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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0286 

Acordul de parteneriat şi cooperare UE-Irak (rezoluție)  

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare 

la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și 

cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica 

Irak, pe de altă parte (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10209/1/2012), 

– având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele 

sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte1, 

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

articolele 91, 100, 207 și 209 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0038/2018), 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la Acordul de parteneriat 

și cooperare dintre UE și Irak2, 

– având în vedere comunicarea comună a vicepreședintelui Comisiei / Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și a 

Comisiei din 8 ianuarie 2018, prin care se stabilesc elementele unei strategii a UE 

pentru Irak, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 22 ianuarie 2018 de instituire a unei noi 

strategii privind Irakul, 

– având în vedere programul indicativ multianual al Comisiei pentru Irak (2014-2017),  

– având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2016 referitoare la uciderea sistematică în 

masă a minorităților religioase de către așa-numita grupare ISIS/Daesh3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la situația din nordul 

                                                 
1  JO L 204, 31.7.2012, p. 20. 
2  JO C 440, 30.12.2015, p. 83. 
3  JO C 35, 31.1.2018, p. 77. 



 

 6 

Irakului/Mosul4, 

– având în vedere Rezoluțiile 2367 (2017) și 2379 (2017), adoptate de Consiliul de 

Securitate al ONU la 14 iulie 2017 și 21 septembrie 2017, 

– având în vedere rezoluția sa legislativă din 4 iulie20185 referitoare la proiectul de 

decizie, 

– având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 

dezvoltare (A8-0224/2018), 

A. întrucât Europa și Irak sunt legate de mii de ani de influențe culturale reciproce și de o 

istorie comună; 

B. întrucât Irakul a fost devastat timp de decenii de conducerea dictatorială a lui Saddam 

Hussein, care a declanșat războaie de agresiune împotriva Iranului, în 1980 și a 

Kuweitului, în 1990, de sancțiuni care au paralizat țara și de un conflict intern după 

invazia organizată de Statele Unite în 2003, inclusiv de violențele interconfesionale și 

separatismul kurd, precum și de terorismul jihadist al Daesh; întrucât toți acești factori 

explică amploarea provocărilor cu care se confruntă Irakul în eforturile sale de a realiza 

progrese în vederea unei mai bune guvernanțe, a progresului economic și a reconcilierii 

naționale; 

C. întrucât UE și-a reafirmat angajamentul de a construi un parteneriat solid cu Irakul, 

bazat pe Acordul de parteneriat și cooperare, și de a sprijini autoritățile irakiene pe tot 

parcursul tranziției către democrație și al procesului de reconstrucție, combătând, în 

același timp, cauzele profunde ale instabilității politice, sociale și economice; întrucât 

costul eforturilor de reconstrucție a fost estimat la 88 de miliarde USD; 

D. întrucât statele membre ale UE implicate în războiul din 2003 și Uniunea, în ansamblul 

său, au o responsabilitate deosebită de a sprijini populația Irakului și eforturile de a 

asigura pacea și stabilitatea în această țară; 

E. întrucât, la 12 mai 2018, au avut loc alegeri parlamentare; întrucât, în regiunea 

confruntată cu restricțiile regimurilor și practicilor autoritare, Irakul constituie unul 

dintre puținele exemple de mediu politic competitiv, inclusiv de sistem pluripartit și de 

mass-media relativ liberă; întrucât forțele politice din țară par să înțeleagă necesitatea 

de a forma alianțe interconfesionale pentru a spori legitimitatea și stabilitatea 

sistemului; întrucât organizarea unor alegeri veritabile și competitive este de o 

importanță fundamentală pentru consolidarea democrației în Irak; întrucât participarea 

deplină a tuturor părților societății irakiene va reprezenta un pas important spre o 

democrație favorabilă incluziunii și un sentiment comun de apartenență la națiune; 

F. întrucât situația securității trebuie îmbunătățită semnificativ pentru a promova 

stabilizarea, reconcilierea, o guvernanță favorabilă incluziunii și progresul economic și 

social în această țară, atât la nivel național, cât și local; întrucât responsabilitatea pentru 

                                                 
4  JO C 215, 19.6.2018, p. 194. 
5  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0285. 
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crimele comise de toate părțile este necesară pentru a se ajunge la reconciliere; întrucât 

UE oferă asistență pentru reforma sectorului securității din Irak prin intermediul 

misiunii Uniunii Europene de consiliere; întrucât Misiunea ONU de asistență pentru 

Irak (UNAMI) este prezentă în țară din 2003 și a desfășurat activități importante în ceea 

ce privește promovarea dialogului politic favorabil incluziunii și a reconcilierii 

naționale; întrucât NATO continuă să desfășoare în Irak activități legate de inițiativa 

privind consolidarea capacităților, care se concentrează asupra combaterii dispozitivelor 

explozive improvizate, eliminării dispozitivelor explozive, deminării, planificării civile-

militare, întreținerii echipamentelor din epoca sovietică, medicinei militare și reformei 

instituțiilor de securitate irakiene; 

G. întrucât Irakul se confruntă cu provocări în materie de guvernanță în ceea ce privește 

consolidarea capacităților instituționale și administrative și a statului de drept, 

asigurarea respectării legii și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 

femeilor și a tuturor minoritățile etnice și religioase; 

H. întrucât este important să fie combătute șomajul și excluziunea socială, în special în 

rândul tinerilor, pentru ca aceștia să nu se radicalizeze și să nu fie recrutați ușor de 

organizațiile teroriste sau de alte organizații criminale; 

I. întrucât Serviciul irakian de combatere a terorismului, actorul principal în eliberarea 

orașului Mosul, a suferit pierderi grele și trebuie să primească o recunoaștere și un 

sprijin adecvate în vederea întăririi capacităților de recrutare și pentru a reveni la 

efective echitabile și sustenabile; 

J. întrucât autoritățile irakiene ar trebui să considere veniturile petroliere ale țării ca o 

oportunitate și un instrument pentru o reconstrucție socială și economică sustenabilă, de 

care să beneficieze întreaga societate irakiană, în loc să distribuie aceste venituri pe 

bază de clientelism; întrucât, în regiunea autonomă Kurdistan din Irak, se găsesc 

importante zăcăminte de petrol; întrucât este necesar să se normalizeze relațiile dintre 

guvernul central de la Bagdad și guvernul regional kurd al regiunii autonome Kurdistan 

din Irak, în conformitate cu prevederile Constituției; 

K. întrucât Irakul este un mozaic de comunități, adesea în concurență pentru putere și 

pentru controlul asupra resurselor naționale; întrucât mii de cetățeni irakieni, aparținând 

inclusiv comunităților minoritare, în special femei și fete, au fost exterminați în mod 

inuman sau luați în sclavie de către Daesh prin acte ce constituie crime de război și 

crime împotriva umanității; întrucât grupările teroriste și extremiste pot să profite în 

continuare cu ușurință de tensiunile interconfesionale și locale; întrucât, în 2003, în Irak 

trăiau peste 1,5 milioane de cetățeni irakieni creștini (caldeeni, siriaci, asirieni și 

membri ai altor minorități creștine) și întrucât aceștia constituie o populație autohtonă 

veche, foarte expusă persecuțiilor și exilului; întrucât milioane de cetățeni irakieni, 

inclusiv creștini, au fost forțați să fugă din calea violențelor, fie părăsindu-și țara 

definitiv, fie fiind strămutați în interiorul granițelor acesteia; întrucât kurzii constituie o 

minoritate semnificativă a populației din Irak, majoritatea acestora trăind în regiunea 

autonomă Kurdistan din Irak; 

L. întrucât Daesh, Al-Qaida și alte organizații teroriste similare sunt inspirate de versiunea 

extremă a salafismului/wahhabismului; întrucât, în ciuda înfrângerii militare și 

teritoriale a Daesh, amenințarea pe care o reprezintă această ideologie trebuie încă să 

fie combătută prin îmbunătățirea guvernanței, a educației, a prestării de servicii, a 
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eforturilor de deradicalizare și prin participarea deplină a comunității sunnite din Irak la 

procesul politic; 

M. întrucât, până în prezent, într-o țară care are o populație de 26 de milioane de locuitori, 

11 milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar, peste trei milioane de irakieni au 

fost strămutați în interiorul țării, mulți dintre aceștia trăind în regiunea Kurdistan din 

Irak, iar 246 000 de persoane sunt refugiați din Siria; întrucât acordarea de sprijin 

economic persoanelor strămutate în interiorul țării pentru ca acestea să dispună din nou 

de mijloace de subzistență este esențială pentru întoarcerea lor; 

N. întrucât înfrângerea teritorială a Daesh este rezultatul eforturilor forțelor armate 

irakiene susținute de coaliția internațională împotriva Daesh, precum și ale diverselor 

unități de mobilizare populară, Peshmerga și ale altor forțe aliate; întrucât, în pofida 

înfrângerii teritoriale a Daesh în Irak, amenințarea jihadistă continuă să existe și 

periclitează consolidarea stabilității și a securității în țară, în special de-a lungul 

frontierei siriene; întrucât pentru reconstrucția țării și integrarea societății irakiene este 

necesar să se depășească diferențele bazate pe criterii religioase, să se dizolve unitățile 

de mobilizare populară, iar membrii acestora să fie integrați în conformitate cu 

necesitățile statului, lucru fără de care nu va fi posibilă realizarea unui stat funcțional 

bazat pe democrație și pluralism; întrucât, în 2016, parlamentul irakian a adoptat o lege 

care a transformat efectiv diferitele grupări de miliții într-o componentă permanentă a 

forțelor de securitate ale Irakului; întrucât un stat irakian unit, pluralist și democratic 

este o condiție prealabilă pentru stabilitatea și dezvoltarea țării și a cetățenilor săi, 

1. salută încheierea unui acord de parteneriat și cooperare (APC) între Uniunea Europeană 

și Irak; solicită să fie folosite pe deplin mecanismele pe care APC le stabilește pentru a 

aprofunda legăturile dintre UE și Irak; 

2. subliniază faptul că APC este un instrument esențial pentru punerea în aplicare a 

strategiei UE pentru Irak, precum și pentru întărirea cooperării noastre în reconstrucția, 

stabilizarea și în reconcilierea țării, la nivel național și local, prin intermediul unei 

strategii pe termen lung; subliniază importanța asumării de către irakieni a 

responsabilității pentru procesul de construire a unui stat democratic, federal și 

pluralist, bazat pe respectarea drepturilor omului și a statului de drept; 

3. salută inițiativa de a organiza Conferința internațională pentru reconstrucția Irakului, 

care a avut loc în Kuweit la 12 februarie 2018; invită Uniunea și statele sale membre să 

își onoreze angajamentele financiare și în materie de asistență tehnică; 

4. salută angajamentul UE de a acorda sprijin pe termen mai lung acestei țări și faptul că 

aceasta a recunoscut Irakul drept țară-pilot pentru mai buna gestionare și 

operaționalizare a legăturii dintre domeniul umanitar și cel al dezvoltării, cu scopul de a 

încuraja tranziția de la ajutorul umanitar la reconstrucția și stabilizarea pe termen mai 

lung; reamintește că criza din Irak reprezintă, potrivit ONU, o urgență umanitară de 

nivelul 3 și că 11 milioane de persoane au în prezent nevoie de asistență; îndeamnă, 

prin urmare, Uniunea și statele sale membre ca, în primul rând, să depună eforturi mai 

mari pentru a răspunde urgent provocărilor umanitare majore și nevoilor de bază ale 

populației, în special în cazul celor 3 milioane de persoane strămutate în interiorul țării; 

5. subliniază că sărăcia este larg răspândită în țară și că, deși Irakul este o țară cu venituri 

medii superioare, anii de violență, conflictele și sectarismul au subminat considerabil 
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progresele în materie de dezvoltare; solicită UE să își concentreze asistența pentru 

dezvoltare, prin intermediul unor proiecte cu obiective precise, pe grupurile cele mai 

vulnerabile și pe persoanele care au cel mai mult nevoie de ajutor, și anume femeile și 

copiii, tinerii, persoanele strămutate în interiorul țării și refugiații; 

Prioritățile acțiunii Uniunii Europene în Irak 

6. invită UE și statele sale membre să își mențină ajutorul umanitar pe care îl acordă în 

prezent pentru a-i ajuta și a-i proteja pe toți irakienii afectați de conflicte, utilizând 

ajutorul ca mijloc de consolidare a guvernanței, a democrației și a statului de drept; 

invită Comisia și statele membre să asigure o supraveghere cuprinzătoare a asistenței 

financiare pe care au acordat-o pentru a se asigura că aceasta ajunge la cei care au 

nevoie de ea; subliniază că toți cetățenii irakieni au dreptul legal de a obține documente 

de stare civilă și de a avea acces la ajutoare, fără nicio discriminare; 

7. invită UE să își intensifice cooperarea pentru a facilita stabilizarea și securitatea zonelor 

eliberate recent și a permite, astfel, întoarcerea în siguranță, în cunoștință de cauză, 

voluntară și demnă a persoanelor strămutate în interiorul țării; invită UE să sprijine în 

continuare autoritățile irakiene pentru a asigura desfășurarea proceselor electorale 

democratice și să ajute Înalta Comisie electorală independentă irakiană în eforturile sale 

de a permite persoanelor strămutate intern să voteze la alegeri; încurajează UE să ofere 

asistență tehnică pentru a întăriri capacitățile irakiene în materie de deminare și 

îndepărtare a pericolelor explozive din zonele eliberate; invită guvernul irakian să 

depună eforturi pentru a accelera procesele de înregistrare a organizațiilor de deminare; 

8. îndeamnă UE și statele membre să furnizeze urgent asistență financiară pentru 

reconstrucția infrastructurilor prioritare și restabilirea serviciilor publice de primă 

necesitate, cum ar fi accesul la apă și serviciile de salubritate, energia electrică, educația 

și asistența medicală, pentru a asigura condiții de trai de bază pentru populație, a 

consolida sprijinul pentru societatea civilă și a acorda prioritate finanțării de proiecte 

care sprijină actorii care promovează responsabilitatea și schimbările democratice; 

invită statele membre ale UE să sprijine un proces de planificare a reconstrucției urbane 

care să le ofere cetățenilor posibilitatea de a se implica în procesele decizionale privind 

reconstrucția, pentru a asigura caracterul incluziv al planificării și refacerii urbane, cu 

scopul de a spori încrederea cetățenilor în stat; îndeamnă Comisia să se asigure că 

fondurile de reconstrucție furnizate sunt distribuite uniform între comunitățile care au 

nevoie de ele, indiferent de identitatea etnică sau religioasă a destinatarilor, și că sunt 

canalizate prin intermediul agențiilor legitime ale statului, mai degrabă decât prin 

intermediul actorilor substatali; consideră că asistența financiară ar putea să fie 

introdusă și distribuită și întreprinzătorilor și întreprinderilor locale pentru a asigura 

furnizarea de capital pentru întreprinderile mici și mijlocii; 

