inițiativele 

Comisiei care vizează o mai mare transparență și un sistem de TVA reformat și ia act 

de inițiativele privind o bază fiscală consolidată comună a societăților; salută eforturile 

depuse la nivel internațional pentru a combate evitarea obligațiilor fiscale, evaziunea 

fiscală și frauda fiscală; ia act de faptul că îmbunătățirea eficacității sistemelor fiscale 

naționale poate crește în mod semnificativ veniturile publice; 

22. invită statele membre să adopte măsuri adecvate pentru a ajuta și pentru a integra tinerii 

care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de 

formare și refugiații, anticipând într-un stadiu incipient cerințele pentru a le facilita 

accesul la piața muncii, împiedicându-le totodată alunecarea în economia subterană și 

asigurând că serviciile publice dispun de suficiente resurse; subliniază că partenerii 

sociali ar trebui să joace un rol fundamental în facilitarea integrării acestor tineri și a 

refugiaților și în împiedicarea discriminării acestora pe piața forței de muncă; 

23. este preocupat de faptul că lacunele și discriminările continuă să caracterizeze piețele 

forței muncii din unele state membre, contribuind la diferențe între bărbați și femei la 

nivelul remunerației, pensiilor pentru limită de vârstă și al participării la procesul 

decizional; 

Capitolul 5 – cadrul semestrului european: asumare și punere în aplicare 

24. salută atenția sporită acordată poziției bugetare agregate a zonei euro, subliniind 

totodată obligațiile individuale ce revin statelor membre de a se conforma Pactului de 

stabilitate și de creștere, cu respectarea deplină a clauzelor de flexibilitate aferente 

acestuia; subliniază că conceptul de orientare fiscală agregată nu presupune că 

excedentele și deficitele din diferite state membre se compensează reciproc; 

25. își exprimă îngrijorarea cu privire la rata scăzută a conformității cu recomandările 

specifice fiecărei țări, inclusiv cu cele care vizează promovarea convergenței, creșterea 

competitivității și reducerea dezechilibrelor macroeconomice; consideră că un grad mai 

mare de asumare la nivel național prin intermediul unor veritabile dezbateri publice în 

plan național ar duce la o mai bună punere în aplicare a recomandărilor specifice 

fiecărei țări; consideră că este important să se asigure că parlamentele naționale dezbat 

rapoartele de țară și recomandările specifice fiecărei țări; consideră că autoritățile 

regionale și locale ar trebui implicate în mai mare măsură în procesul semestrului 

european; invită Comisia să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a aplica 

acele recomandări specifice fiecărei țări care vizează abordarea acestor provocări, 
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reprezentând o amenințare pentru sustenabilitatea uniunii monetare; 

26. subliniază că orice pas suplimentar înspre aprofundarea UEM trebuie să fie însoțit de 

mecanisme consolidate de control democratic; insistă că, în acest scop, rolul 

Parlamentului European și al parlamentelor naționale trebuie întărit, în conformitate cu 

principiul responsabilității; solicită ca partenerii sociali să fie consultați în procesul de 

negociere, atât la nivel național, cât și la nivel european; 

27. salută faptul că Comisia recunoaște că corupția rămâne un obstacol în calea investițiilor 

în unele state membre și că respectarea statului de drept și a independenței sistemului 

judiciar și a autorităților de aplicare a legii sunt necesare pentru a asigura dezvoltarea 

economică corespunzătoare; regretă, cu toate acestea, că Comisia a renunțat la raportul 

anual privind combaterea corupției și solicită Comisiei să relanseze această analiză 

anuală a corupției în statele membre și mecanismele de combatere a acesteia; 

Contribuții sectoriale la Raportul pe 2018 privind AAC 

Bugetele 

28. consideră că bugetele la nivel european trebuie să ofere un stimulent pentru creșterea 

durabilă, convergență, investiții și reforme, prin soluții și sinergii în ceea ce privește 

bugetele naționale; consideră, prin urmare, că AAC servește drept orientare pentru 

statele membre și pentru pregătirea bugetelor naționale și a bugetului UE, în special în 

contextul pregătirii cadrului financiar multianual de după 2020; 

29. reafirmă, în acest sens, că ar trebui să existe mai multe sinergii între bugetele naționale 

și bugetul UE; subliniază că Comisia, dată fiind implicarea sa în semestrul european, 

precum și în pregătirea și execuția bugetului UE, are un rol-cheie în această privință; 

30. salută propunerea pentru o mai mare sinergie și unitate a bugetului UE, prevăzută în 

recomandările prezentate în „Finanțarea viitoare a UE”, raportul final al Grupului la 

nivel înalt privind resursele proprii din decembrie 2016; 

Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

31. salută inițiativa Comisiei Europene de a lansa portalul web privind promovarea 

sănătății și profilaxia bolilor, care oferă informații actualizate despre subiecte legate de 

promovarea sănătății și a confortului, constituind o sursă importantă de informații clare 

și fiabile pentru cetățeni; subliniază că acest portal ar trebui să fie pe deplin accesibil 

tuturor cetățenilor UE, inclusiv celor care suferă de dislexie și de alte dificultăți 

similare; 

32. pledează pentru o mai bună corelare cu alte politici ale UE în materie de pregătire și 

prevenire a dezastrelor, cum sunt strategia UE pentru adaptarea la schimbările 

climatice, fondurile structurale și de investiții europene, Fondul de solidaritate, 

legislația în domeniul mediului, politicile de cercetare și inovare; 

o 

o     o 

33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor naționale ale statelor membre și Băncii Centrale 
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Europene. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0079 

Situația din Maldive  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la situația din 

Maldive (2018/2630(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Maldive, în special 

cele din 16 septembrie 200442, 30 aprilie 201543, 17 decembrie 201544 și 5 octombrie 

201745,  

– având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al SEAE din 2 februarie 2018 

privind hotărârea Curții Supreme a Republicii Maldivelor, din 1 februarie 201846, și din 

6 februarie 2018 referitoare la situația din Maldive47,  

– având în vedere declarația locală comună din 30 ianuarie 2018 a Delegației Uniunii 

Europene, prezentată în acord cu șefii de misiune ai UE rezidenți la Colombo și 

acreditați în Maldive, referitoare la reînnoirea mandatului de arestare a deputatului 

Faris Maumoon48,  

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la 

care Republica Maldivelor este parte,  

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 

culturale (ICESCR), la care Republica Maldivelor este, de asemenea, parte, 

– având în vedere Orientările UE privind pedeapsa cu moartea,  

                                                           
42  JO C 140 E, 9.6.2005, p. 165. 
43  JO C 346, 21.9.2016, p. 60. 
44  JO C 399, 24.11.2017, p. 134. 
45  Texte adoptate, P8_TA(2017)0383. 
46  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-

spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en 
47  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-

spokesperson-situation-maldives_en 
48  https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-

mp-faris-maumoon_en 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en
https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en
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– având în vedere misiunea oficială în Maldive a Delegației Parlamentului European 

pentru relațiile cu țările din Asia de Sud, între 29 și 31 octombrie 2017,  

– având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, din 7 februarie 2018, 

– având în vedere declarația făcută la 6 februarie 2018 de către Biroul Delegației 

Parlamentului European pentru relațiile cu țările din Asia de Sud, referitoare la situația 

din Maldive,  

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Maldive, astfel 

cum au fost adoptate de către Consiliu în cadrul celei de-a 3598-a reuniuni a acestuia, la 

26 februarie 2018,  

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,  

– având în vedere reuniunea Secretarului General al ONU cu Mohamed Asim, Ministrul 

de externe al Republicii Maldive, la 28 septembrie 2017, în cadrul căreia s-a exprimat 