9. invită UE să depună toate eforturile pentru a încuraja desfășurarea unui dialog susținut 

și constructiv între autoritatea centrală și autoritățile din regiunea Kurdistanului irakian, 

în special după referendumul organizat în Kurdistan în septembrie 2017, pentru a crea 

relații stabile care să satisfacă ambele părți, să favorizeze un proces decizional favorabil 

incluziunii la cel mai înalt nivel și să respecte pe deplin diversitatea țării și drepturile 

tuturor componentelor societății irakiene, precum și principiile Constituției irakiene, 

unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Irakului; subliniază necesitatea de a 

soluționa delimitarea liniei de demarcație dintre regiunea kurdă și restul Irakului prin 

intermediul dialogului, cu sprijinul ONU; consideră că Irakul și guvernul regional 
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autonom al Kurdistanului ar trebui să poată beneficia de exporturile de petrol fără 

amestec din exterior; invită, de asemenea, UE să promoveze o cooperare mai puternică 

între autoritățile federale și cele locale, pentru a reconstrui efectiv țara și a ajunge la o 

stabilitate pe termen lung și la o coexistență pașnică; subliniază nevoia urgentă ca 

regiunea Kurdistan din Irak să pună în aplicare reformele politice și economice 

necesare, să combată corupția, să permită apariția unor noi partide funcționale și să 

garanteze alegeri autentice și competitive pentru parlamentul regional în 2018; 

10. consideră că, în cursul tranziției de la ajutorul umanitar de urgență la dezvoltare, o 

abordare pe termen lung, stabilizarea, reformele și îmbunătățirile în domeniile bunei 

guvernanțe și asumării răspunderii, educația, sănătatea și dezvoltarea competențelor, 

accesul la oportunități de asigurare a mijloacelor de trai și prestarea de servicii de 

sănătate și de servicii sociale de bază constituie domenii prioritare ale ajutorului pentru 

dezvoltare; subliniază, de asemenea, importanța pe care o au reformele pentru 

îmbunătățirea situației egalității de gen și a reprezentării femeilor în viața politică a 

țării; așteaptă cu interes să primească propuneri concrete privind acțiunile preconizate 

pentru a răspunde acestor nevoi și îndeamnă Comisia să prezinte dovezi ale rezultatelor 

obținute și ale efectelor avute în cadrul programului indicativ multianual 2014-2017; 

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la fragmentarea semnificativă a societății irakiene; 

invită UE, în coordonare cu UNAMI și cu autoritățile irakiene, să sprijine pe deplin 

lucrările Comisiei naționale de reconciliere care vizează promovarea reconcilierii 

intercomunale și un proces de reconciliere național pentru care Irakul să-și asume 

responsabilitatea, pentru a asigura respectarea diversității irakiene și promovarea unei 

guvernanțe favorabile incluziunii și reprezentative, la nivel național și local, și care să 

contribuie la consolidarea unei cetățenii irakiene comune; constată că necesitatea de a 

preveni conflictele și de a aborda provocările în materie de securitate, precum și nevoia 

de reconciliere, de mediere și de inițiative de dialog, fac necesară majorarea 

semnificativă a fondurilor disponibile pentru astfel de inițiative, în principal prin 

intermediul Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP); salută 

recomandările adresate de liderii religioși irakieni guvernului irakian de a înființa un 

consiliu alcătuit din înalți demnitari religioși și din cadre universitare din Irak, de a 

solicita parlamentului irakian să adopte o lege care să încrimineze discursurile 

religioase extremiste care incită la ură și violență și să îi pedepsească pe cei care 

încurajează astfel de acte, să revizuiască programa de învățământ și să pună accentul pe 

reconciliere și pe cetățenia națională, nu pe identitatea confesională; 

12. încurajează comunitatea internațională și Uniunea să ofere sprijin pentru a păstra 

diversitatea identităților etnice, culturale și religioase din Irak; solicită să se încerce, în 

cadrul Constituției irakiene, să se găsească moduri de a recunoaște, a proteja și a 

îmbunătăți autoguvernarea locală a minorităților etnice și religioase care trăiesc în 

regiuni unde au fost prezente în număr mare de-a lungul istoriei și au conviețuit pașnic 

–de exemplu, în munții Sinjar (yazidiții) și în câmpiile Ninive (populațiile caldeene, 

siriene și asiriene); invită autoritățile irakiene să le permită kurzilor, creștinilor și 

yazidiților să se întoarcă în regiunile în care își aveau inițial reședința și să se asigure că 

pot face acest lucru în siguranță; 

Dialogul politic 

13. invită UE să consolideze dialogul politic cu autoritățile irakiene pentru a promova 

respectarea drepturilor omului și consolidarea instituțiilor democratice prin respectarea 
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în mai mare măsură a principiilor statului de drept, o bună guvernanță și un sistem 

judiciar eficient; solicită, în acest context, ca abolirea pedepsei cu moartea să devină o 

prioritate a acestui dialog și invită autoritățile irakiene să aplice imediat un moratoriu 

asupra pedepsei cu moartea; 

14. subliniază necesitatea de a sprijini dezvoltarea societății civile irakiene, precum și 

reprezentarea sa politică și participarea sa deplină la diferitele procese ale reformelor; 

consideră că ar trebui acordată o atenție specială reprezentării femeilor, a tinerilor și a 

persoanelor aparținând tuturor grupurilor etnice și religioase ale societății irakiene, 

inclusiv a creștinilor, a musulmanilor șiiți și sunniți, a yazidiților, a mandeenilor, a 

populației shabak, a turkmenilor și a altor populații, de a căror nevoi trebuie să se țină 

seama; subliniază, de asemenea, că este necesar să se facă o prioritate din formarea unei 

clase politice favorabile incluziunii, nesectare și reprezentative pentru toate părțile care 

formează societatea irakiană; 

15. invită Uniunea și statele sale membre, ținând seama de acquis-ul european în materie 

de combatere a corupției, să inițieze, împreună cu autoritățile irakiene, programe de 

cooperare judiciară și schimburi de bune practici și instrumente eficace pentru 

combaterea concretă a corupției extrem de răspândite și pentru a asigura, astfel, 

distribuirea echitabilă a bogăției țării; subliniază importanța pe care o are UE, în calitate 

de sursă de consiliere a guvernului irakian pe teme de securitate și guvernanță, pentru 

asigurarea stabilității Irakului; 

16. salută contribuția forțelor armate irakiene la lupta globală împotriva organizației 

teroriste Daesh; continuă să ofere sprijin acțiunilor ample de combatere a terorismului 

întreprinse de coaliția internațională împotriva Daesh, care rămâne o amenințare 

importantă, în ciuda recentelor victorii militare obținute împotriva acestei organizații, 

garantând, în același timp, respectarea dreptului internațional și a drepturilor omului; 

recunoaște că, în Irak, combaterea terorismului este foarte mult influențată de situațiile 

din vecinătatea sa, cum ar fi războiul din Siria; solicită UE să stabilească un dialog cu 

privire la aspectele legate de combaterea terorismului în vederea reformării legislației 

privind combaterea terorismului și a consolidării capacității țării de a face față 

amenințărilor teroriste și să colaboreze cu autoritățile irakiene pentru a combate 

impunitatea pentru toate crimele împotriva grupurilor etnice, religioase sau de altă 

natură, inclusiv a minorități, sub toate formele lor; înțelege că, pentru a putea combate 

terorismul, trebuie să se combată cauzele care stau la baza lui; 

17. invită Uniunea să încurajeze autoritățile irakiene să adopte o strategie națională pentru a 

investiga crimele comise de Daesh și să adere la Statutul de la Roma al Curții Penale 

Internaționale (CPI), acceptând în mod voluntar jurisdicția CPI pentru a ancheta în mod 

transparent și echitabil cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor omului, crimele 

de război și crimele împotriva umanității comise de Daesh și pentru a se asigura că 

autorii lor sunt trași la răspundere; subliniază că este necesar să se inițieze acțiuni 

credibile în justiție împotriva persoanelor care se fac responsabile de crimele comise de 

Daesh, cu participarea relevantă a victimelor, precum și să se creeze un cazier judiciar 

amănunțit privind aceste crime; este preocupat, în același timp, de faptul că un domeniu 

de aplicare excesiv de larg al acțiunilor penale prezintă riscul comiterii unor noi 

nedreptăți, împiedicând, în viitor, reconcilierea între comunități și reintegrarea; 

18. subliniază că este nevoie de vaste cunoștințe de specialitate în chestiunile care țin de 

mass-media și libertatea de exprimare, pentru a forma actorii locali din mass-media în 
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domeniul jurnalismului de pace; 

19. invită UE să își asume responsabilitatea pentru cetățenii europeni care s-au deplasat în 

Irak pentru a participa la crime comise de Daesh și care ar trebui să intre sub incidența 

statului de drept și să fie judecați; solicită să se stabilească proceduri clare între Irak și 

statele membre ale UE în ceea ce privește repatrierea și responsabilitatea juridică a 

celor implicați; 

20. invită Comisia să sprijine reforma sistemului judiciar, în special în ceea ce privește 

justiția de tranziție, pentru a garanta respectarea standardelor internaționale privind 

garanțiile procedurale, procesele echitabile, independența justiției și imparțialitate, cu 

scopul de a asigura asumarea responsabilității în cadrul structurilor guvernamentale; 

invită, de asemenea, Uniunea să colaboreze cu autoritățile irakiene pentru a combate 

impunitatea pentru crimele comise împotriva tuturor grupurilor minoritare, fie ele 

etnice, religioase sau de altă natură, sub toate formele sale; 

21. invită autoritățile irakiene să acorde prioritate egalității de gen și eradicării tuturor 

formelor de violență și de discriminare împotriva femeilor și fetelor, inclusiv a violenței 

pe criterii de gen; subliniază, în acest sens, că este important să se abroge legislația care 

exonerează persoana acuzată de urmărire penală pentru săvârșirea unui viol, a unei 

agresiuni sexuale, a unui act sexual cu un minor, a unei răpiri sau a unor fapte similare 

în cazul în care violatorul se căsătorește victima sa; 

22. invită UE să promoveze relații bune și constructive între Irak și vecinii săi, precum și 

rolul său de participant la menținerea păcii în regiune; subliniază că Irakul întreține 

relații ample cu Statele Unite și cu Iranul și că, recent, relațiile sale cu Arabia Saudită s-

au îmbunătățit, lucru care ar putea face ca Irakul să devină un punct focal al eforturilor 

regionale de a dezamorsa tensiunile; invită toate părțile implicate să pună în aplicare 

punctul 8 din Rezoluția 598 a Consiliului de Securitate al ONU, în care se cere să se 

încheie un acord de securitate regional între statele cu ieșire la Golful Persic; 

23. invită UE să colaboreze cu autoritățile irakiene pentru a elabora o strategie națională 

pentru protecția și exhumarea gropilor comune, care să permită protejarea lor în zonele 

în care au avut loc recent conflicte, cu scopul de a exhuma rămășițele umane aflate în 

acestea și a realiza o analiză medico-legală a acestora, pentru a permite înmormântarea 

decentă a rămășițelor victimelor sau restituirea lor către familii și pentru a obține dovezi 

și a permite anchetarea și judecarea persoanelor suspectate de crime împotriva 

umanității; invită, de asemenea, Uniunea și statele sale membre să acționeze pentru a 

înființa de urgență un grup de experți care să aibă sarcina de a colecta toate dovezile cu 

privire la orice act de criminalitate internațională în curs, inclusiv de genocid, oriunde 

sunt comise aceste crime, pentru a pregăti urmărirea penală internațională a celor 

responsabili; 

24. solicită să se instituie la nivel mondial o zi de comemorare anuală a victimelor 

atrocităților teroriste comise de Daesh, Al-Qaida și organizații teroriste similare; 

Cooperarea sectorială 

25. subliniază că procesul de reconstrucție și de stabilizare trebuie să fie însoțit de politici 

coerente de dezvoltare economică și socială, benefice tuturor irakienilor, într-un mod 

sustenabil și favorabil incluziunii; invită Uniunea să se angajeze pe deplin alături de 
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autoritățile irakiene, nu doar pentru a remedia dezechilibrele economice și bugetare, ci 

și pentru a promova o creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii, capabilă să 

creeze locuri de muncă, în special pentru tineri, pe lângă crearea unui cadru pentru 

comerț și a unui mediu favorabil pentru investiții; invită UE să încurajeze și să sprijine 

Irakul pentru a le oferi tinerilor care au încetat să participe la procesul de învățământ 

oficial atunci când au fost strămutați forțat de către Daesh, posibilități de a participa la 

programe de învățământ oficial, în urma cărora vor dobândi cunoștințe și competențe, 

pentru a le îmbunătăți șansele de a obține locuri de muncă; 

26. solicită Uniunii să încurajeze și să sprijine Irakul în diversificarea economiei sale; 

27. este preocupat de rata ridicată a abandonului școlar în rândul elevilor de ambele sexe în 

școlile irakiene (potrivit organizațiilor societății civile, care au dezvăluit că 60 % din 

cei înscriși în școlile primare în 2015 au abandonat școala); subliniază că nivelurile 

ridicate de alfabetizare sunt esențiale pentru consolidarea păcii în contextele de conflict; 

28. invită Uniunea să își intensifice cooperarea în domeniul educației și în scopul de a 

promova o reformă a educației pentru a asigura accesul tuturor, în special al minorilor, 

la o educație de calitate la toate nivelurile; recunoaște problema pe care o reprezintă 

faptul că fetele nu au acces la școli din cauza cutumelor, a modului în care sunt 

percepute de societate, a sărăciei și a siguranței; invită UE să promoveze sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la educația fetelor și să colaboreze cu guvernul irakian pentru 

a îmbunătăți situația, deoarece acest lucru este esențial pentru îmbunătățirea calității 

vieții acestora; 

29. invită UE să dezvolte posibilități de cooperare în domeniul științei și al cercetării, mai 

ales cooperare și parteneriate universitare, în special în ceea ce privește Erasmus + și 

oportunitățile de schimburi în materie de predare și cercetare; 

30. invită Uniunea să continue și să consolideze cooperarea în domeniul culturii, cu scopul 

de a proteja, a conserva și a reconstrui patrimoniul artistic și cultural al Irakului; 

31. salută lansarea, la cererea autorităților irakiene și în cadrul strategiei irakiene în materie 

de securitate, a unei misiuni de sprijinire a reformei sectorului securității din Irak 

(EUAM Irak); speră că aceasta va contribui la consolidarea instituțiilor publice și va 

permite formarea unor forțe polițienești imparțiale și favorabile incluziunii; subliniază 

că reforma sectorului securității din Irak reprezintă o provocare importantă, care ar 

trebui să fie, de asemenea, sprijinită de ONU; subliniază că este necesar să se 

încurajeze demobilizarea milițiilor și reintegrarea luptătorilor în cadrul unui efort mai 

amplu de a reforma sectorul securității și prin programe de reintegrare adaptate, dacă 

este cazul; 

32. solicită Uniunii să acorde o asistență tehnică consolidată autorităților irakiene pentru 

buna gestionare a resurselor naturale, mai buna colectare a taxelor și reducerea 

fluxurilor financiare ilicite, astfel încât să se asigure că Irakul va fi în măsură să își 

finanțeze la nivel național dezvoltarea pe termen mediu și să reducă inegalitățile din 

rândul populației sale și dintre regiunile sale; subliniază necesitatea de a consilia activ 

sectorul privat și investitorii, pentru a mări atât sensibilitatea lor la conflict, cât și 

contribuția lor la consolidarea păcii și la dezvoltarea durabilă. 

33. solicită Uniunii să stabilească, în cadrul oferit de APC, un dialog cu Irakul privind 
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migrația sub toate aspectele sale și să pună în practică o abordare bazată pe drepturile 

omului pentru a trata chestiunea migrației, ținând seama de necesitatea de a găsi soluții 

viabile, eficace și pe termen lung atât în beneficiul cetățenilor UE, cât și al cetățenilor 

Irakului; 

34. subliniază că Irakul poate fi un partener important pentru a asigura reconstruirea 

infrastructurilor legate de energie și o mai mare diversificare a surselor de energie 

pentru Irak și a surselor de aprovizionare pentru Uniune; solicită, prin urmare, Uniunii 

să sprijine Irakul în tranziția sa energetică și să coopereze cu Irakul în stabilirea de 

proiecte comune și a schimbului de bune practici și de know-how în domeniile-cheie 

ale eficienței energetice, energiei din surse regenerabile, mediului și gestionării 

eficiente a resurselor, inclusiv a apei, cu scopul, printre altele, de a accelera punerea în 

aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

35. reamintește că femeile și fetele sunt afectate în mod disproporționat de conflicte și 

extremism și că acestea sunt mai vulnerabile în fața violenței și abuzurilor, inclusiv a 

violenței sexuale, torturii, traficului de ființe umane, sclaviei și căsătoriilor timpurii; 

subliniază necesitatea de a răspunde nevoilor umanitare și de dezvoltare specifice ale 

femeilor și fetelor, în special în comunitățile strămutate; invită UE să promoveze în 

continuare egalitatea între femei și bărbați și capacitarea femeilor prin eforturile sale în 

materie de dezvoltare și să sublinieze rolul femeilor în redresarea țării și consolidarea 

păcii în această țară; 

36. subliniază necesitatea de investi în agricultura din Irak, ținând seama de potențialul său 

ridicat de a crea locuri de muncă și de importanța repopulării zonelor rurale, unde 

populația se află într-un declin constant din cauza conflictelor; 

37. salută angajamentul ferm al Irakului de a adera la Organizația Mondială a Comerțului și 

solicită Comisiei să sprijine autoritățile irakiene în eforturile lor de a se reintegra în 

economia și comerțul mondial; 

Relațiile interinstituționale 

38. insistă că orice ajutor oferit de Uniune este condiționat de respectarea strictă a 

principiilor respectării drepturilor omului și a statului de drept și va fi însoțit de un 

proces de evaluare permanentă, ale cărui rezultate trebuie comunicate Parlamentului, în 

mod corespunzător, în conformitate cu articolul 113 din APC; 

39. se angajează să creeze, împreună cu parlamentul irakian, o Comisie parlamentară de 

cooperare, după cum prevede APC, pentru ca aceasta să-și poată începe activitățile, și 

anume monitorizarea implementării proiectelor de cooperare dintre Irak și Uniunea 

Europeană; 

40. dorește ca Grupul său de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor (GDA) să 

includă Irakul pe lista țărilor prioritare pentru 2019 și să se angajeze în elaborarea de 

programe de consolidare a capacității Parlamentului irakian; invită Comisia să sprijine 

aceste programe; 

° 

° ° 
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41. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui 

Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene, vicepreședintelui Comisiei 

Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și 

Consiliului Reprezentanților al Republicii Irak. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0287 

Acordul UE-Noua Zeelandă referitor la modificarea concesiilor (aderarea 

Croației) *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la proiectul 

de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori 

între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și 

al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 

referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în 

cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (10670/2017 – C8-0121/2018 – 

2017/0137(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10670/2017), 

– având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea 

Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului 

XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la 

modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul 

procesului său de aderare la Uniunea Europeană (10672/2017), 

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

207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0121/2018), 

– 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 (A8-0220/2018), 

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)0290 

Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018: înregistrarea excedentului 

aferent exercițiului financiar 2017  

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la poziția Consiliului 

privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2018: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 

(09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 

Energiei Atomice, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului6, în special articolul 18 alineatul (3) și articolul 41, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, 

adoptat definitiv la 30 noiembrie 20177, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-

20208, 

– 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 financiară9, 

– având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind 

sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene10, 

                                                 
6  JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
7  JO L 57, 28.2.2018. 
8  JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
9  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 



 

 20 

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 adoptat de Comisie la 13 

aprilie 2018 (COM(2018)0227), 

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 adoptată de 

Consiliu la 18 iunie 2018 și transmisă Parlamentului European la 19 iunie 2018 

(09325/2018 – C8-0277/2018), 

– având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0209/2018), 

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 are ca obiectiv înscrierea în bugetul pe 

2018 a excedentului din exercițiul financiar 2017, care se ridică la 555,5 milioane EUR; 

B.  întrucât principalele componente ale acestui excedent sunt un rezultat pozitiv în urma 

execuției veniturilor de 338,6 milioane EUR, o subutilizare a cheltuielilor în valoare de 

383,4 milioane EUR și un sold pozitiv al diferențelor de curs valutar în valoare de 

166,4 milioane EUR; 

C.  întrucât, în ceea ce privește veniturile, cea mai mare diferență rezultă din volumul mai 

mare decât cel preconizat cu privire la dobânzile de întârziere și amenzi 

(342,6 milioane EUR); 

D.  întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, nivelul de subutilizare a plăților de către 

Comisie s-au ridicat la 201,5 milioane EUR pentru 2017 (din care 99,3 milioane sunt 

din Rezerva pentru ajutoare de urgență) și 53,5 milioane EUR pentru reportările din 

2016, iar nivelul de subutilizare de către alte instituții s-au ridicat la 82,6 milioane EUR 

pentru 2017 și 45,7 milioane EUR pentru reportările din 2016, 

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018, astfel cum a fost prezentat de 

Comisie, care este consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2017, cu 

suma de 555,5 milioane EUR, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012 și cu poziția Consiliului în acest sens; 

2.  reamintește că nivelul scăzut al subutilizării plăților la sfârșitul anului 2017 a devenit 

posibil numai prin adoptarea bugetului rectificativ nr. 6/2017, care a redus creditele de 

plată cu 7 719,7 milioane EUR din cauza întârzierilor semnificative în implementare, în 

special la subrubrica 1b, „Coeziune economică, socială și teritorială”; reamintește, de 

asemenea, că toate bugetele rectificative din 2017, chiar și atunci când au majorat 

substanțial creditele de angajament (de exemplu, 1 166,8 milioane EUR în cadrul 

Fondului de solidaritate al UE pentru Italia, 500 de milioane EUR pentru Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, 275 de milioane EUR pentru 

Fondul european pentru dezvoltare durabilă), au fost finanțate integral prin redistribuiri 

ale creditelor de plată neutilizate; regretă faptul că întârzierile în implementare și 

previziunile inexacte prezentate de statele membre par să continue în 2018; 

3.  ia act, încă o dată, de nivelul relativ ridicat al amenzilor privind încălcarea dreptului 

concurenței în 2017, însumând 3 273 de milioane EUR; consideră că, pe lângă orice 

excedent rezultat din subutilizare, ar trebui să se poată reutiliza în bugetul Uniunii 

                                                                                                                                                        
10  JO L 168, 7.6.2014, p. 105. 
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eventualele venituri provenite din amenzi sau legate de întârzierea efectuării plăților 

fără o scădere corespunzătoare a contribuțiilor bazate pe VNB; reamintește propunerea 

sa de a se constitui o rezervă specială în bugetul Uniunii, 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 este nevoie; 

4. în plus, consideră că, dată fiind nevoia presantă de a răspunde rapid la provocarea 

reprezentată de migrație și ținând cont de întârzierile legate de extinderea 

Instrumentului pentru refugiații din Turcia, excedentul din 2017, care se ridică la 

555,5 milioane EUR, ar putea oferi o soluție excelentă pentru finanțarea contribuției 

UE la acest instrument în 2018 fără a împinge la limită bugetul general al Uniunii; 

5. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului 

rectificativ nr. 2/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene; 

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor 

naționale. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0291 

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018: extinderea Instrumentului pentru 

refugiații din Turcia  

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la poziția Consiliului 

privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2018, secțiunea III – Comisia: prelungirea Instrumentului pentru refugiații 

din Turcia (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 

Energiei Atomice, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului11, în special articolul 18 alineatul (3) și articolul 41, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, 

adoptat definitiv la 30 noiembrie 201712, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-

202013 („Regulamentul privind CFM”), 

– 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 financiară14, 

– având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind 

sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene15, 

                                                 
11  JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
12  JO L 57, 28.2.2018. 
13  JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
14  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 adoptat de Comisie la 23 mai 

2018 (COM(2018)0310), 

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 adoptată de 

Consiliu la 22 iunie 2018 și transmisă Parlamentului European la 25 iunie 2018 

(09713/2018 – C8-0302/2018), 

– având în vedere scrisoarea transmisă de Comisia pentru afaceri externe, 

– având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0246/2018), 

A. întrucât Comisia a modificat, la 14 martie 2018, decizia sa privind Instrumentul pentru 

refugiații din Turcia (denumit în continuare „IRT”) în vederea alocării unei sume 

suplimentare de 3 miliarde EUR (o „a doua tranșă”) la IRT, în conformitate cu 

Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016; 

B. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 are drept scop suplimentarea cu 500 

de milioane EUR în credite de angajament a bugetului Uniunii pe 2018, această sumă 

reprezentând contribuția Uniunii în 2018 la cea de a doua tranșă, pe lângă cele 50 de 

milioane EUR finanțate din actualul pachet bugetar pentru ajutor umanitar în 2018; 

C. întrucât Comisia propune utilizarea marjei globale pentru angajamente, în conformitate 

cu articolul 14 din Regulamentul privind CFM, pentru a finanța suma de 243,8 de 

milioane EUR care nu poate fi acoperită exclusiv din marja nealocată de la rubrica 4, de 

la care se propune contribuirea cu 256,2 milioane EUR; 

D. întrucât Comisia a propus includerea unei sume suplimentare de 1,45 miliarde EUR în 

proiectul de buget pentru 2019, drept contribuție de la bugetul UE pentru IRT; 

E. întrucât Parlamentul a subliniat în mod constant sprijinul său pentru continuarea IRT, 

subliniind în același timp că, fiind una dintre cele două componente ale autorității 

bugetare, trebuie să fie asociat pe deplin la procesul decizional referitor la prelungirea 

IRT, printre altele pentru a evita repetarea procedurii de înființare; întrucât încă nu au 

avut loc negocieri privind finanțarea celei de-a doua tranșe pentru IRT între Parlament 

și Consiliu; întrucât ar fi fost de dorit ca discuțiile privind finanțarea celei de-a doua 

tranșe să aibă loc în cadrul procedurii de conciliere privind bugetul pe 2018 al Uniunii, 

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018, astfel cum a fost prezentat de 

Comisie, care este consacrat exclusiv finanțării contribuției de la bugetul Uniunii în 

favoarea IRT, în sumă de 500 milioane EUR în credite de angajament și ia act de 

poziția Consiliului în acest sens; 

2. regretă profund neconcordanța dintre faptul că Parlamentul nu a fost implicat în 

adoptarea deciziilor cu privire la înființarea și la prelungirea IRT, pe de o parte, și rolul 

său de autoritate bugetară în finanțarea IRT de la bugetul Uniunii, pe de altă parte; 

3. regretă faptul că Comisia nu a inclus finanțarea pe 2018 a IRT în proiectul său de buget 

pentru 2018, în niciunul dintre stadiile procedurii bugetare pentru 2018; consideră că 

                                                                                                                                                        
15  JO L 168, 7.6.2014, p. 105. 
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acest lucru ar fi permis celor două componente ale autorității bugetare să dezbată 

finanțarea celei de-a doua tranșe pentru IRT în întregime, deoarece pozițiile 

Parlamentului și ale Consiliului sunt divergente cu privire la ordinul de mărime al 

contribuției de la bugetul Uniunii; 

4. insistă ca Comisia să consolideze monitorizarea utilizării IRT și să prezinte rapoarte 

periodice și suficient de detaliate autorității bugetare cu privire la compatibilitatea 

acțiunilor finanțate sub temeiul juridic subiacent, în general, și la tipurile de acțiuni 

menționate la articolul 3 alineatul (2) din Decizia Comisiei de instituire a IRT, în 

special; 

5. ia act de faptul că scopul proiectului de buget rectificativ nr. 3/2018 este, în principal, 

de a permite ca școlarizarea copiilor cu statut de refugiați din Turcia să continue fără 

întrerupere; 

6. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018; 

7. subliniază că această decizie nu aduce atingere poziției sale privind partea rămasă din 

cea de a doua tranșă de finanțare a IRT; subliniază că, indiferent de deliberările 

Consiliului cu privire la prelungirea IRT, Parlamentul va veghea la respectarea deplină 

a prerogativelor sale pe durata procedurii bugetare pentru exercițiul 2019; 

8. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului 

rectificativ nr. 3/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene; 

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor 

naționale. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0292 

Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate  

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2018 referitoare la strategia externă a UE 

împotriva căsătoriilor forțate și timpurii - etapele următoare (2017/2275(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2017 referitoare la eradicarea practicii de 

căsătorie a copiilor16, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolul 16, și 

toate celelalte tratate și instrumente ale ONU privind drepturile omului, 

– având în vedere articolul 23 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și 

politice, 

– având în vedere articolul 10 alineatul (1) din Pactul internațional privind drepturile 

economice, sociale și culturale, 

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, adoptată de 

Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989, și cele patru principii fundamentale 

ale sale privind nediscriminarea (articolul 2), interesul superior al copilului (articolul 3), 

supraviețuirea, dezvoltarea și protecția (articolul 6) și participarea (articolul 12), 

precum și Rezoluția sa din 27 noiembrie 2014 referitoare la cea de a 25-a aniversare a 

Convenției ONU privind drepturile copilului17, 

– având în vedere articolul 16 din Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare față de femei, 