îngrijorarea cu privire la situația politică din această țară,  

– având în vedere declarația Uniunii Internaționale a Avocaților (UIA) la 7 martie 2018, 

prin care se exprimă profunda îngrijorare cu privire la statul de drept și la situația 

independenței sistemului judiciar din Maldive, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât primele alegeri democratice din 2008 și adoptarea unei noi constituții au dat 

naștere la mari speranțe că Republica Maldivelor ar putea depăși decenii de regim 

autoritar, îndreptându-se către un sistem democratic, însă evoluțiile recente reprezintă o 

amenințare gravă la adresa realizării acestei perspective;  

B. întrucât membri ai partidelor din opoziție, jurnaliști independenți și apărători ai 

drepturilor omului raportează înmulțirea amenințărilor și a atacurilor din partea 

autorităților, a poliției și a grupurilor extremiste; întrucât s-au exprimat preocupări cu 

privire la sistemul judiciar extrem de politizat din Maldive, care, de-a lungul anilor, a 

abuzat de competențele sale și a acționat în favoarea partidului aflat la putere și 

împotriva politicienilor din opoziție; întrucât există tot mai multe dovezi care indică 

faptul că acuzațiile penale formulate împotriva oponenților politici ai președintelui 

Abdulla Yameen Abdul Gayoom (denumit în continuare președintele Yameen) ar fi 

putut fi motivate politic; întrucât fostul președinte Maumoon Abdul Gayoom a fost 

arestat în februarie 2018;  

C. întrucât primul tur al alegerilor prezidențiale urmează să aibă loc în septembrie 2018; 

întrucât președintele a invitat comunitatea internațională să observe procesul electoral; 

D. întrucât, la 1 februarie 2018, o hotărâre a Curții Supreme a Republicii Maldivelor a 

anulat procedura penală împotriva liderilor politici și a recunoscut că procesele 

împotriva acestora nu au fost echitabile; întrucât hotărârea a dispus eliberarea imediată 

a nouă persoane, printre care opt lideri politici din opoziție, printre care Mohamed 

Nasheed, aflat în exil, precum și repunerea în funcție a 12 deputați suspendați; întrucât 
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guvernul își păstrează o majoritate în Parlament atât timp cât cei 12 deputați rămân 

demiși din funcție; 

E. întrucât, la 5 februarie 2018, în urma hotărârii Curții Supreme, președintele Yameen a 

declarat o stare de urgență de 15 zile; întrucât declararea stării de urgență a condus la 

suspendarea unui mare număr de drepturi ale omului și de libertăți fundamentale, 

inclusiv dreptul de întrunire pașnică și dreptul de a nu fi arestat sau lipsit de libertate în 

mod ilegal;  

F. întrucât doi judecători cu rol de președinți ai Curții Supreme, inclusiv președintele, au 

fost arestați, iar judecătorii cu rol de președinte rămași au anulat, în consecință, ordinul 

inițial; întrucât membri ai sistemului judiciar și oponenți politici au fost reținuți în mod 

arbitrar, încălcându-se în mod vădit independența sistemului judiciar;  

G. întrucât, în ciuda protestelor pașnice a sute de cetățeni, starea de urgență a fost 

prelungită de Parlament pentru încă 30 de zile la 20 februarie 2018, acțiune care a fost 

considerată neconstituțională de către procurorul general al Republicii Maldivelor, însă 

a fost confirmată de Curtea Supremă; întrucât votul privind prelungirea stării de urgență 

a trecut cu forța prin Parlament, nefiind întrunit cvorumul;  

H. întrucât Consiliul Afaceri Externe a urmărit cu îngrijorare recenta deteriorare a situației 

din Maldive și a făcut apel la întreaga populație, în special la forțele de ordine, să 

acționeze cu reținere; întrucât la 8 martie 2018, la cea de-a 37-a sesiune a Consiliului 

pentru Drepturile Omului, a fost prezentată o declarație comună în numele a peste 40 de 

țări, printre care toate statele membre ale UE, prin care se face apel la guvernul din 

Maldive să restabilească drepturile constituționale și independența instanțelor, se 

exprimă sprijinul pentru buna funcționare a Parlamentului acestui stat, și se îndeamnă 

guvernul să elibereze prizonierii politici și familiile acestora;  

I. întrucât activiștii societății civile și apărătorii drepturilor omului din Maldive se 

confruntă în continuare cu amenințări și intimidări din partea extremiștilor, și cu 

hărțuire judiciară din partea autorităților, după cum este cazul Shahindhei Ismail, 

directoare executivă a Rețelei pentru democrație din Maldive, care a fost ținta unor 

articole în presă, a unor amenințări cu moartea și a unei anchete a poliției din cauza 

campaniei sale de combatere a fundamentalismului religios și a radicalizării;  

J. întrucât președintele Yameen și-a declarat în repetate rânduri intenția de a relua practica 

execuțiilor sancționate de stat, punând capăt unui moratoriu de 60 de ani; întrucât 

dreptul din Maldive permite condamnarea minorilor la pedeapsa cu moartea cu 

executare amânată până la împlinirea vârstei de 18 ani de către minor, ceea ce 

reprezintă o încălcare a dreptului internațional; întrucât, în cel puțin trei cazuri, și 

anume cele ale lui Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath și Mohamed Nabeel, 

Curtea Supremă din Maldive a confirmat pedepsele cu moartea ale unor persoane 

condamnate, ale căror procese nu au respectat standardele internaționale referitoare la 

un proces echitabil, și care se află în prezent în pericol iminent de a fi executate;  

K. întrucât, în ultimii ani, Maldivele s-au reorientat spre o versiune radicală a Islamului; 

întrucât există, de asemenea, preocupări cu privire la creșterea militantismului islamist 

radical și la numărul de tineri - bărbați și femei - radicalizați, care se presupune că s-au 

alăturat ISIS;  
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L. întrucât Federația Internațională a Jurnaliștilor (IFJ), Reporteri fără Frontiere (RSF) și 

Comitetul pentru protecția jurnaliștilor (CPJ) au emis o declarație comună la 15 

februarie 2018, prin care își exprimă profunda îngrijorare cu privire la restricționarea și 

amenințările la adresa libertății mass-mediei și a presei în Maldive; întrucât, la 4 

februarie 2018, șeful adjunct al Partidului Progresist din Maldive (PPM), aflat la 

guvernare, Abdul Raheem Abdullah, a cerut forțelor de securitate să închidă imediat 

Raajje TV, acuzând acest post de a fi acordat timp de emisie liderilor opoziției;  

M. întrucât UE întreține relații de lungă durată cu Maldive, în special în domenii precum 

lupta împotriva schimbărilor climatice, iar sute de mii de turiști europeni călătoresc în 

fiecare an în Maldive;  

1. își exprimă profunda îngrijorare față de deteriorarea gravă a situației drepturilor omului 

și a drepturilor politice în Maldive, precum și față de tendințele tot mai autoritare ale 

președintelui Yameen și ale guvernului acestuia; ia act cu satisfacție de concluziile 

Consiliului privind Republica Maldivelor, din 26 februarie 2018;  

2. solicită guvernului Republicii Maldivelor să ridice imediat starea de urgență, să 

respecte instituțiile și competențele acestora, așa cum prevede Constituția, și să respecte 

drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor, inclusiv dreptul la libertatea de 

exprimare și de întrunire, precum și statul de drept; își exprimă îngrijorarea crescândă 

cu privire la acțiunile recente ale guvernului, care aduc prejudicii grave și subminează 

democrația, și sunt în contradicție cu Constituția Republicii Maldivelor și cu obligațiile 

internaționale asumate de acest stat în materie de drepturile omului; condamnă 

intimidarea continuă și amenințările la adresa jurnaliștilor, a bloggerilor și a 

apărătorilor drepturilor omului din Maldive; îndeamnă autoritățile din Maldive să 

garanteze siguranța tuturor activiștilor societății civile, apărătorilor drepturilor omului 