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind consimțământul pentru căsătorie, 

vârsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor, 

– având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU din 18 decembrie 2014 și 19 

decembrie 2016 privind căsătoriile între copii, timpurii și forțate, 

– având în vedere Rezoluția nr. 29/8 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 

2 iulie 2015 privind consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a căsătoriilor 

                                                 
16  Texte adoptate, P8_TA(2017)0379. 
17  JO C 289, 9.8.2016, p. 57. 
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între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate, Rezoluția nr. 24/23 din 9 

octombrie 2013 privind consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a căsătoriilor 

între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate: provocări, realizări, bune 

practici și lacune în punerea în aplicare, și Rezoluția nr. 35/16 din 22 iulie 2017 privind 

căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate în contexte umanitare, 

– având în vedere poziția adoptată în iunie 2015 la Johannesburg (Africa de Sud) de 

Conferința șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Africane privind căsătoria între copii,  

– având în vedere Observația generală comună a Comisiei africane pentru drepturile 

omului și ale popoarelor (ACHPR) și a Comitetului african de experți privind drepturile 

și binele copilului (ACERWC) privind eradicarea căsătoriilor între copii, 

– având în vedere articolele 32, 37 și 59 alineatul (4) din Convenția Consiliului Europei 

privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 

(Convenția de la Istanbul), 

– având în vedere Raportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) din 2012 intitulat 

„Căsătoriți prea devreme - eradicarea practicii de căsătorie a copiilor”, 

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special 

articolul 9, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 26 octombrie 2015 privind Planul de 

acțiune pentru egalitatea de gen 2016-2020,  

– având în vedere concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 privind promovarea și 

protecția drepturilor copiilor, 

– având în vedere principiile fundamentale consacrate în Comunicarea Serviciului 

European de Acțiune Externă din 2016 privind o strategie globală pentru politica 

externă și de securitate a Uniunii Europene, 

– având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului 

și democrația, adoptate de Consiliu la 25 iunie 201218, Planul de acțiune privind 

drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019, adoptat de Consiliu la 

20 iulie 201519, și documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei și al Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 27 iunie 2017 

intitulat „Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2015-2019): 

evaluare la jumătatea perioadei, iunie 2017” (SWD(2017)0254),  

– având în vedere Orientările revizuite ale UE pentru promovarea și protecția drepturilor 

copilului din 6 martie 2017 intitulate „Să nu lăsăm niciun copil în urmă”, 

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea din 7 iunie 2017, care 

subliniază angajamentul Uniunii Europene față de integrarea drepturilor omului și a 

                                                 
18  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf  
19  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_ 

democracy_en_2.pdf  

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
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egalității de gen, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0187/2018), 

A. întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate constituie o 

încălcare gravă a drepturilor omului, în special a drepturilor femeilor, inclusiv a 

dreptului la egalitate, autonomie și integritate corporală, la acces la educație și la 

nediscriminare și neexploatare și reprezintă o problemă care există nu doar în țările 

terțe, ci poate apărea și în anumite state membre; întrucât eradicarea acestor practici 

reprezintă una dintre prioritățile acțiunii externe a UE în domeniul promovării 

drepturilor femeilor și a drepturilor omului; întrucât diferite carte și legi internaționale 

interzic căsătoria între minori, cum ar fi Convenția ONU cu privire la drepturile 

copilului și protocoalele opționale la aceasta; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile 

timpurii și căsătoriile forțate au efecte extrem de negative asupra sănătății fizice și 

mentale și asupra dezvoltării personale a celor implicați și a copiilor rezultați din aceste 

căsătorii și, prin urmare, asupra societății în ansamblu; întrucât căsătoria între copii este 

o formă de căsătorie forțată, deoarece copiii nu sunt, prin natura lor, în măsură să își 

dea pe deplin, în mod liber și în cunoștință de cauză consimțământul cu privire la 

căsătoria lor sau la momentul când aceasta are loc; întrucât copiii reprezintă o parte a 

unui grup deosebit de vulnerabil; 

B. întrucât UE s-a angajat să promoveze drepturile copilului și întrucât căsătoriile între 

copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate reprezintă încălcări ale acestor drepturi; 

întrucât UE își exprimă angajamentul față de protejarea și promovarea deplină a 

drepturilor copilului în cadrul politicii sale externe; 

C. întrucât căsătoria nu este legal încheiată fără consimțământul deplin și liber al ambelor 

părți și nici dacă este încheiată de o persoană care nu are vârsta minimă pentru 

căsătorie; 

D. întrucât căsătoriile între copii constituie o problemă la nivel mondial, care transcende 

țări, culturi și religii; întrucât se pot întâlni fete foarte tinere căsătorite în toate regiunile 

lumii, din Orientul Mijlociu până în America Latină, din Asia până în Europa și din 

Africa până în America de Nord; întrucât căsătoriile între copii îi afectează, de 

asemenea, pe băieți, însă într-o măsură mult mai mică decât pe fete; 

E. întrucât, până în prezent, peste 750 de milioane de femei s-au căsătorit înainte de a 

împlini vârsta de 18 ani, iar dintre acestea, 250 de milioane s-au căsătorit înainte de a 

împlini 15 ani; întrucât, în prezent, există aproximativ 40 de milioane de fete cu vârste 

cuprinse între 15 și 19 ani care sunt căsătorite sau care trăiesc în concubinaj; întrucât în 

fiecare an se mai căsătoresc încă aproximativ 15 milioane de fete înainte de a împlini 

18 ani, dintre care 4 milioane se căsătoresc înainte de vârsta de 15 ani; întrucât 156 de 

milioane de băieți s-au căsătorit înainte de a împlini vârsta de 18 ani, iar dintre aceștia, 

25 de milioane s-au căsătorit înainte de a împlini 15 ani; întrucât căsătoriile între copii, 

timpurii și forțate sunt mai des întâlnite în regiunile sărace și slab dezvoltate; întrucât 

numărul căsătoriilor între copii, timpurii și forțate crește odată cu creșterea populației 

mondiale; întrucât un raport recent al UNICEF estimează că, în 2050, circa 1,2 miliarde 

de fete se vor fi căsătorit înainte de a împlini 18 ani; întrucât nouă din 10 țări cu cele 
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mai ridicate rate de căsătorii între copii sunt clasificate drept state fragile; 

F. întrucât cauzele principale ale căsătoriilor între copii sunt, în general, sărăcia, lipsa 

educației, inegalitatea de gen și stereotipurile adânc înrădăcinate, percepția potrivit 

căreia căsătoria le va oferi „protecție”, onoarea familiei și lipsa unei protecții efective a 

drepturilor băieților și fetelor, precum și practicile, percepțiile și obiceiurile dăunătoare 

și normele discriminatorii; întrucât acești factori sunt adesea agravați de accesul limitat 

la o educație de calitate și la oportunități de angajare, precum și de anumite norme 

sociale înrădăcinate privind căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile 

forțate; 

G. întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate prezintă un risc 

ridicat de sarcini precoce și nedorite, generează rate crescute ale mortalității materne și 

infantile, sunt asociate unui recurs rar la planificarea familială, unor sarcini nedorite cu 

riscuri ridicate și unui acces insuficient sau inexistent la informații privind sănătatea 

sexuală și reproductivă și echivalează, în general, cu renunțarea la studii în cazul 

fetelor; întrucât unele țări le interzic fetelor însărcinate și tinerelor mame să revină în 

sala de clasă; întrucât căsătoriile între copii pot implica, de asemenea, munca forțată, 

sclavia și prostituția; 

H. întrucât, deși Convenția ONU cu privire la drepturile copilului subliniază importanța 

măsurilor care încurajează frecventarea regulată a școlii, numeroase fete nu se află în 

nicio formă de învățământ din cauza unui număr mare de factori, de exemplu, deoarece 

școlile sunt inaccesibile sau costisitoare; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile 

timpurii și căsătoriile forțate au un impact devastator disproporționat și consecințe 

asupra întregii vieți pentru victime și le privează adeseori pe persoanele vizate de 

posibilitatea de a-și continua studiile deoarece fetele tind să abandoneze școala în 

timpul perioadei de pregătire care precedă căsătoria sau la scurt timp după aceasta; 

întrucât educația, inclusiv educația sexuală, reprezintă un mijloc eficace de prevenire a 

căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate, deoarece accesul 

la educație și formare contribuie la emancipare, la oportunități de angajare și 

promovează libertatea de a alege, dreptul la autodeterminare și participarea activă la 

societate, permițându-le persoanelor să se elibereze de orice formă de control care le-ar 

aduce atingere drepturilor de care beneficiază, fără de care situația economică, juridică, 

sanitară și socială a femeilor și a fetelor, precum și dezvoltarea societății în ansamblul 

său continuă să fie afectate; 

I. întrucât, în fiecare an, 17 milioane de minori au un copil, fapt care îi obligă să-și asume 

responsabilități specifice adulților și care le pune în pericol sănătatea, educația și 

perspectivele economice; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și 

căsătoriile forțate expun fetele la maternități timpurii, care implică riscuri și dificultăți 

considerabile în timpul sarcinii și la naștere, în special din cauza accesului extrem de 

insuficient sau inexistent la îngrijire medicală, inclusiv la centre medicale de calitate, 

cauzând adeseori mortalitate și morbiditate maternă; întrucât riscul contractării unor 

infecții transmisibile, inclusiv HIV, este mai ridicat; întrucât complicațiile în timpul 

sarcinii și la naștere sunt cauza principală a deceselor înregistrate în rândul fetelor cu 

vârsta între 15 și 19 ani din țările cu venituri reduse și medii; întrucât rata mortalității 

copiilor născuți de mame adolescente este cu aproximativ 50 % mai mare, iar acești 

copii prezintă un risc mai ridicat de a avea probleme de dezvoltare fizică și cognitivă; 

întrucât sarcinile timpurii și frecvente pot cauza o serie de complicații medicale pe 

termen lung și chiar decesul; 
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J. întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate reprezintă o 

încălcare a drepturilor copilului și o formă de violență împotriva fetelor și băieților și, 

din această perspectivă, statele au obligația de a investiga acuzațiile, de a îi pedepsi pe 

cei vinovați și de a oferi despăgubiri victimelor, care sunt, cu precădere, femei și fete; 

întrucât aceste căsătorii trebuie condamnate și nu pot fi justificate de niciun motiv 

cultural sau religios; întrucât căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile 

forțate cresc riscul de violență bazată pe gen și se află deseori la originea violenței 

domestice, a violenței în cuplu și a abuzurilor sexuale, fizice, psihologice, emoționale și 

financiare, precum și a altor practici dăunătoare pentru fete și femei, cum ar fi mutilarea 

genitală a femeilor și așa-numitele „crime de onoare”, mărind totodată riscul ca femeile 

și fetele să fie expuse discriminării și violenței bazate pe gen pe parcursul vieții; 

K. întrucât numărul căsătoriilor între copii, al căsătoriilor timpurii și al căsătoriilor forțate 

crește considerabil în situațiile de instabilitate, conflict armat și catastrofe naturale și 

umanitare, în timpul cărora accesul la îngrijiri medicale și psihologice sau la educație, 

precum și posibilitățile de subzistență lipsesc adesea, iar rețelele și rutinele sociale sunt 

perturbate; întrucât, în cursul crizelor migratorii recente, unii părinți, preocupați să își 

protejeze copiii, în special fiicele, de agresiuni sexuale sau deoarece ele sunt 

considerate o povară financiară pentru familiile lor, ajung la concluzia că nu au nicio 

altă opțiune decât să le mărite înainte să fi împlinit 18 ani, considerând că aceasta ar 

putea fi o cale de a scăpa de sărăcie; 

L. întrucât Convenția de la Istanbul clasifică căsătoriile forțate drept o formă de violență 

împotriva femeilor și solicită ca actul de a forța un copil să încheie o căsătorie și 

practica prin care copiii sunt ademeniți în străinătate pentru a fi constrânși să încheie o 

căsătorie să fie incriminate; întrucât lipsa accesului victimelor la asistență juridică, 

medicală și socială poate exacerba această problemă; întrucât 11 state membre ale UE 

nu au ratificat încă această convenție; 

M. întrucât natura căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii sau a căsătoriilor forțate 

implică faptul că multe cazuri rămân adesea neraportate, cazurile de abuz depășind 

frontierele internaționale și barierele culturale, și pot reprezenta chiar o formă de trafic 

de ființe umane, conducând la sclavie, exploatare și/sau control; 

N. întrucât, în iulie 2014, a avut loc la Londra primul Summit al fetelor, care a urmărit 

mobilizarea eforturilor naționale și internaționale de a pune capăt mutilării genitale 

feminine, căsătoriilor între copii, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate în decurs de 

o generație; 

O. întrucât unul dintre obiectivele Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-

2020 este prevenirea și luarea de măsuri în legătură cu toate formele de violență 

împotriva fetelor și femeilor, inclusiv căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și 

căsătoriile forțate; 

P. întrucât căsătoria între copii va implica costuri de mii de miliarde de dolari pentru țările 
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în curs de dezvoltare până în 203020; 

Q. întrucât fenomenul căsătoriilor între copii și al căsătoriilor timpurii reprezintă în 

continuare un subiect tabu și trebuie abordat în mod public pentru a pune capăt 

suferinței zilnice a fetelor și adolescentelor și încălcării continue a drepturilor omului; 

întrucât acest lucru se poate face prin sprijinirea și diseminarea activității jurnaliștilor, 

artiștilor, fotografilor și activiștilor care se ocupă de problema căsătoriilor timpurii, 

1. constată că anumite state membre ale UE permit căsătoria la 16 ani, cu consimțământul 

părinților; face apel la legiuitori, atât la cei din statele membre ale UE, cât și la cei din 

țările terțe, să stabilească vârsta minimă universală pentru căsătorie la 18 ani și să 

adopte măsurile administrative, juridice și financiare necesare pentru a asigura punerea 

efectivă în aplicare a acestei cerințe, de exemplu prin promovarea înregistrării 

căsătoriilor și a nașterilor, și să se asigure că fetele au acces la mecanisme de sprijin 

instituțional, inclusiv la consiliere psihosocială, mecanisme de protecție și oportunități 

pentru emanciparea economică; reiterează faptul că căsătoriile între copii, căsătoriile 

timpurii și căsătoriile forțate trebuie considerate o încălcare gravă a drepturilor omului 

și un atac grav asupra drepturilor fundamentale ale minorilor implicați, în special 

asupra dreptului de a-și exprima în mod liber consimțământul și asupra dreptului la 

integritate fizică și sănătate mentală, dar indirect și asupra dreptului la educație și la 

exercitarea pe deplin a drepturilor civile și politice; condamnă căsătoriile între copii, 

căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și consideră că orice încălcare a legislației ar 

trebui abordată într-o manieră proporțională și eficace; 

2. consideră că este important să se abordeze cauzele multiple ale căsătoriilor între copii, 

ale căsătoriilor timpurii și ale căsătoriilor forțate, printre care se numără tradițiile 

dăunătoare, sărăcia endemică, conflictele, obiceiurile, consecințele dezastrelor naturale, 

stereotipurile, lipsa de respect pentru egalitatea de gen și drepturile fetelor și ale 

femeilor, lipsa de sănătate și stare de bine, lipsa de educație și de oferte educaționale 

adecvate, nivelul redus de răspunsuri juridice și politice, acordând o atenție specială 

copiilor care provin din comunități dezavantajate; solicită, în acest sens, UE și statelor 

membre să lucreze împreună cu organismele relevante ale ONU și cu alți parteneri 

pentru a atrage atenția cu privire la problema căsătoriilor între copii, a căsătoriilor 

timpurii și a căsătoriilor forțate; solicită UE și statelor membre să îndeplinească 

obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în ceea ce privește combaterea 

practicilor nocive, cum ar fi mutilarea genitală feminină, într-un mod mai eficace și să-i 

tragă la răspundere pe cei responsabili; sprijină creșterea finanțării din partea UE și a 

statelor sale membre prin mecanismele de ajutor pentru dezvoltare care promovează 

egalitatea de gen și educația, pentru a îmbunătăți accesul la educație pentru fete și femei 

și a consolida posibilitățile acestora de a participa la programele comunitare de 

dezvoltare și la conducerea economică și politică, în vederea eliminării cauzelor 

căsătoriilor între copii, ale căsătoriilor timpurii și ale căsătoriilor forțate; 

3. recunoaște faptul că simpla interzicere prin lege a căsătoriilor copiilor, a căsătoriilor 

                                                 
20  Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Nayihouba, Kolobadia Ada; Onagoruwa, Adenike 

Opeoluwa; Savadogo, Aboudrahyme; Yedan, Ali; Edmeades, Jeff; Kes, Aslihan; John, 
Neetu; Murithi, Lydia; Steinhaus, Mara; Petroni, Suzanne, Economic Impacts of Child 
Marriage: Global Synthesis Report, („Impactul economic al căsătoriilor copiilor: raport 
de sinteză global”), Economic Impacts of Child Marriage, Washington, D.C., Grupul 
Băncii Mondiale, 2017. 
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timpurii și a celor forțate nu garantează încetarea acestor practici; solicită Uniunii 

Europene și statelor sale membre să își coordoneze mai bine și să își consolideze 

măsurile de asigurare a respectării tratatelor internaționale, a legislației și a 

programelor, precum și să își utilizeze relațiile diplomatice cu guvernele și organizațiile 

din țări terțe pentru a aborda problemele legate de căsătoriile între copii, căsătoriile 

timpurii și căsătoriile forțate; solicită să se depună toate eforturile pentru a asigura 

respectarea interdicțiilor și pentru a le completa cu un set mai larg de legi și politici; 

recunoaște faptul că acest lucru impune adoptarea și punerea în aplicare a unor politici, 

strategii și programe cuprinzătoare și holistice, inclusiv abrogarea dispozițiilor 

legislative discriminatorii privind căsătoria și adoptarea de măsuri pozitive de 

capacitare a fetelor; 

4. constată că inegalitatea de gen, lipsa de respect față de femei și de fete, în general, și 

adeziunea la tradițiile culturale și sociale care perpetuează discriminarea față de fete și 

femei reprezintă cele mai mari obstacole în calea eliminării căsătoriilor între copii, a 

căsătoriilor timpurii și a celor forțate; recunoaște, în plus, legătura dintre căsătoriile 

între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și violența bazată pe onoare și 

solicită ca aceste infracțiuni să fie investigate în mod corespunzător, iar cei acuzați să 

fie urmăriți penal; indică faptul că și băieții și bărbații tineri pot fi victime ale acestei 

violențe; solicită ca aceste aspecte să fie abordate în cadrul tuturor programelor 

relevante ale Uniunii Europene și în dialogurile politice ale UE cu țările partenere, 

precum și prin educație și eforturi de sensibilizare în țările partenere; 

5. este de părere că, pentru a combate fenomenul căsătoriilor între copii, al căsătoriilor 

timpurii și al căsătoriilor forțate în integralitatea lui, Uniunea Europeană, în calitatea sa 

de principal actor în domeniul dezvoltării și al drepturilor omului la nivel mondial, 

trebuie să joace un rol de prim-plan, în cooperare cu organizațiile regionale și cu 

comunitățile locale; invită Uniunea Europeană și statele membre să coopereze cu 

autoritățile de aplicare a legii și cu sistemele judiciare din țările terțe și să ofere formare 

și asistență tehnică pentru a ajuta la adoptarea și asigurarea respectării legislației care 

interzice căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și la eliminarea 

legislației, a standardelor sociale și a tradițiilor culturale care acționează ca o frână 

asupra drepturilor și libertăților fetelor tinere și ale femeilor; invită statele membre să 

contribuie la inițiative precum Inițiativa Spotlight UE-ONU axată pe eliminarea tuturor 

formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor; 

6. invită, în acest sens, statele membre ale Uniunii Europene care nu au făcut încă acest 

lucru să introducă în legislațiile lor interne dispoziții prin care să interzică toate 

căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, să asigure respectarea 

legislației penale și să ratifice Convenția de la Istanbul; solicită, de asemenea, statelor 

membre să coopereze cu societatea civilă pentru a-și coordona acțiunile cu privire la 

această chestiune; subliniază importanța de a se acorda un sprijin suficient și pe termen 

lung pentru adăposturile pentru femei, refugiați și copiii neînsoțiți și strămutați, astfel 

încât nimănui să nu i se refuze protecția din cauza lipsei resurselor; invită toate statele 

membre să asigure respectarea vârstei minime legale pentru căsătorie și să monitorizeze 

situația, prin colectarea de date defalcate pe sexe și de dovezi privind elemente conexe, 

pentru a fi în măsură să evalueze mai bine amploarea problemei; solicită Comisiei să 

creeze o bază de date europeană, care să includă și informații din țări terțe, pentru a 

monitoriza fenomenul căsătoriilor forțate; 

7. încurajează Uniunea Europeană ca, în cadrul politicii sale externe și al politicii de 
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cooperare pentru dezvoltare, să prezinte un pact strategic partenerilor săi și să solicite în 

acest scop: 

(a) interzicerea căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate 

de către toate țările partenere, care trebuie să elimine toate lacunele juridice și să 

asigure respectarea legislației în conformitate cu normele internaționale din 

domeniul drepturilor omului, inclusiv eliminarea oricărei dispoziții care poate 

permite, justifica sau conduce la căsătoriile între copii, la căsătoriile timpurii sau 

căsătoriile forțate, inclusiv a dispozițiilor care permit autorilor violurilor, ai 

abuzurilor sexuale, ai exploatării sexuale, ai răpirilor, ai traficului de persoane sau 

ai unor forme contemporane de sclavie să se sustragă urmăririi penale și pedepsei 

prin căsătorie cu victimele, în special abrogând sau modificând aceste legi; 

(b) respectarea în practică a acestei interdicții, după intrarea în vigoare a legii, și 

punerea în aplicare a unor strategii și programe cuprinzătoare și holistice, care să 

includă obiective măsurabile și progresive și care să prevină și să elimine 

căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, precum și 

finanțarea și evaluarea lor adecvată, în special prin garantarea accesului la justiție, 

la mecanisme de responsabilizare și la măsuri reparatorii; 

(c) demonstrarea unui leadership și a unei voinței politice puternice ale guvernelor 

partenere pentru a pune capăt căsătoriei între copii și a dezvolta cadre juridice 

cuprinzătoare și planuri de acțiune cu etape și termene clare, care să integreze 

măsurile de prevenire a căsătoriilor între copii în diferite sectoare, și asigurarea 

unor medii politice, economice, sociale, culturale și civile care să garanteze 

protecția și capacitarea femeilor și a fetelor, precum și egalitatea de gen; 

(d) mobilizarea resurselor necesare pentru realizarea acestui obiectiv, asigurând că 

această cooperare este deschisă tuturor actorilor instituționali, cum ar fi 

profesioniștii din domeniul judiciar, din domeniul educației și cel al sănătății, 

organele de conducere din cadrul instituțiilor de aplicare a legii, liderii 

comunităților și liderii religioși, precum și societatea civilă activă în domeniul 

combaterii căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate; 

(e) corelarea nivelului de ajutor public pentru dezvoltare acordat autorităților 

guvernamentale cu angajamentul țării beneficiare de a respecta cerințele legate, în 

special, de drepturile omului, în special de combaterea căsătoriilor între copii, a 

căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate; 

(f) angajarea UNFPA și a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) într-o 

cooperare triunghiulară, care să implice aceste două organizații, Uniunea 

Europeană, statele sale membre și organizațiile societății lor civile care 

acționează în acest domeniu și țările partenere, în lupta împotriva căsătoriilor 

între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate, prin punerea în aplicare 

a unor planuri de acțiune naționale prevăzute în buget, acordând prioritate, în 

special, programelor și metodelor care ar putea trece dincolo de practicile așa-zis 

culturale, religioase sau tribale care constituie, în realitate, cele mai grave atingeri 

la adresa drepturilor și a demnității copiilor; solicită ca această cooperare să 

abordeze și aspectele conexe legate de violența bazată pe onoare; 

(g) asigurarea faptului că transpunerea în practică a acestor programe se bazează pe 
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convențiile și pe textele relevante, precum și pe țintele și obiectivele specifice 

adoptate prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 

25 septembrie 2015, în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al 

obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), îndeosebi în cadrul obiectivului nr. 3 

(„Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate 

vârstele”), al obiectivului nr. 4 („Asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil 

incluziunii și echitabil și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru toți”) și al obiectivului nr. 16 („Promovarea unei societăți pacifiste și 

favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție 

pentru toți și crearea unor instituții eficace, responsabile și favorabile incluziunii, 

la toate nivelurile”), în special în ceea ce privește „încetarea abuzului, a 

exploatării, a traficului și a tuturor formelor de violență și de tortură împotriva 

copiilor”; 

(h) ca aceste programe să aibă la bază și obiectivul nr. 5 din ODD („Realizarea 

egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și fetelor”), inclusiv accesul la 

planificarea familială și accesul public și universal la toate drepturile de sănătate 

sexuală și a reproducerii, îndeosebi la mijloacele de contracepție moderne și la 

avortul legal și în condiții de siguranță pentru fete; invită, în acest context, 

Comisia și statele membre să sprijine mișcarea SheDecides și să garanteze 

fonduri suplimentare pentru ajutorul internațional pentru servicii de sănătate 

sexuală și reproductivă, inclusiv pentru avorturi în condiții de siguranță și 

informații despre avorturi, contracarând „regula călușului mondial” (Global Gag 

Rule), care a fost reinstaurată de către guvernul Statelor Unite la începutul anului 

2017; 

(i) abordarea aspectelor legate de căsătoriile între copii, căsătoriile timpurii și 

căsătoriile forțate în dialogul în curs dintre Reprezentantul Special al UE pentru 

drepturile omului, Stavros Lambrinidis, și țările terțe; încurajează Comisia și 

statele membre să integreze o perspectivă de gen în programele de consolidare a 

păcii și de reconstrucție post-conflict, să dezvolte programe de subzistență 

economică și de educație pentru fetele și femeile care sunt victime ale căsătoriilor 

între copii, ale căsătoriilor timpurii și ale căsătoriilor forțate și să faciliteze 

accesul acestora la servicii medicale și de sănătate reproductivă în zonele afectate 

de conflict; 

8. consideră că este deosebit de important să se creeze un spațiu de dialog respectuos cu 

liderii comunităților și să se sensibilizeze opinia publică, în general, și persoanele 

vulnerabile, în special, prin intermediul campaniilor de educație și de sensibilizare, al 

rețelelor sociale și al noilor canale media, în cadrul luptei împotriva căsătoriilor între 

copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate; solicită, prin urmare, dezvoltarea 

de acțiuni guvernamentale, juridice, sociale și diplomatice transversale menite să 

prevină astfel de practici; consideră că este esențială implicarea în cadrul comunităților 

locale a principalelor părți interesate, cum ar fi elevii adolescenți de sex feminin și 

masculin, profesorii, părinții, liderii religioși și de la nivelul comunității, prin programe 

bazate pe comunitate sau programe specifice de sensibilizare pentru a atrage atenția cu 

privire la impactul negativ al căsătoriilor între copii asupra copiilor, familiilor și 

comunităților, la legislația existentă privind căsătoriile între copii și la inegalitatea de 

gen și modul de obținere a accesului la finanțare pentru remedierea acestei situații; 

9. consideră că capacitarea femeilor și a fetelor prin educație, asistență socială și 
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oportunități economice este un instrument esențial pentru combaterea acestor practici; 

recomandă ca UE să promoveze și să protejeze drepturile egale ale femeilor și ale 

fetelor în ceea ce privește accesul la educație, acordând o atenție deosebită unei educații 

gratuite și de calitate în învățământul primar și secundar, integrând cursuri privind 

sănătatea sexuală și reproductivă în programa școlară și acordând stimulente financiare 

și/sau asistență financiară familiilor fetelor pentru înscrierea la școală și finalizarea 

studiilor; subliniază că este necesar să se garanteze accesul deplin al copiilor refugiați la 

educație și să se promoveze integrarea și includerea acestora în sistemele naționale de 

educație; recunoaște nevoia de sprijin și protecție pentru persoanele care sunt expuse 

riscului de căsătorie între copii, căsătorie timpurie și căsătorie forțată sau a celor care se 

află deja într-o astfel de căsătorie, din perspectiva educației, a unui sprijin psihologic și 

social, a accesului la o locuință și la alte servicii sociale de înaltă calitate, precum și a 

îngrijirii și a serviciilor de sănătate mintală, sexuală și reproductivă; 

10. invită Uniunea Europeană să se asigure că funcționarii guvernamentali, inclusiv 

personalul diplomatic, lucrătorii sociali, liderii religioși și de la nivelul comunității, 

toate autoritățile de aplicare a legii, sistemele judiciare din țările terțe, toți profesorii și 

pedagogii și alte persoane care lucrează cu potențiale victime să beneficieze de instruire 

pentru a fi mai în măsură să reacționeze în cazurile de căsătorii între copii și de violență 

bazată pe gen și să identifice și să sprijine fetele și băieții expuși la căsătoriile între 

copii, la căsătoriile timpurii și la căsătoriile forțate, la violența în cuplu, la riscul de 

violență sexuală și la orice altă practică care subminează drepturile omului și 

demnitatea umană, precum și pentru ca aceștia să fie în măsură să ia măsuri eficace 

pentru a impune respectarea drepturilor și a demnității acestor persoane; 