și lucrătorilor din domeniul mass-media din această țară, pentru a le permite să își 

desfășoare activitatea în siguranță și fără impedimente, să ancheteze amenințările la 

adresa acestora, și să îi aducă în fața justiției pe făptași; regretă represiunea împotriva 

oponenților politici din Maldive, și solicită guvernului să renunțe la toate acuzațiile 

împotriva tuturor persoanelor reținute din motive politice și să le elibereze imediat și 

necondiționat; 

3. salută hotărârea Curții Supreme din Maldive de la 1 februarie 2018 de a anula 

procedura penală împotriva liderilor politici și de a repune în funcție 12 deputați; invită 

autoritățile din Maldive să respecte această hotărâre;  

4. condamnă ferm orice interferență în activitatea Curții Supreme din Maldive și arestările 

judecătorilor cu rol de președinți; solicită eliberarea imediată și necondiționată a 

acestora; își exprimă îngrijorarea cu privire la încălcarea tot mai frecventă a principiului 

separării puterii executive, judecătorești și a altor puteri în Maldive; solicită 

autorităților responsabile să ia măsuri imediate de a restabili și de a respecta principiile 

înscrise în Constituția acestui stat;  

5. își reiterează apelul către guvern de a asigura independența și imparțialitatea deplină a 

sistemului judiciar și de a garanta tuturor cetățenilor dreptul la o justiție echitabilă și 

transparentă, liberă de orice influență politică; condamnă ferm interferența în activitatea 

Curții Supreme și măsurile luate împotriva sistemului judiciar și a judecătorilor; solicită 

guvernului să garanteze că avocații își pot îndeplini toate sarcinile profesionale fără a fi 

intimidați, împiedicați, hărțuiți sau influențați în mod necorespunzător; 
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6. își reiterează apelul adresat guvernului din Maldive de a iniția un dialog deschis cu 

liderii tuturor partidelor politice; reamintește că un astfel de dialog pregătește calea 

pentru alegeri credibile, transparente și deschise; consideră că UE ar trebui să continue 

să sprijine în mod activ ONU în facilitarea acestui dialog; 

7. invită actorii regionali să coopereze cu statele UE pentru a contribui la realizarea 

stabilității politice și democratice din Maldive; 

8. consideră că singura metodă prin care se poate inversa deteriorarea situației 

democrației, a drepturilor omului și a libertăților în Maldive implică un proces de 

dialog autentic, care să implice toate partidele politice și alți lideri ai societății civile; 

consideră, în plus, că, pentru a face un prim pas în direcția reconcilierii, guvernul 

trebuie să elibereze toți politicienii din opoziție aflați în prezent în închisoare;  

9. reiterează opoziția fermă a UE față de pedeapsa cu moartea, în toate cazurile și fără 

excepție; condamnă ferm anunțul de reintroducere a pedepsei cu moartea în Maldive și 

îndeamnă guvernul și parlamentul Republicii Maldivelor să respecte moratoriul privind 

pedeapsa cu moartea care este în vigoare de peste 60 de ani; solicită abolirea universală 

a pedepsei capitale, și invită guvernul să revoce toate infracțiunile pasibile de pedeapsa 

capitală vizând minorii și să interzică executarea delincvenților juvenili;  

10. critică ferm faptul că practicarea religiilor non-musulmane este pasibilă de pedepse 

aspre în Maldive; își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că Legea unității 

religioase este folosită pentru a limita libertatea de exprimare în Maldive;  

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la potențialul impact al situației asupra securității 

rezidenților străini și a turiștilor; invită VP/ÎR, Delegația UE în Maldive și delegațiile 

statelor membre să își coordoneze îndeaproape recomandările de călătorie în acest sens;  

12. solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor deținute în mod 

arbitrar, multe dintre acestea fiind jurnaliști și protestatari pașnici; condamnă orice 

folosire a forței de către autorități; invită toate autoritățile din Maldive, în special 

autoritățile de aplicare a legii, să acționeze cu reținere; invită autoritățile să ancheteze 

toate persoanele suspectate de a fi răspunzătoare de infracțiunile care au fost comise, și 

să le tragă la răspundere;  

13. invită UE să utilizeze pe deplin toate instrumentele de care dispune pentru a promova 

respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice în Maldive, inclusiv, 

eventual, suspendarea asistenței financiare acordate de UE acestei țări până la 

reinstaurarea statului de drept și respectarea principiilor democratice; invită Consiliul să 

introducă măsuri și sancțiuni direcționate împotriva acelor persoane din țară care 

subminează drepturile omului, și, de asemenea, să înghețe activele din străinătate ale 

anumitor membri ai guvernului din Maldive și ale principalilor lor susținători din cadrul 

comunității de afaceri din Maldive, și să impună interdicții de călătorie la adresa 

acestora; 

14. solicită guvernului din Maldive să reformeze în profunzime sistemul judiciar, să 

stabilească imparțialitatea Comisiei Serviciului Judiciar, să restabilească independența 

procurorului general, și să respecte garanțiile procedurale și dreptul la un proces 

echitabil, imparțial și independent;  
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15. recunoaște că, potrivit Constituției, trebuie să se desfășoare alegeri în 2018; subliniază 

că trebuie luate măsuri imediate pentru a se asigura că aceste alegeri sunt transparente 

și credibile, că alegătorilor li se oferă o posibilitate reală de alegere și că părțile pot să 

facă campanie în mod liber; 

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei 

Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al 

ONU și guvernului Republicii Maldivelor. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0082 

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul 

pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (14423/2017 – C8-

0447/2017 – 2017/0241(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14423/2017), 

– având în vedere Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea 

Europeană și Uniunea Comorelor49, 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (C8-0447/2017), 

– având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 15 martie 201850 referitoare la 

proiectul de decizie, 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru 

dezvoltare (A8-0058/2018), 

1. aprobă denunțarea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Uniunii 

Comorelor. 

                                                           
49  JO L 290, 20.10.2006, p. 7. 
50  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0083. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0083 

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare 

(Rezoluție) 

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 15 martie 2018 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat 

în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor 

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE) – 2017/2266(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14423/2017), 

– având în vedere Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea 

Europeană și Uniunea Comorelor51, 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (C8-0447/2017), 

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 15 martie 201852 referitoare la proiectul de 

decizie, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 

2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea 

pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor 

(CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/199953 („Regulamentul INN”), în special articolul 8 

alineatul (8), 

– având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare 

(A8-0055/2018), 

A. întrucât Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și 

                                                           
51  JO L 290, 20.10.2006, p. 7. 
52  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0082. 
53  JO L 286, 29.10.2008, p. 1. 
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Uniunea Comorelor (denumită în continuare „Comore”) prevede denunțarea lui de către 

oricare dintre părți în cazul unor circumstanțe grave, cum ar fi nerespectarea 

angajamentelor asumate de către părți cu privire la combaterea pescuitului ilegal, 

nedeclarat și nereglementat (pescuitul INN); 

B. întrucât pescuitul ilegal este o amenințare majoră pentru resursele marine la nivel 

mondial, din cauză că reduce stocurile de pește, distruge habitatele marine, creează un 

dezavantaj incorect pentru pescarii cinstiți și distruge mijloacele de subzistență ale 

comunităților costiere, în special în țările în curs de dezvoltare; 

C. întrucât UE ar trebui să depună toate eforturile pentru a se asigura că acordurile în 

domeniul pescuitului sustenabil încheiate cu țările terțe sunt reciproc avantajoase atât 

pentru UE, cât și pentru țările terțe în cauză, inclusiv pentru populația locală și sectorul 

pescuitului din aceste țări; 

D. întrucât obiectivul general al protocolului de stabilire a Acordului de parteneriat în 

sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor a fost acela 

de a consolida cooperarea dintre UE și Comore în domeniul pescuitului, în interesul 

ambelor părți, prin instituirea unui cadru de parteneriat care să permită o politică 

sustenabilă în domeniul pescuitului și totodată exploatarea sustenabilă a resurselor 

piscicole din zona economică exclusivă a Comorelor, precum și de a garanta o cotă 

adecvată din stocurile excedentare de pește disponibile, care să corespundă intereselor 

flotei UE; 