11. invită Uniunea Europeană să se asigure că autoritățile de aplicare a legii beneficiază de 

instruire pentru a fi mai în măsură să impună respectarea drepturilor fetelor expuse la 

căsătoriile timpurii și la căsătoriile forțate, la violența în cuplu, la riscul de viol, precum 

și la orice altă practică care subminează demnitatea umană; 

12. invită statele membre să le garanteze femeilor și fetelor migrante un permis de ședere 

autonom, care să nu depindă de statutul soțului sau al partenerului, în special în cazul 

victimelor violenței fizice și psihologice, inclusiv al căsătoriilor forțate sau aranjate, și 

să garanteze că se iau toate măsurile administrative pentru a le proteja, inclusiv 

asigurând accesul efectiv la mecanisme de asistență și de protecție; 

13. invită Uniunea Europeană și statele sale membre să aibă în vedere sprijinirea și 

consolidarea măsurilor de protecție în țările terțe, cum ar fi asigurarea de adăposturi 

sigure și accesul la asistență medicală și juridică și, în cazul în care este necesar, 

acordarea de asistență consulară victimelor căsătoriilor între copii, căsătoriilor timpurii 

și căsătoriilor forțate; 

14. recunoaște că Uniunea Europeană, atașată respectării drepturilor omului și a valorilor 

fundamentale, printre care respectarea demnității umane, trebuie să fie absolut 

ireproșabilă la nivelul statelor sale membre și invită Comisia să inițieze o vastă 

campanie de sensibilizare și să consacre un an european luptei împotriva căsătoriilor 

între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate; 

15. sprijină cu fermitate activitatea parteneriatului global Girls Not Brides pentru a eradica 

căsătoriile între copii și a le permite fetelor să își atingă potențialul; 
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16. salută campania în curs a Uniunii Africane pentru eradicarea căsătoriei între copii și 

activitățile unor organizații precum Royal Commonwealth Society, care pledează pentru 

intensificarea măsurilor de eradicare a căsătoriilor între copii și abordarea inegalităților 

de gen; 

17. subliniază necesitatea ca bărbații și băieții să fie informați și educați în mod urgent, 

mobilizându-i în favoarea măsurilor de apărare a drepturilor omului, inclusiv a 

drepturilor copiilor și femeilor; 

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

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Organizației Națiunilor Unite. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0303 

Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la 

Chișinău  

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la criza politică din 

Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (2018/2783(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Moldova, în special 

Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber 

schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina21 

(AA/DCFTA), 

– având în vedere raportul privind punerea în aplicare a acordului de asociere cu 

Republica Moldova din 3 aprilie 2018, 

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 4 iulie 2017 referitoare la propunerea de 

decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe 

macrofinanciare Republicii Moldova22, 

– având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a 

Comisiei de stabilire a condițiilor politice prealabile pentru acordarea de asistență 

macrofinanciară Republicii Moldova, anexată la rezoluția legislativă din 4 iulie 2017, 

– având în vedere votul din Parlamentul Republicii Moldova din 20 iulie 2017, de 

adoptare a unor modificări ale sistemului electoral, 

– având în vedere recomandările ODIHR al OSCE și ale Comisiei de la Veneția din 19 

iulie 2017, 

– având în vedere declarațiile din 21 iunie 2018 făcute de președintele Comisiei pentru 

afaceri externe a Parlamentului European, raportorul său privind Moldova și 

copreședintele Euronest, precum și declarațiile din partea Serviciului European de 

Acțiune Externă din 20 iunie 2018 și 27 iunie 2018 privind validarea alegerii primarului 

orașului Chișinău, 

                                                 
21  JO C 11, 12.1.2018, p. 82. 
22  Texte adoptate, P8_TA(2017)0283. 
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– având în vedere articolul 2 din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și 

Republica Moldova, în care se precizează că „[...] respectarea principiilor democratice, 

a drepturilor omului și a libertăților fundamentale [...] stau la baza politicilor interne și 

externe ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord”, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Andrei Năstase a câștigat alegerile anticipate pentru funcția de primar al 

Chișinăului, după două tururi de scrutin, desfășurate la 20 mai și la 3 iunie 2018, 

obținând 52,57 % din voturi și învingându-l pe Ion Ceban, care a obținut 47,43 %;  

B. întrucât observatorii internaționali la alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului 

au recunoscut rezultatele și caracterul concurențial al scrutinului; 

C. întrucât la 19 iunie 2018 o instanță din Chișinău a anulat rezultatele alegerilor de 

primar, pe motivul că ambii candidați s-au adresat alegătorilor pe platformele de 

comunicare socială în ziua alegerilor, după încheierea legală a campaniei electorale; 

întrucât niciunul dintre candidați nu a solicitat anularea alegerilor; 

D. întrucât la 21 iunie 2018 o instanță de apel la Chișinău a confirmat decizia instanței 

inferioare, concluzionând că comunicarea cu alegătorii prin intermediul platformelor 

sociale a afectat ilegal rezultatul alegerilor; 

E. întrucât la 25 iunie 2018 Curtea Supremă din Moldova a confirmat decizia instanțelor 

inferioare de a invalida rezultatele alegerilor de primar din Chișinău;  

F.  întrucât la 29 iunie 2018 Comisia electorală centrală a Republicii Moldova a confirmat 

hotărârea Curții Supreme de a invalida alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului; 

G. întrucât invitația de „a ieși la vot”, pe care instanțele au considerat-o ca reprezentând o 

presiune și influență necuvenită asupra alegătorilor, a fost o practică comună la 

alegerile anterioare din Moldova și nu a dus niciodată la anularea lor; 

H. întrucât această turnură a situației riscă să abată această țară de la calea aderării la 

valorile și principiile europene și să surpe încrederea și așa destul de șubredă a 

cetățenilor moldoveni în instituțiile statului; întrucât partidele politice din Republica 

Moldova au declarat că acest caz creează un precedent periculos pentru alegerile 

viitoare și întrucât mii de persoane au protestat împotriva deciziei instanțelor din 

Chișinău; 

I. întrucât comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană și Departamentul de 

Stat al SUA, a criticat decizia, subliniind că trebuie respectată voința alegătorilor; 

J. întrucât UE și Moldova și-au asumat angajamentul comun de a promova asocierea 

politică și integrarea economică reciprocă, un proces care presupune ca Moldova să 

adopte și să pună în aplicare reforme structurale și alte reforme substanțiale în 

conformitate cu dispozițiile AA/DCFTA și ale Programului de asociere, și implică, de 

asemenea, un angajament din partea Republicii Moldova de a apăra valorile europene, 

inclusiv respectul pentru valorile și libertățile umane, democrația, egalitatea și statul de 

drept; 
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K. întrucât invalidarea alegerilor este un semn îngrijorător și semnificativ al deteriorării 

continue a aplicării standardelor democratice în Republica Moldova, în special dacă ne 

reamintim că un sistem judiciar independent și transparent este un pilon esențial al 

democrației și al statului de drept; întrucât această invalidare demonstrează o tendință 

tot mai pronunțată spre o guvernare autoritară și arbitrară și scăderea simțitoare a 

încrederii populației în autoritățile și instituțiile sale; 

L. întrucât Parlamentul Republicii Moldova, contrar recomandărilor negative ale 

OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția, a adoptat o modificare controversată a 

legii electorale în iulie 2017, care a stârnit îngrijorare față de riscul de exercitare a unor 

influențe necorespunzătoare asupra candidaților, circumscripțiile cu un singur membru, 

pragurile excesive de reprezentare parlamentară în cadrul componentei proporționale și 

riscurile de reprezentare necorespunzătoare a minorităților și a femeilor; întrucât 

Comisia de la Veneția a subliniat, de asemenea, că polarizarea în jurul acestei inițiative 

legislative indică faptul că nu a existat o consultare semnificativă și un consens larg 

între principalele părți interesate; 

M. întrucât, potrivit raportorului special al ONU privind situația apărătorilor drepturilor 

omului, în Moldova apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii sunt victime ale unor 

campanii de stigmatizare și se confruntă cu acuzații penale motivate politic sau sunt 

amenințați ori de câte ori sar în apărarea vocilor disidente, în timp ce accesul 

jurnaliștilor la informații este restricționat; 

N. întrucât, în octombrie 2017, din cauza progreselor insuficiente înregistrate în 

reformarea sistemului judiciar din Moldova și a neîndeplinirii condițiilor impuse de 

UE, UE a luat decizia de a bloca o plată de 28 de milioane EUR în cadrul programului 

UE de reformă a justiției; 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia luată de Curtea Supremă din 

Moldova de a anula rezultatele alegerilor pentru funcția de primar al orașului Chișinău, 

din motive dubioase și în mod netransparent, care a subminat în mod semnificativ 

integritatea procesului electoral; 

2. reamintește că alegerile credibile, transparente, echitabile și deschise unei participări 

largi reprezintă piatra de temelie a oricărui sistem democratic, menținând 

imparțialitatea și independența sistemului judiciar împotriva oricărui tip de influență 

politică, fiind, în același timp, piatra de temelie a încrederii în sistemul politic al țării, și 

că intervențiile politice în sistemul judiciar și în desfășurarea alegerilor contravin 

standardelor europene la care Moldova a aderat, în special în cadrul Acordului de 

asociere UE-Moldova; 

3. își exprimă solidaritatea fermă cu acțiunile și cererile miilor de oameni care protestează 

pe străzile din Chișinău și cer ca autoritățile moldovene să ia măsuri adecvate pentru ca 

rezultatele alegerilor de primar al Chișinăului, recunoscute, de asemenea, de observatori 

naționali și internaționali și care reflectă voința votanților, să fie respectate; le cere 

autorităților să garanteze dreptul la proteste pașnice; 

4. îndeamnă autoritățile moldovene să garanteze funcționarea mecanismelor democratice, 

insistă asupra faptului că atât puterea executivă, cât și puterea judiciară trebuie să 

respecte separarea puterilor, să susțină neabătut principiile democratice și să se supună 

principiilor statului de drept; 
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5. își exprimă profunda îngrijorare față de deteriorarea și mai gravă a standardelor 

democratice în Moldova; recunoaște că decizia instanțelor, despre care s-a afirmat de 

mai multe ori că este influențată și dirijată politic, este un exemplu al acaparării statului 

și denotă o criză foarte profundă a instituțiilor din Moldova; regretă că, în ciuda 

numeroaselor apeluri făcute de comunitatea internațională, autoritățile continuă să 

submineze încrederea cetățenilor în corectitudinea și imparțialitatea instituțiilor statului; 

6. consideră că, în urma deciziei de a invalida alegerile pentru funcția de primar la 

Chișinău, condițiile politice pentru asistență macrofinanciară (AMF) nu au fost 

îndeplinite, reamintind că „o condiție prealabilă pentru acordarea AMF este ca țara 

beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem 

parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor 

omului.” 

7. îndeamnă Comisia să suspende orice plăți prevăzute de AMF pentru Moldova; 

consideră că orice decizie privind plățile viitoare ar trebui să aibă loc numai după 

alegerile parlamentare planificate și cu condiția ca acestea să aibă loc în conformitate 

cu standardele recunoscute la nivel internațional și să fie evaluate de către organisme 

internaționale specializate, și să fi fost îndeplinite condițiile AMF; 

8. solicită Comisiei să suspende sprijinul bugetar pentru Moldova, utilizând precedentul 

din iulie 2015, când o astfel de suspendare a avut loc în urma crizei bancare; consideră 

că mecanismul de suspendare a sprijinului bugetar al UE ar trebui să fie aplicat ca o 

reacție la invalidare alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului și că acesta ar 

trebui să includă o listă de condiții care trebuie să fie îndeplinite de către autoritățile 

moldovene, printre care să se numere validarea alegerilor din Chișinău și derularea de 

investigații orientate spre rezultate concrete și complet transparente, precum și 

recuperarea activelor și urmărirea penală a făptașilor, în caz de fraudă; 

9. invită autoritățile să urmeze integral recomandările OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la 

Veneția cu privire la reforma electorală; 

10. își reiterează îngrijorarea cu privire la concentrarea puterii politice și economice în 

mâinile unui grup restrâns de persoane, deteriorarea statului de drept, a standardelor 

democratice și a respectării drepturilor omului, politizarea excesivă a instituțiilor 

statului, corupția sistemică, anchetarea insuficientă a fraudei bancare din 2014, și 

pluralismul limitat al mijloacelor de informare în masă; își exprimă îngrijorarea cu 

privire la lipsa de independență a sistemului judiciar, și în special față de cazurile de 

justiție selectivă folosite ca instrument pentru a exercita presiune asupra opozanților 

politici; invită autoritățile moldovene să reformeze sistemul judiciar, inclusiv numirea 

noilor judecători, astfel încât să împiedice sistemul judiciar să intervină în procesul 

politic și electoral sau să submineze în orice alt mod voința poporului din Moldova 

exprimată în mod democratic; 

11. este preocupat de faptul că opozanții politici și avocații lor sunt persecutați de 

autoritățile moldovene prin acuzații și procedurile penale inventate și atrage atenția că, 

procedând astfel, autoritățile încalcă statul de drept și drepturile oponenților politici și 

avocaților; 

12. regretă faptul că, după frauda bancară din 2014, în care au fost furați în total 

aproximativ 1 miliarde USD din sistemul financiar din Republica Moldova, autoritățile 
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au făcut foarte puține progrese în anchetarea amănunțită și imparțială a cazului; 

îndeamnă la eforturi susținute pentru a recupera fondurile furate și a-i aduce pe cei 

responsabili în fața justiției, indiferent de apartenența lor politică; consideră că acest 

lucru este indispensabil pentru a restabili încrederea cetățenilor în instituțiile din 

Moldova și a restabili credibilitatea autorităților; 

13. solicită autorităților moldovene să respecte principiile internaționale și cele mai bune 

practici și să garanteze un mediu propice pentru societatea civilă; își exprimă 

îngrijorarea, în special, față de includerea în actualul proiect de lege privind ONG-urile, 

aflat în prezent în curs de dezbatere în parlament, a unor dispoziții care ar putea limita 

finanțarea din străinătate a ONG-urilor din Republica Moldova; 

14. invită Parlamentul Republicii Moldova să consulte societatea civilă și mass-media 

independentă înainte de adoptarea finală a noii Legi a audiovizualului și să respingă 

„reformarea sa cu dublă destinație”; își exprimă îngrijorarea cu privire la capacitatea 

mediei independente, locale și de opoziție din Moldova, care, printre altele, nu dispun 

de resurse suficiente, de a aplica cerințele din noua lege privind conținutul local 

obligatoriu; 

15. invită SEAE și Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluțiile în toate aceste domenii 

și să informeze în mod corespunzător Parlamentul; 

16. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR), Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei și 

statelor membre, Președintelui, prim-ministrului și Președintelui Parlamentului 

Republicii Moldova. OSCE/ODHIR și Comisiei de la Veneția. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0305 

Burundi  

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la Burundi 

(2018/2785(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Burundi, în special cele din 9 

iulie 201523, 17 decembrie 201524, 19 ianuarie 201725 și 6 iulie 201726, 

– având în vedere Acordul de la Cotonou revizuit, în special articolul 96, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, 

– având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, 

– având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernarea, 

– având în vedere Rezoluțiile 2248 (2015) din 12 noiembrie 2015 și 2303 (2016) din 29 

iulie 2016 ale Consiliului de Securitate al ONU referitoare la situația din Burundi, 

– având în vedere informarea orală din 27 iunie 2018 a Comisiei de anchetă a ONU, 

referitoare la Burundi, adresată Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, 

– având în vedere primul raport al Secretarului General al ONU referitor la situația din 

Burundi, publicat la 23 februarie 2017, precum și declarația Președintelui Consiliului de 

Securitate al ONU privind situația politică și violențele permanente din Burundi, care a 

lansat un apel categoric guvernului și tuturor părților implicate pentru a înceta imediat 

și a respinge aceste violențe, 

– având în vedere declarația de presă a Consiliului de Securitate al ONU din 13 martie 

2017 cu privire la situația din Burundi și declarația Președintelui Consiliului de 

                                                 
23  JO C 265, 11.8.2017, p. 137. 
24  JO C 399, 24.11.2017, p. 190. 
25  Texte adoptate, P8_TA(2017)0004. 
26  Texte adoptate, P8_TA(2017)0310. 
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Securitate al ONU din 5 aprilie 2018, care condamnă toate abuzurile și încălcările 

drepturilor omului din Burundi, 

– având în vedere raportul privind ancheta independentă a Organizației Națiunilor Unite 

referitoare la situația din Burundi, publicat la 20 septembrie 2016, 

– având în vedere rezoluția adoptată de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU la 30 

septembrie 2016 referitoare la situația drepturilor omului în Burundi, 

– având în vedere Acordul de pace și reconciliere pentru Burundi de la Arusha, încheiat 

la 28 august 2000, 

– având în vedere declarația referitoare la Burundi a Summitului Uniunii Africane din 13 

iunie 2015, 

– având în vedere decizia cu privire la activitățile Consiliului pentru pace și securitate și 

starea de pace și securitate în Africa (Assembly/AU/Dec.598(XXVI), adoptată în cadrul 

celei de a 26-a sesiuni ordinare a Adunării șefilor de stat sau de guvern din Africa al 

Uniunii Africane, organizat între 30 și 31 ianuarie 2016 la Addis Abeba (Etiopia), 

– având în vedere deciziile și declarațiile Uniunii Africane (Assembly/AU/Dec.605-

620(XXVII), adoptate în cadrul celei de a 27-a sesiuni ordinare a Adunării șefilor de 

stat și de guvern din Africa al Uniunii Africane, organizat între 17 și 18 iulie 2016 la 

Kigali (Ruanda), 

– având în vedere rezoluția Comisiei africane pentru drepturile omului și ale popoarelor 

din 4 noiembrie 2016 referitoare la situația drepturilor omului în Republica Burundi, 

– având în vedere declarația referitoare la Burundi a Summitului Comunității Africii de 

Est din 31 mai 2015, 

– având în vedere Decizia (UE) 2016/394 a Consiliului din 14 martie 2016 privind 

încheierea procedurii de consultare cu Republica Burundi în conformitate cu articolul 

96 din Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și 

Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de 

altă parte27, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1755 al Consiliului din 1 octombrie 201528, 

precum și deciziile (PESC) 2015/1763 din 1 octombrie 201529 și (PESC) 2016/1745 din 

29 septembrie 201630 ale Consiliului, privind măsuri restrictive luând în considerare 

situația din Burundi, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 16 martie, 18 mai, 22 iunie și 16 noiembrie 

2015 și respectiv din 15 februarie 2016 referitoare la Burundi, 

– având în vedere declarațiile ale Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, 

                                                 
27  JO L 73, 18.3.2016, p. 90. 
28  JO L 257, 2.10.2015, p. 1. 
29  JO L 257, 2.10.2015, p. 37. 
30  JO L 264, 30.9.2016, p. 29. 
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referitoare la din 28 mai 2015, 19 decembrie 2015, 21 octombrie 2016 și 27 octombrie 

2017, 

– având în vedere declarația din 8 iunie 2018 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind 

situația din Burundi, 

– având în vedere declarația din 8 mai 2018 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind 

situația din Burundi înaintea referendumului constituțional, 

– având în vedere declarația din 6 ianuarie 2017 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind 

interzicerea Ligii Iteka în Burundi, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Burundi se confruntă cu o criză politică, a drepturilor omului și umanitară din 

aprilie 2015, când președintele Nkurunziza a anunțat că va candida pentru un al treilea 

mandat, contestat, anunț urmat de luni de tulburări soldate cu moarte a 593 de persoane, 

conform Curții Penale Internaționale (CPI) și, potrivit UNHCR, de atunci 413 000 de 

persoane au fugit din țară, iar 169 000 au fost strămutate intern; întrucât 3,6 de milioane 

de persoane din această țară au nevoie de asistență umanitară, în conformitate cu 

Oficiul ONU pentru Coordonarea afacerilor umanitare (OCHA); 

B. întrucât printre schimbările constituționale votate la referendum se numără extinderea 

puterii prezidențiale, reducerea puterii vicepreședintelui, numirea unui prim-ministru de 

către președintele, introducerea unei proceduri cu majoritate simplă pentru a aproba sau 

a modifica legislația în parlament, posibilitatea de a modifica cotele introduse prin 

Acordul de la Arusha și interdicția de a participa la guvernare pentru partidele politice 

cu mai puțin de 5 % din totalul voturilor, care periclitează Acordul de la Arusha; 

C. întrucât violența și intimidările îndreptate împotriva oponenților politici din întreaga 

țară s-a intensificat înainte de referendumul constituțional din 17 mai 2018, unii dintre 

aceștia dispărând forțat; întrucât referendumul constituțional permite, de asemenea, 

negocierea eliminării unor dispoziții ale Acordului de la Arusha, ceea ce poate diminua 

și mai mult incluziunea și poate atrage după sine consecințe grave pentru stabilitatea 

politică a Burundi; întrucât, în pofida modificării constituției, președintele Nkurunziza a 

anunțat că nu va candida la alegerile din 2020; 

D. întrucât, potrivit Amnesty International, în cursul campaniei electorale oficiale, au au 

fost semnalate numeroase arestări, bătăi și intimidări ale celor în favoarea lui „NU”; 

întrucât referendumul a avut loc într-un context de represiune continuă, determinând 

episcopii catolici din Burundi să declare că mulți cetățeni sunt atât de îngroziți încât nu 

îndrăznesc să spună ce cred de teama de represaliilor; 

E. întrucât, conform UNCI, violența politică, execuțiile extrajudiciare, arestările arbitrare, 

execuțiile extrajudiciare, bătăile, incitările la ură și diverse alte abuzuri continuă să 

afecteze populația; întrucât liga tinerilor din partidul politic aflat la putere, 

Imbonerakure, comite în continuare încălcări ale drepturilor omului și folosește diverse 

tactici de intimidare, cum ar fi blocarea străzilor și instalarea de puncte de control în 

unele provincii, extorsiuni de bani, hărțuirea trecătorilor și arestarea persoanelor 
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suspectate de legături cu opoziția, dintre care multe au fost deținute, violate, bătute și 

torturate, și unele și-au pierdut viața în urma acestui tratament; 

F. întrucât, în perioada referendumului din 2018, organizațiile de apărare a drepturilor au 

semnalat cazuri de restrângere a spațiului civic și de degradare a spațiului media, atât la 

nivel național, cât și la nivel local; întrucât ONG-urile locale și apărătorii drepturilor 

omului sunt din ce în ce mai mult amenințați și vizați de către guvern din 2015, iar 

libertatea presei și condițiile în care lucrează jurnaliștii s-au deteriorat constant; întrucât 

media și jurnaliștii privați au avut mult de suferit în lupta cu guvernul, fiind arestați, 

executați sumar și făcuți dispăruți forțat sau uneori tratați de criminali și chiar de 

teroriști de către guvern; 

G. întrucât, potrivit organizației Reporteri fără Frontiere, Burundi se află pe locul 159 din 

180 în clasamentul mondial al libertății presei pe 2018; 

H. întrucât mulți activiști din domeniul drepturilor omului au fost condamnați la pedepse 

mari cu închisoarea, în special Germain Rukuki, care lucrează pentru a Asociația 

Juriștilor Catolici din Burundi, condamnat la 32 ani, sau sunt în detenție în așteptarea 

procesului, cum ar fi Nestor Nibitanga; întrucât au fost aprobate legi restrictive pentru a 

controla ONG-urile locale și internaționale; întrucât unele organizații au fost obligate să 

își suspende activitățile, iar altele să-și închidă permanent activitatea, precum liga 

ITEKA, FOCODE și ACAT; întrucât numeroși lideri și apărători ai drepturilor omului 

au fost exilați, iar cei care au rămas sunt supuși unor presiuni constante sau arestați; 

întrucât Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore și Marius Nizigama au fost 

condamnați la pedepse cu închisoarea între 10 și 32 ani, iar Nestor Nibitanga riscă o 

pedeapsă de 20 ani; întrucât jurnalistul Jean Bigirimana este dat dispărut de aproape doi 

ani, fiind una dintre numeroasele victime ale disparițiilor forțate; 

I. întrucât, în octombrie 2017, judecătorii CPI au autorizat procurorul CPI să deschidă o 

anchetă asupra suspiciunilor de infracțiuni penale, care se încadrează în jurisdicția 

Curții, săvârșite în Burundi sau de către resortisanți burundezi în afara țării în perioada 

26 aprilie 2015 - 26 octombrie 2017; întrucât, cu efect de la 27 octombrie 2017, 

Burundi a devenit prima națiune care a părăsit CPI ca urmare a deciziei Curții, în aprilie 

2016, de a deschide o anchetă preliminară cu privire la violențele, încălcările 

drepturilor omului și posibilele crime împotriva umanității din Burundi, în timp ce 

regimul continuă să ucidă în condiții de impunitate în țară; 

J. întrucât prezența trupelor de menținere a păcii în Burundi permite regimul președintelui 

Nkurunziza să oculteze realitatea problemelor interne și să prezinte Burundi ca factor 

de stabilizare în alte țări aflate în criză, într-un moment în care Burundi se confruntă cu 

o criză fără precedent, marcată de încălcări grave ale drepturilor omului; întrucât 

procedând astfel Burundi câștigă enorme sume de bani, care nu sunt redistribuite în 

beneficiul populației; întrucât nu vor fi posibile alegeri pașnice, libere, democratice și 

independente dacă nu este desființată miliția Imbonerakure; 

K. întrucât Burundi se află într-o situație de deteriorare socioeconomică continuă și pe 

penultimul loc în clasamentul PIB-ului pe cap de locuitor la nivel global; întrucât 

aproximativ 3,6 de milioane de burundezi (30 % din populație) au nevoie de asistență, 

iar 1,7 milioane sunt într-o situație de insecuritate alimentară; întrucât sărăcia este 

agravată de introducerea unei contribuții „voluntare” pentru alegerile din 2020, care 
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sunt adesea colectate cu forța de Imbonerakure și se ridică la aproximativ 10 % sau mai 

mult din salariul lunar al unui funcționar public;  

L. întrucât, la cea de a 30-a reuniune la nivel înalt a Uniunii Africane și la cea de a 19-a 

reuniune la nivel înalt a Comunității Africii de Est, Uniunea Africană și Comunitatea 

Africii de Est și-au exprimat angajamentul pentru o soluționare pașnică a situației 

politice din Burundi, prin intermediul unui dialog incluziv, pe baza Acordului de la 

Arusha din 28 august 2000; 

M. întrucât mai mulți parteneri bilaterali și multilaterali și-au suspendat asistența financiară 

și tehnică pentru guvernul burundez din cauza situației din această țară; întrucât UE și-a 

suspendat sprijinul financiar direct acordat administrației din Burundi, inclusiv cel 

bugetar, dar își menține sprijinul pentru populație și asistența umanitară. 

N. întrucât UE și SUA au adoptat sancțiuni specifice individuale împotriva Burundi; 

întrucât, la 23 octombrie 2017, Consiliul a reînnoit măsurile restrictive ale UE 

împotriva Burundi, prelungindu-le până la 31 octombrie 2018; întrucât aceste măsuri 

constau în interdicția de a călători și înghețarea activelor anumitor persoane ale căror 

activități sunt considerate ca subminând democrația sau împiedicând găsirea unei 

soluții politice la criza din Burundi; 

O. întrucât Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat rezultatele evaluării 

periodice universale a Burundi, la 28 iunie 2018, în cadrul celei de a 38-a sesiuni; 

întrucât Burundi a acceptat 125 dintre cele 242 de recomandări din evaluare, 

respingându-le în special pe cele referitoare la luarea unor măsuri concrete pentru a 

îmbunătăți situația drepturilor omului din această țară; 

P. întrucât Curtea Constituțională a confirmat rezultatele referendumului din 17 mai 2018 

și a respins o petiție depusă de opoziție, în care aceasta acuza intimidări și abuzuri; 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la impunitatea endemică și încălcările 

drepturilor omului, printre care execuții extrajudiciare, torturi, dispariții forțate și 

detenții arbitrare; reamintește Burundi obligația sa, ca membră a Consiliului ONU 

pentru Drepturile Omului, de a relua cooperarea și de a coopera integral cu Comisia de 

anchetă a ONU pentru Burundi și cu echipa de trei experți ai ONU, precum și de a 

permite accesul în țară al Raportorului special al ONU pentru situația apărătorilor 

drepturilor omului; 

2. invită guvernul din Burundi să respecte în totalitate Acordul de la Arusha, ca 

instrument principal pentru pacea și stabilitatea țării; solicită guvernului din Burundi să 

își respecte obligațiile juridice internaționale privind drepturile omului și drepturile 

civile și să promoveze și să protejeze dreptul la libertatea de exprimare și de asociere, 

ambele consacrate în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la 

care Burundi este un stat parte; 

3. denunță din nou intimidările, represiunea, violențele și hărțuirile împotriva jurnaliștilor, 

susținătorilor opoziției și apărătorilor drepturilor omului; solicită autorităților 

burundeze să respecte statul de drept și drepturile fundamentale ale omului, printre care 

libertatea de exprimare și libertatea media, și să-i elibereze imediat și necondiționat pe 

Germain Rukuki, Nestor Nibitanga, Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore 