E. întrucât primul acordul în sectorul pescuitului încheiat între CEE și Comore datează din 

1988 și întrucât, de atunci, flotele statelor membre ale CEE/UE au primit acces la 

posibilitățile de pescuit în temeiul unei serii de protocoale de punere în aplicare; 

F. întrucât, potrivit raportului UNCTAD intitulat „Exporturi piscicole și dezvoltarea 

economică a țărilor cel mai puțin dezvoltate”, cooperarea sectorială nu a depășit un 

stadiu rudimentar, cu un impact foarte redus asupra industriei piscicole, a condițiilor de 

debarcare, a capacității de monitorizare și de supraveghere, a dezvoltării științifice sau 

asupra formării tehnice a pescarilor și a observatorilor; întrucât prețul pe care UE îl 

plătește Comorelor pe tona de pește (ton) reprezintă aproximativ 15 % din prețul cu 

ridicata estimat per tonă; 

G. întrucât la 1 octombrie 2015 Uniunea Comorelor a fost notificată cu privire la 

posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă din cauză că nu a reușit să 

exercite un control adecvat asupra navelor înregistrate sub pavilion comorian; întrucât, 

deoarece în mai 2017 a fost identificată ca țară necooperantă, iar în iulie 2017 a fost 

inclusă cu acest statut pe lista UE, care a emis un „cartonaș roșu”, această țară nu a 

reușit încă să ia măsurile corective necesare pentru a rezolva problemele identificate și 

pentru a combate pescuitul INN; 

H. întrucât protocolul anterior la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu 

Uniunea Comorelor a expirat la 30 decembrie 2016 și nu a fost reînnoit din cauza lipsei 

totale de măsuri din partea Uniunii Comorelor pentru combaterea pescuitului INN; 

întrucât protocolul a fost dotat cu un pachet financiar anual de 600 000 EUR, din care 

300 000 EUR au fost alocați pentru susținerea politicii de pescuit a Comorelor, cu 

scopul de a promova sustenabilitatea și buna gestiune a resurselor piscicole în apele 

acestei țări; 
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I. întrucât UE și-a asumat un angajament ferm față de combaterea pescuitului ilegal și a 

oricăror activități rezultate în urma acestuia și întrucât acest angajament este prevăzut 

în Regulamentul INN; 

J. întrucât UE și statele sale membre continuă cooperarea cu Uniunea Comorelor în mai 

multe sectoare; întrucât denunțarea de către UE a Acordului de parteneriat în sectorul 

pescuitului poate fi oprită (dacă sunt luate măsurile corective necesare) și întrucât 

denunțarea acestui acord nu exclude negocierea unui alt acord viitor sau a oricărei alte 

forme de parteneriat în sectorul pescuitului, 

K. întrucât combaterea pescuitului INN nu constă numai în identificarea țărilor terțe 

necooperante, ci, din contră, presupune găsirea unor soluții pentru ca situațiile 

identificate să fie rectificate; întrucât, fără sprijin extern, Uniunea Comorelor nu va 

reuși să își îmbunătățească politicile de gestionare a mediului marin, în special a 

resurselor piscicole, inclusiv în ceea ce privește condițiile de debarcare, capacitatea de 

monitorizare și supraveghere, dezvoltarea științifică și formarea tehnică a pescarilor și a 

observatorilor; 

L. întrucât Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă 

(ODD) au inclus, pentru prima dată, un obiectiv legat de conservarea și utilizarea 

sustenabilă a mărilor și resurselor marine (obiectivul 14), 

1. regretă faptul că Uniunea Comorelor nu a reușit să ia măsurile corective necesare 

pentru a rezolva problemele identificate și pentru a combate pescuitul INN, în ciuda 

avertismentelor UE; 

2. reiterează importanța măsurilor de control eficace din partea statului de pavilion, a 

căror absență este principala cauză a pescuitului INN; consideră că Uniunea Comorelor 

ar trebui să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional 

cu privire la supravegherea și controlul navelor care îi arborează pavilionul; are 

convingerea fermă că această lipsă de supraveghere și autorizațiile de pescuit permit 

navelor respective să se angajeze în activități de pescuit INN într-un climat de 

impunitate; 

3. consideră că Uniunea Comorelor ar trebui să își mențină angajamentele față de UE și să 

profite de această ocazie pentru a pune în practică măsurile necesare pentru a-și 

îmbunătăți capacitatea de a combate pescuitul ilegal; 

4. regretă faptul că, în aproape 30 de ani de acorduri în sectorul pescuitului între UE și 

Comore, acorduri care au inclus și o componentă orientată către cooperare și sprijin 

pentru dezvoltarea sectorului pescuitului din Comore, nu a fost posibil să se obțină 

rezultate mai tangibile în dezvoltarea sectorului, inclusiv în domenii cum ar fi 

capacitatea de monitorizare și de supraveghere, progresele științifice și formarea 

tehnică a pescarilor și a observatorilor; 

5. susține că instrumentele de cooperare pentru dezvoltare disponibile, în special Fondul 

european de dezvoltare (FED), trebuie să fie mai eficient corelate cu sprijinul global 

pentru dezvoltarea capacităților în sectorul pescuitului; 

6. reamintește că, în temeiul Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului semnat cu 

UE și al altor instrumente internaționale, precum și în cadrul pentru realizarea Agendei 
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2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, Comore are obligația să respecte 

principiile bunei guvernanțe în domeniul pescuitului și al pescuitului responsabil, să 

mențină stocurile de pește și să conserve ecosistemul marin în zona sa economică 

exclusivă; 

7. subliniază necesitatea de a se combate pescuitul INN la nivel global și de a se crea 

stimulente pentru ca statele să își asume în mod serios responsabilitățile și să pună în 

aplicare reformele necesare în sectorul pescuitului de la nivel național; 

8. subliniază că combaterea pescuitului INN nu trebuie să se bazeze exclusiv pe 

identificarea țărilor terțe necooperante și că, pentru a combate cu adevărat toate formele 

de pescuit ilegal, este necesar să se găsească modalități de a ajuta țările, în special 

statele mici insulare aflate în curs de dezvoltare, cum este Uniunea Comorelor, să își 

modifice politicile de gestionare a mediului marin; 

9. este de acord cu Comisia și cu Consiliul cu privire la necesitatea de a aplica măsurile 

menționate la articolul 38 alineatul (8) din Regulamentul INN privind denunțarea 

oricărui acord bilateral permanent în sectorul pescuitului încheiat cu Uniunea 

Comorelor, care prevede denunțarea acordului în cazul nerespectării angajamentelor 

luate de această țară cu privire la combaterea pescuitului INN;  

10. constată celelalte consecințe menționate la articolul 38 alineatul (8) din Regulamentul 

privind pescuitul INN, referitoare la navlosire, schimbarea pavilionului și acordurile 

private, printre altele; 

11. susține, cu toate acestea, că denunțarea nu trebuie să marcheze sfârșitul cooperării 

dintre UE și Comore în sectorul pescuitului; îndeamnă Comisia să depună eforturi 

pentru a se asigura că această relație poate fi reactivată cât mai curând posibil, plecând 

de la premisa că comunitățile de pescuit și pescuitul artizanal la scară mică ar trebui să 

fie considerate esențiale pentru dezvoltarea acestei țări și că, în acest scop, investițiile și 

asistența tehnică ar trebui să fie promovate în următoarele domenii:  

 gestionarea pescuitului și sistemul de guvernanță, legislația, mecanismele 

instituționale, consolidarea capacităților în materie de resurse umane (pescari, 

oameni de știință, inspectori etc.) și ameliorarea valorii comerciale și culturale a 

uneltelor tradiționale și a peștilor din Comore; 

 capacitățile de monitorizare și cele științifice, capacitatea de protecție a zonelor 

de coastă, precum și capacitățile de inspecție, de supraveghere și de control al 

calității; 

 construirea de instalații pentru refrigerarea, distribuirea și prelucrarea peștelui; 

 construirea și modernizarea infrastructurii de debarcare și de securitate în porturi 

și în radele portuare; 

 reînnoirea flotelor de mici dimensiuni din Comore pentru a îmbunătăți siguranța, 

capacitatea de a rămâne pe mare și capacitatea de pescuit. 

12. solicită includerea unei clauze prin care, dacă Uniunea Comorelor își remediază 

deficiențele, procedura să fie oprită, iar cartonașul roșu să fie retras, permițându-se 
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astfel întoarcerea flotei UE; 

13. solicită Comisiei să ia măsurile adecvate pentru a se asigura revenirea la normalitate, 

îmbunătățind eficiența combaterii pescuitului INN și permițând flotei UE să se întoarcă 

în zona de pescuit după renegocierea termenilor noului protocol; 

14. invită Comisia și Consiliul, fiecare în cadrul sferei sale de competență, să țină la curent 

Parlamentul European fără întârziere cu privire la evoluțiile care ar putea apărea în 

acest proces; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Uniunii 

Comorelor. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0090 

Situația din Siria  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la situația din Siria 

(2018/2626(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Siria, în special cea din 18 mai 

2017 referitoare la strategia UE în Siria54, 

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 și alte tratate și 

instrumente ale ONU în domeniul drepturilor omului, printre care Convenția ONU 

privind drepturile copilului, 

– având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea, 

– având în vedere declarațiile Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și în 

special cele din 9 iulie 2017, privind încetarea focului în Siria, cea din 25 noiembrie 

2017, privind conferința opoziției siriene din Riyadh și cea din 23 februarie 2018 

privind masacrul din Ghouta de Est, precum și remarcile sale la sosirea la reuniunea 

Consiliului Afaceri Externe din 26 februarie 2018, 

– având în vedere declarațiile comune ale ÎR/VP, Federica Mogherini și Comisarului 

Stylianides privind recentele atacuri din Siria, din 3 octombrie 2017, privind situația 

umanitară în Ghouta de Est și Idlib, din 20 februarie 2018 și privind situația în Ghouta 

de Est și în alte zone din Siria, din 6 martie 2018, 

– având în vedere declarația ÎR/VP Federica Mogherini din ședința plenară din 6 

februarie 2018 referitoare la situația drepturilor omului în Turcia și situația din Afrin, 

Siria, 

– având în vedere Decizia 2011/273/PESC a Consiliului din 9 mai 2011 privind măsuri 

restrictive împotriva Siriei55, precum și concluziile Consiliului din 26 februarie 2018 

privind adăugarea a doi noi miniștri pe lista de sancțiuni, 

                                                           
54  Texte adoptate, P8_TA(2017)0227. 
55  JO L 121, 10.5.2011, p. 11. 
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– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a VP/ÎR către Parlamentul 

European și Consiliu din 14 martie 2017 intitulată „Elemente ale Strategiei UE pentru 

Siria” (JOIN(2017)0011) și concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 privind Siria, care 

împreună constituie noua strategie a UE privind Siria, 

– având în vedere declarația copreședinților din 5 aprilie 2017 referitoare la Conferința 

privind sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii, precum și conferințele anterioare 

privind situația din Siria care au avut loc la Londra, în Kuweit, la Berlin și la Helsinki, 

– având în vedere declarațiile Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, în Consiliul pentru Drepturile Omului (CDO) de la Geneva 

referitoare la Siria, în special cele din 26 februarie 2018 și 2 martie 2018, precum și 

informarea sa orală cu privire la activitățile biroului său și la evoluțiile recente din 

domeniul drepturilor omului, din 7 martie 2018, 

– având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Secretarului general din 20 și 24 

februarie 2018 privind republica Arabă Siriană, 

– având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite și toate convențiile ONU la care 

Siria este stat semnatar, 

– având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) referitoare la 

Siria, în special Rezoluția 2254 (2015) din 18 decembrie 2015, Rezoluția 2393 (2017) 

din 19 decembrie 2017 privind autorizarea livrării ajutorului peste frontiere și peste 

liniile de conflict din Siria și Rezoluția 2401 (2018) din 24 februarie 2018 privind o 

încetare a ostilităților de 30 de zile în Siria pentru a permite livrarea ajutoarelor 

umanitare, 

– având în vedere rapoartele Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire 

la Republica Arabă Siriană, înființată de CDO, precum și rezoluțiile CDO referitoare la 

Republica Arabă Siriană, în special cea din 5 martie 2018 referitoare la deteriorarea 

situației drepturilor omului în Ghouta de Est, 

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU A-71/248 din 21 decembrie 2016 

referitoare la instituirea unui Mecanism internațional, imparțial și independent care să 

contribuie la anchetarea și urmărirea penală a celor responsabili de infracțiunile cele 

mai grave în temeiul dreptului internațional comise în Republica Arabă Siriană 

începând cu martie 2011, 

– având în vedere statutul de la Roma și documentele de înființare a Curții Internaționale 

de Justiție și a tribunalelor ad-hoc, printre care Tribunalul Penal Internațional pentru 

Fosta Iugoslavie, Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda și Tribunalul Special 

pentru Liban, 

– având în vedere Memorandumul privind crearea unor zone de detensionare a situației 

din Republica Arabă Siriană, semnat de Rusia, Iran și Turcia la 6 mai 2017, 

– având în vedere raportul publicat de Fondul ONU pentru Populație în 2017, intitulat 

„Voci din Siria 2018 - Sinteza evaluării nevoilor umanitare”, 

– având în vedere declarația Centrului pentru Orientul Mijlociu Carnegie din 5 martie 

2018 privind întâlnirea semnalată dintre șeful Biroului Sirian de Securitate Națională, 
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Ali Mamlouk, inclus pe lista de sancțiuni a UE, cu Ministrul de Interne italian și 

directorul Agenției pentru informații și securitate externă la Roma, care reprezintă o 

încălcare flagrantă a Deciziei 2011/273/PESC a Consiliului din 9 mai 2011 privind 

măsurile restrictive împotriva Siriei, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât de șapte ani Siria continuă să fie afectată de conflicte civile, în ciuda eforturilor 

internaționale în vederea încetării focului și găsirii unei soluții negociate; întrucât, prin 

urmare, situația umanitară în țară rămâne dezastruoasă; întrucât 13 milioane de 

persoane, printre care 6 milioane de copii, sunt înregistrate ca având nevoie de o formă 

sau alta de ajutor umanitar; întrucât 6,1 milioane de persoane sunt strămutate intern, 3 

milioane de civili trăiesc în zone asediate și peste 5 milioane sunt refugiați sirieni 

înregistrați, care trăiesc în regiunile vecine; întrucât cel puțin 400 000 de sirieni și-au 

pierdut viața în timpul conflictului;  

B. întrucât zonele și orașele precum Idlib, Ghouta de Est, Yarmouk, Foua și Kefraya se 

află de mult timp sub blocadă, cu consecințe grave pentru populația civilă și fără nicio 

posibilitate de a oferi ajutor umanitar într-un mod viabil, din cauza ofensivei militare și 

a bombardamentelor de către regimul sirian împotriva propriului popor, cu sprijinul 

Rusiei și al Iranului; întrucât Ghouta de Est se află sub asediu de către regimul sirian și 

aliații săi de cinci ani, iar civilii, inclusiv copiii, școlile și unitățile medicale sunt supuși 

bombardamentelor, atacurilor aeriene și atacurilor cu arme chimice, cauzând moartea a 

sute de persoane în zona respectivă; întrucât grupuri teroriste din Ghouta de Est au fost 

acuzate de bombardarea cartierelor civile din Damasc; 

C. întrucât situația este atât de gravă în Ghouta de Est, încât Secretarul General al ONU, 

António Guterres, a descris-o ca „iadul pe Pământ”; întrucât, populația din Ghouta de 

Est a fost izolată de orice formă de ajutor din cauza blocadei, din 14 februarie 2018, 

când un singur convoi a ajuns la numai 7 200 de persoane din cele 400 000 care 

locuiesc în zona respectivă; întrucât un convoi de ajutor al ONU a reușit în cele din 

urmă să intre în Douma, la 5 martie 2018, ajungând la 27 500 de persoane în nevoie de 

hrană și materiale medicale; întrucât regimul sirian a eliminat produse medicale 

esențiale din convoi;  

D. întrucât, la 24 februarie 2018, CSONU a adoptat Rezoluția 2401, în care a solicitat ca 

toate părțile la conflict să înceteze imediat ostilitățile pentru o perioadă de cel puțin 30 

de zile consecutive, pentru a permite o livrare sigură, fără obstacole și susținută a 

asistenței umanitare, precum și evacuarea medicală a bolnavilor și răniților grav, în 

conformitate cu dreptul internațional aplicabil; întrucât Rezoluția nr. 2401 a CSONU nu 

a fost pusă în aplicare de regimul sirian, de forțele ruse și de cele iraniene, în pofida 

apelurilor repetate ale comunității internaționale; întrucât forțele militare folosesc 

„eliberarea” regiunii ca pretext pentru a continua să atace civilii; întrucât Rusia și-a 

exercitat dreptul de veto împotriva a 11 rezoluții ale CSONU în ultimii ani, inclusiv 

împotriva unei rezoluții care viza reînnoirea mecanismului de anchetă comun ONU-

OIAC, în noiembrie 2017, și a avut un rol activ în limitarea conținutului rezoluțiilor; 

E. întrucât aceste atacuri, înfometarea civililor prin asedierea zonelor populate și 

strămutările forțate, inclusiv în scopul modificării demografiei, utilizate ca tactică de 

război, constituie o încălcare evidentă a dreptului umanitar internațional; întrucât 

împiedicarea eforturilor de evacuare și de furnizare de ajutor umanitar și asistență 
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medicală constituie încălcări flagrante ale dreptului umanitar internațional, precum și 

ale mai multor rezoluții ale CSONU; 

F. întrucât operațiunea turcă „Ramura de măslin” din provincia Afrin, aflată sub control 

kurd, a adăugat o nouă dimensiune conflictului din Siria, cu noi preocupări pe plan 

umanitar pentru consecințele negative asupra fragilului echilibru intern din Siria și/sau 

a eforturilor în direcția unei soluții negociate; subliniază că un număr mare de victime 

civile a fost deja raportat și că sute de alte vieți omenești sunt în pericol; întrucât VP/ÎR, 

în numele UE, a exprimat clar aceste preocupări, solicitând guvernului turc să-și 

înceteze ofensiva și subliniind necesitatea concentrării asupra luptei împotriva 

organizațiilor teroriste listate de ONU;  

G. întrucât printre încălcările comise în timpul conflictului din Siria de către regimul 

Assad și aliații săi și de către grupurile teroriste se numără atacurile precis direcționate 

și fără discernământ asupra civililor, inclusiv cu arme chimice, execuțiile extrajudiciare, 

torturi și maltratări, disparițiile forțate, arestările arbitrare și în masă, pedepsele 

colective, atacurile asupra personalului medical și blocarea accesului la alimente, apă și 

asistență medicală; întrucât aceste crime au rămas nepedepsite până în prezent;  

H. întrucât ISIS/Daesh și alte grupări jihadiste au comis atrocități și încălcări grave ale 

dreptului internațional, inclusiv execuții brutale și acte de violență sexuală, răpiri, 

tortură, convertire forțată și sclavie a femeilor și fetelor; întrucât copiii sunt recrutați și 

folosiți în activități teroriste; întrucât există preocupări serioase față de utilizarea 

civililor ca scuturi umane în zonele deținute de extremiști; întrucât aceste crime pot fi 

considerate crime de război, crime împotriva umanității și genocid;  

I. întrucât, în situația actuală, opoziția democratică este slăbită, iar civilii sunt prinși între 

teroriștii jihadiști și fundamentaliștii islamici, pe de o parte, și susținătorii regimului 

Assad, pe de altă parte;  

J. întrucât, la 26 februarie 2018, Consiliul i-a adăugat pe ministrul industriei și pe 

ministrul informațiilor din guvernul Siriei pe lista persoanelor vizate de măsurile 

restrictive ale UE împotriva regimului sirian, având în vedere gravitatea situației din 

această țară. 

K. întrucât este obligația comunității internaționale și statelor individuale de a-i trage la 

răspundere pe cei responsabili de încălcările dreptului omului și ale dreptului 

internațional umanitar comise pe durata conflictului sirian, inclusiv prin aplicarea 

principiului jurisdicției universale, precum și a legislației naționale; întrucât acest lucru 

se poate realiza fie în temeiul căilor de atac existente la nivel național și internațional, 

inclusiv în fața instanțelor naționale și internaționale, fie prin intermediul tribunalelor 

penale internaționale ad-hoc care ar trebui create; întrucât, pe lângă o astfel de 

responsabilitate personală în materie penală, statele pot fi, în anumite condiții, trase la 

răspundere și pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de tratatele și convențiile 

internaționale care intră în competența Curții Internaționale de Justiție, printre care se 

numără Convenția împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente crude, inumane și 

degradante din 1984 și Convenția privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid 

din 1948;  

L. întrucât UE își menține angajamentul pentru reușita negocierilor desfășurate sub 

auspiciile Trimisului special al ONU pentru Siria, cunoscute ca procesul de la Geneva; 
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întrucât UE continuă să susțină acest proces, inclusiv prin organizarea celei de-a doua 

Conferințe de la Bruxelles privind sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii, care 

urmează să aibă loc pe 24 și 25 aprilie 2018;  

M. întrucât negocierile de la Geneva nu au condus, până în prezent, la progrese în găsirea 

unei soluții pașnice la criza din Siria, în urma celei de a 9-a runde de la Viena, la 25 și 

26 ianuarie 2018; întrucât, la 4 mai 2017, Rusia, Iranul și Turcia au ajuns la un acord în 

Kazahstan pentru a institui patru zone de detensionare a situației, dar pe care garanții 

nici nu le-au respectat, nici nu le-au protejat; întrucât Congresul pentru un dialog 

național sirian, care a avut loc la Soci la 30 ianuarie 2018, a anunțat crearea unui 

comitet constituțional, care nu a fost acceptat de către toate părțile;  

N. întrucât situația din Siria și lipsa unei tranziții politice globale, autentice și incluzive 

împiedică în continuare realizarea completă a strategiei UE privind Siria, și în special 

livrarea asistenței substanțiale pe care Uniunea o poate oferi pentru reconstrucția țării;  

O. întrucât, de la izbucnirea războiului, UE și statele sale membre au mobilizat peste 10,4 

miliarde EUR pentru nevoile umanitare generate de criza siriană, atât pe plan intern, cât 

și pe plan extern, în regiunile învecinate, fiind astfel cel mai mare donator; întrucât UE 

a sprijinit și apreciat, de asemenea, în mod substanțial, țările învecinate care găzduiesc 

refugiați;  

1. condamnă categoric, încă o dată și în termenii cei mai duri, toate atrocitățile și 

încălcările la scară largă ale drepturilor omului și dreptului internațional umanitar 

comise în timpul conflictului, și în special actele forțelor regimului Assad, inclusiv cu 

sprijinul aliaților săi, Rusia și Iranul, precum și pe cele ale organizațiilor teroriste listate 

de ONU; regretă faptul că în Siria cel puțin 400 000 de persoane au fost ucise și mai 

multe mii rănite de bombardamente, atacurile cu mortiere și alte mijloace militare în 

cursul celor șapte ani de conflict, precum și că milioane de persoane au fost strămutate, 

iar civilii nu au acces la alimente, apă, instalații sanitare și servicii medicale, datorită 

asediilor îndelungate ale zonelor dens populate; își exprimă profunda îngrijorare cu 

privire la spirala violenței din multe părți ale țării, cum este cazul în Ghouta de Est, 

Afrin și Idlib;  

2. regretă profund eșecul repetat al încercărilor regionale și internaționale de a pune capăt 

războiului, și solicită insistent o cooperare reînnoită intensivă la nivel global, pentru a 

se ajunge la o soluție pașnică și durabilă a conflictului; subliniază că sprijinul oferit de 

comunitatea internațională opoziției democratice este insuficient; reafirmă prioritatea 

procesului de la Geneva condus de ONU și sprijină eforturile depuse de trimisul special 

al ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, în vederea realizării unei veritabile tranziții 

politice autentice și incluzive, în conformitate cu Rezoluția 2254 a CSONU, negociată 

de toate părțile din Siria și cu sprijinul actorilor majori internaționali și regionali; 

subliniază importanța găsirii unei soluții politice la acest conflict; își menține 

angajamentul față de independența, unitatea și integritatea teritorială a Siriei;  

3. condamnă în termenii cei mai vehemenți violențele continue din Ghouta de Est, în 

pofida adoptării în unanimitate a Rezoluției 2401 a CSONU, și solicită de urgență 

tuturor părților, în special regimului Assad, Rusiei și Iranului, să o aplice integral și de 

urgență și să o respecte, asigurând furnizarea imediată, în condiții de siguranță, fără 

obstacole și în mod susținut a asistenței umanitare, evacuarea bolnavilor și răniților 

grav și atenuând suferințele poporului sirian; susține întru totul apelul către toate părțile 
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în conflict de a înceta fără întârziere ostilitățile pe o perioadă de cel puțin 30 de zile 

consecutive; își reiterează apelul către toate părțile, în special către autoritățile siriene, 

să-și respecte responsabilitatea de a proteja populația siriană și să înceteze imediat toate 

atacurile împotriva civililor din Siria; invită garanții încetării focului în zonele de 

detensionare să-și exercite responsabilitățile, pentru a pune capăt violențelor și crimelor 

comise și a autoriza și garanta accesul neîngrădit la aceste zone; ia act de decizia celor 

trei țări ale Procesului de la Astana de a organiza o nouă reuniune la nivel înalt în 

aprilie 2018, pentru a discuta despre Siria și despre măsurile posibile în regiune; 

subliniază că aceste măsuri nu ar trebui în niciun caz să intre în contradicție sau să 

submineze discuțiile desfășurate sub egida ONU/procesul de la Geneva;  

4. reamintește regimurilor din Siria, Rusia și Iran că sunt răspunzătoare în temeiul 

dreptului internațional pentru crimele atroce pe care continuă să le comită în Siria și că 

responsabilii pentru astfel de infracțiuni, state sau indivizi, vor fi trași la răspundere;  

5. regretă profund vetourile repetate ale Rusiei în cadrul CSONU, precum și faptul că nu 

s-a ajuns la un acord privind reînnoirea mandatului mecanismului de anchetă comun 

OIAC-ONU înainte de expirarea acestuia, la 17 noiembrie 2017; consideră că această 

atitudine a unui membru permanent al CSONU, cu o responsabilitate particulară în ceea 

ce privește menținerea păcii și securității internaționale, este rușinoasă; subliniază că, în 

ochii întregii lumi, obstrucționarea anchetelor internaționale este în primul rând un 

semn de vinovăție; 

6. își exprimă profunda îngrijorare pentru intervenția Turciei în zonele din Siria controlate 

de forțele kurde; continuă să fie deosebit de îngrijorat de agravarea situației din Afrin, 

inclusiv de posibila confruntare dintre forțele turce și cele ale lui Assad sau cele ruse, 

precum și de tensiunile crescânde cu Statele Unite; invită guvernul turc să își retragă 

trupele și să joace un rol constructiv în conflictul sirian, ceea ce este, de asemenea, în 

interesul național al Turciei; susține poziția VP/ÎR conform căreia deschiderea de noi 

fronturi în Siria nu este în interesul securității din Turcia și avertizează cu privire la 

agravarea crizei umanitare din țară; solicită respectarea deplină a dreptului umanitar, 

inclusiv protecția civililor, și solicită încetarea focului în întreaga Sirie, prin urmare și 

în Afrin;  

7. își reafirmă sprijinul pentru eforturile depuse de Coaliția internațională împotriva 

Daesh; subliniază faptul că această coaliție și forțele siriene partenere au realizat 

progrese semnificative în campania pentru a înfrânge Daesh în Siria; reamintește că 

toate măsurile luate pentru a combate Daesh și alte grupări recunoscute ca teroriste de 

CSONU trebuie să respecte cu strictețe dreptul internațional; solicită statelor membre și 

aliaților lor să asigure transparența, asumarea răspunderii și respectarea deplină a 

dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional al drepturilor omului;  

8. solicită insistent, încă o dată, permiterea accesului umanitar în siguranță, în timp util și 

neîngrădit pe întreg teritoriul Siriei și salută Rezoluția 2393 a CSONU, care reînnoiește 

autorizația accesului umanitar peste frontiere și peste liniile de conflict în Siria pentru o 

perioadă de încă 12 luni (până la 10 ianuarie 2019); încurajează ONU și partenerii săi 

operaționali să continue să ia măsuri în vederea intensificării activităților umanitare în 

zonele dificile de acces și în cele asediate, inclusiv prin utilizarea într-un mod cât mai 

eficient a trecerii frontierei în temeiul Rezoluției 2165 (2014) a CSONU; solicită 

accelerarea acțiunii umanitare împotriva minelor pe întreg teritoriul Siriei, ca o 

chestiune de urgență, și reamintește tuturor părților implicate în conflict că personalul 
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spitalicesc și cel medical este explicit protejat în temeiul dreptului umanitar 

internațional; regretă diferitele cazuri de abuz sexual și de abateri constatate în cadrul 

organizațiilor internaționale de ajutor, inclusiv exploatarea sexuală a refugiaților sirieni 

de către cei însărcinați cu acordarea de ajutor în numele ONU și al unor organizații 

internaționale bine cunoscute; afirmă categoric că nu trebuie să existe niciun fel de 

toleranță pentru astfel de acte; solicită insistent o anchetă minuțioasă și subliniază că 

toți cei responsabili trebuie pedepsiți;  

9. subliniază că nu trebuie să existe toleranță sau impunitate pentru crimele oribile comise 

în Siria, inclusiv pentru cele comise împotriva minorităților religioase sau etnice și a 

altor grupuri și minorități; își reiterează apelul pentru o anchetare și o urmărire penală 

independentă, imparțială, detaliată și credibilă a celor responsabili și sprijină activitatea 

Mecanismului internațional, imparțial și independent (MIII) pentru crimele 

internaționale comise în Republica Arabă Siriană începând cu martie 2012; salută 

decizia UE de a oferi 1,5 milioane de euro ca sprijin financiar pentru acest mecanism, 

prin intermediul Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace (IcSP); subliniază, 

cu toate acestea, că va fi nevoie de sprijin și după cele 18 luni de durată a programului; 

subliniază că este important ca statele membre să-și îndeplinească angajamentele și 

speră ca problema finanțării MIII să fie discutată și soluționată la a doua Conferinței de 

la Bruxelles privind sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii; solicită, de asemenea, 

susținerea organizațiilor societății civile și a ONG-urilor care colectează și contribuie la 

conservarea dovezilor de încălcare a drepturilor omului și a dreptului umanitar;  

10. este în continuare convins că soluționarea reală a conflictului și o pace durabilă în Siria 

nu sunt posibile dacă nu sunt trași la răspundere autorii crimelor comise și solicită 

adoptarea unei strategii a UE privind răspunderea pentru crimele atroce comise în Siria; 

încurajează toate statele să susțină principiul jurisdicției universale în vederea 

combaterii impunității și salută măsurile luate de unele state membre ale UE în acest 

sens; salută, de asemenea, inițiativele statelor membre de a introduce încălcările grave 

ale dreptului internațional ca infracțiune în cadrul legislației lor naționale; solicită din 

nou UE și statelor sale membre să analizeze, în strânsă cooperare cu țările care 

împărtășesc aceleași valori, posibilitatea înființării unui tribunal pentru crimele de 

război comise în Siria, în așteptarea reușitei unei sesizări a CPI; ia act de activitatea 

importantă desfășurată de rețeaua europeană de puncte de contact cu privire la 

persoanele vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război și invită 

VP/ÎR și Direcția Generală Justiție și Consumatori să sprijine și să includă această rețea 

în viitoarele eforturi de stabilire a răspunderii pentru Siria; 

11. solicită să fie respectat de către toți dreptul tuturor grupurilor și minorităților etnice și 

religioase din Siria, inclusiv al creștinilor și al oricărei persoane strămutate, de a 

continua să trăiască în ținuturile lor natale tradiționale și istorice cu demnitate, în 

condiții de egalitate și siguranță, precum și de a-și putea practica religia pe deplin și în 

mod liber, fără a fi supuși vreunei forme de constrângere, violență ori discriminare; 

susține dialogul interreligios pentru promovarea înțelegerii reciproce și combaterea 

fundamentalismului;  

12. este, în continuare, consternat de dispariția apărătoarei drepturilor omului și laureată a 

Premiului Saharov, Razan Zaitouneh, care a fost răpită la Douma, în decembrie 2013 de 

către gruparea armată Jaysh al-Islam; solicită înființarea unui grup operativ al UE cu 

scopul de a coordona și intensifica eforturile de căutare și de eliberare a acesteia;  



 

 104 

13. solicită insistent VP/ÎR să depună toate eforturile pentru a revigora negocierile de pace 

mediate de ONU și să revendice un rol mai activ în cadrul acestor negocieri, utilizând 

capacitatea financiară și dorința UE de a angaja resurse considerabile pentru 

reconstrucția Siriei; invită insistent VP/ÎR să implice mai îndeaproape și să sprijine 

activ societatea civilă siriană și pe cei care doresc o cale democratică, pluralistă și 

incluzivă în Siria în acțiunile pe care le întreprinde pentru viitorul poporului sirian, 

începând cu Conferința de la Bruxelles, care va avea loc la 24 și 25 aprilie 2018; 

încurajează VP/ÎR să colaboreze cu poporul sirian pentru a elabora strategii locale de 

reconstrucție pentru diferite părți și regiuni ale Siriei; subliniază că, în colaborarea cu 

partenerii săi internaționali, UE ar trebui să aibă în vedere toate opțiunile existente, 

inclusiv lansarea ajutoarelor pe cale aeriană și stabilirea de zone „no-fly” în temeiul 

unei rezoluții CS al ONU;  

14. salută organizarea celei de-a doua Conferințe de la Bruxelles, găzduită de UE pentru a 

da expresie și a pune în practică întregul sprijin politic și economic acordat de 

comunitatea internațională procesului de la Geneva în favoarea sirienilor care au nevoie 

de ajutor și a țărilor care găzduiesc refugiați sirieni; ia act de solidaritatea impresionantă 

a Iordaniei, Libanului și Turciei față de refugiați și solicită accelerarea sprijinului 

financiar acordat de UE și statele sale membre pentru a răspunde nevoilor presante ale 

refugiaților și ale comunităților lor gazdă; avertizează împotriva inițierii eforturilor de 

reconstrucție înainte de încheierea unui acord politic negociat de ONU, cu participarea 

tuturor părților; solicită VP/ÎR să permită o participare mai amplă a organizațiilor 

societății civile la această conferință; solicită, în acest sens, un sprijin crescut pentru 

organizațiile societății civile siriene pașnice și democratice și pentru apărătorii 

drepturilor omului, inclusiv prin Fondul Madad, Instrumentul care contribuie la 

stabilitate și pace, precum și Instrumentul european pentru democrație și drepturile 

omului; solicită comunității internaționale să își îndeplinească angajamentele restante 

privind ajutorul umanitar acordat Siriei și țărilor învecinate; 

15. subliniază că eforturile UE de a oferi ajutor umanitar și de planificare pentru viitorul 

Siriei sunt lăudabile; reamintește faptul că, în conformitate cu strategia sa, UE s-a 

angajat să nu acorde necondiționat asistență pentru reconstrucția Siriei, ci numai după 

demararea clară a unei tranziții globale, veritabile și incluzive, negociată de părțile 

siriene în conflict, pe baza Rezoluției 2254 a Consiliului de Securitate al ONU și a 

Comunicatului de la Geneva; subliniază că regimului Assad, Rusiei lui Putin și Iranului 

le revine principala responsabilitate pentru consecințele economice ale intervențiilor lor 

militare; ia act de faptul că orice angajamente de reconstrucție, bazate pe o abordare 

ascendentă și pe o responsabilizarea reușită a actorilor locali, excluzând astfel grupările 

teroriste cunoscute, trebuie să vizeze asigurarea păcii și a responsabilității; 

16. condamnă categoric utilizarea copiilor în lupte și în atacuri teroriste; subliniază că a 

proteja copiii și a face din accesul acestora la educație o prioritate, inclusiv în cazul 

copiilor refugiați în țările învecinate, și a sprijini reabilitarea psihologică a acestor copii 

traumatizați reprezintă aspecte de o importanță fundamentală; 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la întoarcerea raportată a 66 000 de refugiați în Siria 

în 2017 și subliniază necesitatea respectării integrale a principiului nereturnării; 

subliniază că Siria nu este sigură pentru întoarcerea refugiaților și că UE nu trebuie să 

sprijine astfel de returnări; își reiterează solicitarea către statele membre de a-și onora 

angajamentele, inclusiv cele stabilite în Declarația de la New York, și de a-și asuma în 

comun responsabilitatea, permițând refugiaților care fug din zonele de război din Siria 
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să găsească protecție dincolo de regiunea aflată în imediata vecinătate, inclusiv prin 

relocare și programe umanitare de admisie; 

18. salută adăugarea, la 26 februarie 2018, a doi miniștri sirieni pe lista celor vizați de 

măsurile restrictive ale UE împotriva regimului din Siria, care au fost numiți în ianuarie 

2018 și care sunt responsabili pentru acte de represiune împotriva poporului sirian; 

invită insistent toate statele membre să asigure deplina conformitate cu Decizia 

2013/255/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Siriei, în special 

înghețarea activelor persoanelor enumerate în aceasta, precum și restricțiile privind 

admisia persoanelor care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul din 

Siria; condamnă încălcările semnalate ale acestei decizii și reamintește statelor membre 

obligația care le revine, în temeiul dreptului internațional, de a asigura arestarea și 

reținerea persoanelor suspectate de atrocități, prezente pe teritoriul lor; solicită să fie 

impuse sancțiuni speciale împotriva oficialilor ruși și iranieni, în urma acțiunilor lor 

precis direcționate și deliberate împotriva populațiilor civile în Ghouta de Est, precum 

și din restul Siriei; 

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei 

Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Organizației 

Națiunilor Unite, membrilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria și tuturor 

părților implicate în conflict și de a asigura traducerea acestui text în limba arabă. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