și Marius Nizigama, cinci apărători ai drepturilor omului care sunt deținuți pentru 
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singurul motiv al activității lor în sprijinul drepturilor omului, dar care sunt acuzați de 

autorități de subminare a securității interne a statului; solicită autorităților burundeze să 

efectueze investigații cu privire la situația jurnalistului Jean Bigirimana; 

4. condamnă decizia Burundi de a se retrage din CPI; susține continuarea unei anchete 

preliminare de către CPI cu privire la crimele și actele extinse de represiune din 

Burundi; solicită UE să continue să insiste asupra tragerii la răspundere a vinovaților de 

crimele comise în Burundi; se așteaptă ca Burundi să reia și să își continue cooperarea 

cu CPI, având în vedere faptul că lupta împotriva impunității, urmărirea penală în toate 

cazurile de încălcare a drepturilor omului și stabilirea răspunderii sunt în continuare 

necesare pentru depășirea crizei și pentru o soluție pașnică de durată; 

5. salută informarea orală a Comisiei de anchetă a ONU pentru Burundi și activitatea sa 

vitală de colectare a dovezilor privind criza drepturilor omului din această țară; 

6. își subliniază îngrijorarea cu privire la situația umanitară: 169 000 de persoane sunt 

strămutate intern, 1,67 milioane au nevoie de asistență umanitară și peste 410 000 

încearcă să se refugieze în țările vecine; salută eforturile țărilor de primire și invită 

guvernele din regiune să se asigure că reîntoarcerea refugiaților se face de bună voie, pe 

baza unor decizii în cunoștință de cauză și se realizează în condiții de siguranță și 

demnitate; 

7. regretă, cu toate acestea, progresul lent al dialogului interburundez condus de 

Comunitatea Est Africană și lipsa de implicare a guvernului Burundi în această 

privință; solicită părților, și în special autorităților burundeze, să se angajeze să reia de 

urgență acest dialog, care ar trebui organizat într-un cadru cu adevărat incluziv și fără 

precondiții;- 

8. solicită o nouă abordare, coordonată între UA, UE, Comisia Economică pentru Africa a 

ONU (CEA) și ONU în ansamblu; regretă faptul că guvernul din Burundi nu ia în 

considerare rapoartele Secretarului General al ONU, rezoluțiile Consiliului pentru 

Drepturile Omului al ONU de la Geneva, decizia UA din ianuarie 2018 și eforturile de 

mediere ale CEA; încurajează partenerii bilaterali și multilaterali și guvernul din 

Burundi să își continue dialogul pentru ca acesta din urmă să creeze condiții adecvate 

pentru reluarea asistenței; invită toți actorii burundezi să participe activ la acest proces; 

își reafirmă sprijinul pentru procesul de mediere, cu sprijinul UA și al Reprezentantului 

special al Secretarului General al ONU; 

9. salută asistența acordată de partenerii bilaterali și multilaterali pentru îmbunătățirea 

situației umanitare și invită comunitatea internațională să continue să ofere sprijin 

pentru a răspunde nevoilor umanitare din țară; încurajează Comisia să ofere un sprijin 

direct suplimentar pentru populație în 2018; subliniază că revenirea la modul clasic de 

cooperare necesită o revenire la statul de drept și democrație, inclusiv la lupta împotriva 

impunității și protecția cetățenilor din Burundi; 

10. își exprimă îngrijorarea pentru faptul că actuala criză politică se poate transforma într-

un conflict etnic din cauza propagandei, a incitărilor la ură și violență, a catalogării 

oponenților, membrilor societății civile, jurnaliștilor și populației tutsi ca „dușmani ai 

regimului” care trebuie eliminați; solicită insistent tuturor părților din Burundi să evite 

comportamentele și limbajul care pot agrava violența, adânci criza sau afecta 

stabilitatea regională pe termen lung; 
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11. rămâne profund preocupat de faptul că noua constituție, adoptată prin referendum la 17 

mai 2018, ar putea conducă la eliminarea dispozițiilor negociate atent, stabilite în 

Acordul de la Arusha, care au contribuit la încetarea războiului civil din Burundi; 

12. își reafirmă susținerea pentru decizia UE, în urma consultărilor cu autoritățile din 

Burundi în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou, de a suspenda ajutorul 

financiar direct acordat administrației burundeze și salută adoptarea de către UE a 

restricțiilor de călătorie și a măsurilor de înghețare a activelor împotriva celor care 

încearcă să submineze eforturile de pace și drepturilor omului; 

13. solicită oprirea oricăror plăți către trupele din Burundi și diferitele contingente din 

Burundi implicate în misiunile de menținere a păcii ale ONU și UA; ia act de anunțul 

făcut de președintele Nkurunziza că nu va candida pentru un nou mandat în 2020; invită 

comunitatea internațională să urmărească îndeaproape situația din Burundi, în pofida 

declarației președintelui Nkurunziza cu privire la alegerile din 2020; 

14. reamintește declarația categorică a VP/ÎR din 8 mai 2018 privind lansarea fazei 

pregătitoare finale pentru referendumul constituțional din 17 mai 2018; regretă 

inexistența unei abordări consensuale între diferitele grupuri politice și societale din 

Burundi, lipsa de informații publice oficiale cu privire la principalele elemente ale 

proiectului de constituție și controlul strict al jurnaliștilor și al media; 

15. reamintește guvernului din Burundi că, pentru organizarea unor alegeri incluzive, 

credibile și transparente în 2020, sunt necesare dreptul la libertatea de exprimare, 

accesul la informații și existența unui spațiu liber în care apărătorii drepturilor omului 

să se poată exprima fără teamă de represalii sau intimidări; 

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și 

parlamentului Burundi, Consiliului de Miniștri ACP-UE, Comisiei, Consiliului, 

Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, statelor 

membre și instituțiilor Uniunii Africane și Secretarului General al Organizației 

Națiunilor Unite. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0314 

Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței 

umanitare  

Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la un set de orientări 

destinate statelor membre pentru a evita incriminarea asistenței umanitare 

(2018/2769(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire 

a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate31, 

– având în vedere Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 

privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și 

șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 1)32, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2015 de instituire a unui „Plan de 

acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015-2020)” 

(COM(2015)0285), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 martie 2017 privind 

evaluarea, în contextul REFIT, a cadrului juridic al UE împotriva facilitării intrării, 

tranzitului și șederii neautorizate: pachetul privind facilitarea (Directiva 2002/90/CE și 

Decizia-cadru 2002/946/JAI) (SWD(2017)0117), 

– având în vedere Rezoluția sa din 18 aprilie 2018 referitoare la progresele înregistrate în 

ceea ce privește Pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, 

desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și Pactul privind refugiații33, 

– având în vedere studiul intitulat „Adecvat scopului? Directiva privind facilitarea și 

incriminarea asistenței umanitare acordate migranților clandestini”, publicat de Direcția 

Generală Politici Interne a PE în 2016, 

– având în vedere studiul realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene cu privire la incriminarea migranților în situație nereglementară și a 

                                                 
31  JO L 328, 5.12.2002, p. 17. 
32  JO L 328, 5.12.2002, p. 1. 
33  Texte adoptate, P8_TA(2018)0118. 
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persoanelor care îi ajută, publicat în 2014, 

– având în vedere documentul tematic al Comisarului pentru drepturile omului al 

Consiliului Europei din 4 februarie 2010, intitulat „Criminalizarea migrației în Europa: 

implicațiile asupra drepturilor omului”, 

– având în vedere Protocolul ONU împotriva contrabandei cu migranți pe cale terestră, 

aeriană și maritimă, de completare a Convenției ONU împotriva criminalității 

transnaționale organizate, adoptat prin Rezoluția 55/25 din 15 noiembrie 2000, la cea 

de a 55-a sesiune a Adunării Generale a ONU (Protocolului ONU privind contrabanda), 

– având în vedere raportul Raportorului special al ONU pentru Drepturile Omului privind 

migranții din 24 aprilie 2013, intitulat „Studiu regional: managementul frontierelor 

externe ale Uniunii Europene și impactul său asupra drepturilor omului în cazul 

migranților”, 

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind un set de orientări destinate 

statelor membre pentru a evita incriminarea asistenței umanitare (O-000065/2018 – 

B8-0034/2018), 

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, 

– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, în Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015-

2020), Comisia a subliniat necesitatea de „a se asigura că sunt instituite sancțiuni 

penale adecvate, evitând totodată riscul incriminării persoanelor care oferă asistență 

umanitară migranților aflați în dificultate”, precum și de a îmbunătăți pachetul UE 

privind facilitarea, inclusiv Directiva privind facilitarea și decizia-cadru care o 

însoțește; 

B. întrucât articolul 1 alineatul (2) din Directiva privind facilitarea prevede o derogare 

neobligatorie pentru asistența umanitară, oferind statelor membre opțiunea de a nu 

incrimina facilitarea atunci când este de natură umanitară; 

C. întrucât, în Rezoluția sa din 18 aprilie 2018 privind progresele înregistrate în ceea ce 

privește Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de 

siguranță și de ordine și Pactul privind refugiații ale ONU, Parlamentul a solicitat 

neincriminarea asistenței umanitare, creșterea capacităților de căutare și salvare a 

persoanelor aflate în pericol, creșterea capacităților desfășurate de toate statele, precum 

și recunoașterea contribuției actorilor privați și a ONG-urilor la desfășurarea 

operațiunilor de salvare pe mare sau pe uscat; 

D. întrucât, în documentul său de lucru privind evaluarea în cadrul REFIT a pachetului 

referitor la facilitare, Comisia a subliniat că intensificarea schimbului de cunoștințe și 

de bune practici între procurori, autoritățile de aplicare a legii și societatea civilă ar 

contribui la îmbunătățirea situației actuale și ar permite evitarea incriminării asistenței 

umanitare reale; 

E. întrucât articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind facilitarea nu impune 
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statelor membre obligația de a nu pedepsi facilitarea șederii clandestine atunci când nu 

există niciun indiciu al intenției de profit financiar, și întrucât decizia-cadru nu cuprinde 

dispoziții obligatorii care împiedică sancționarea actelor efectuate în scopuri umanitare 

sau în situații de urgență; 

1. reamintește că, în conformitate cu Directiva privind facilitarea și decizia-cadru care o 

însoțește, statele membre au obligația de a implementa legislația care introduce 

sancțiuni penale pentru facilitarea intrării, tranzitului și șederii clandestine; 

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la consecințele nedorite ale pachetului legislativ 

privind facilitarea asupra cetățenilor care acordă asistență umanitară migranților și 

asupra coeziunii sociale a societății gazdă în ansamblu; 

3. subliniază că, în conformitate cu Protocolul ONU privind contrabanda, actele de 

asistență umanitară nu ar trebui incriminate; 

4. remarcă faptul că actorii implicați în asistența umanitară, care susțin și completează 

acțiunile de salvare ale autorităților competente din statele membre, trebuie să se 

încadreze în sfera de competență stabilită pentru asistența umanitară prin Directiva 

privind facilitarea, iar operațiunile lor trebuie să se desfășoare sub controlul statelor 

membre; 

5. regretă transpunerea foarte limitată de către statele membre a derogării pentru asistență 

umanitară prevăzute în Directiva privind facilitarea și consideră că această derogare ar 

trebui să fie aplicată ca un obstacol pentru urmărirea penală, astfel încât aceasta să nu 

se desfășoare împotriva persoanelor și organizațiilor societății civile care acordă 

asistență migranților din motive umanitare; 

6. invită statele membre să transpună derogarea pentru asistență umanitară prevăzută în 

Directiva privind facilitarea și să creeze sisteme adecvate pentru a monitoriza 

respectarea și aplicarea concretă a pachetului privind facilitarea, prin colectarea și 

înregistrarea anuală a informațiilor cu privire la numărul de persoane arestate pentru 

facilitare la frontieră și în interior, numărul de proceduri judiciare inițiate, numărul 

condamnărilor, precum și la modul în care sunt stabilite pedepsele și la motivele 

întreruperii anchetelor; 

7. solicită insistent Comisiei să adopte un set de orientări pentru statele membre, în care să 

precizeze ce forme de facilitare nu ar trebui incriminate, pentru a asigura claritatea și 

uniformitatea aplicării acquis-ului actual, inclusiv a articolului 1 alineatul (1) litera (b) 

și alineatul (2) din Directiva privind facilitarea, și subliniază faptul că claritatea 

parametrilor va conferi o mai mare coerență a reglementărilor penale privind facilitarea 

ale statelor membre și va limita incriminarea nejustificată; 

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 

Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0315 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-

SUA  

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la caracterul adecvat al 

protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (2018/2645(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

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

funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolele 6, 7, 8, 11, 16, 47 și 52 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta UE), 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)34 

(RGPD) și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, 

investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 

Consiliului35, 

– având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 6 octombrie 2015, 

pronunțată în cauza C-362/14 Maximillian Schrems/Comisarul pentru protecția 

datelor36, 

– având în vedere Hotărârea Curții Europene de Justiție din 21 decembrie 2016 

pronunțată în cauzele C-203/15 Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen și C-698/15 

Secretary of State for the Home Department/Tom Watson și alții, 37, 

– având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2016/1250 din 12 iulie 

2016 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

                                                 
34  JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
35  JO L 119, 4.5.2016, p. 89. 
36  ECLI:EU:C:2015:650. 
37  ECLI:EU:C:2016:970. 
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caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA38, 

– având în vedere avizul 4/2016 al Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) 

din 30 mai 2016 referitor la proiectul de decizie privind caracterul adecvat al Scutului 

de confidențialitate UE-SUA39, 

– având în vedere avizul 01/2016 al Grupului de lucru pentru protecția datelor „Articolul 

29” (Grupul de lucru „Articolul 29”), din 13 aprilie 2016, referitor la proiectul de 

decizie privind caracterul adecvat al Scutului de confidențialitate UE-SUA40 și 

declarația Grupului de lucru „Articolul 29” din 26 iulie 201641, 

– având în vedere Raportul Comisiei din 18 octombrie 2017 către Parlamentul European 

și Consiliu privind prima evaluare anuală privind funcționarea Scutului de 

confidențialitate (COM(2017)0611) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care 

însoțește documentul (SWD(2017)0344), 

– având în vedere documentul din 28 noiembrie 2017 al Grupului de lucru „Articolul 29”, 

intitulat „Scutul de confidențialitate UE-SUA - Prima revizuire comună anuală ”42, 

– având în vedere scrisoarea de răspuns a grupului de lucru „Articolul 29” din 11 aprilie 

2018 privind reautorizarea secțiunii 702 din Legea privind supravegherea activităților 

străine de spionaj (FISA) din Statele Unite, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2017 referitoare la caracterul adecvat al 

protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA43, 

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

A. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în hotărârea sa din 6 octombrie 

2015, pronunțată în cauza C-362/14, Maximillian Schrems v. Comisarul pentru 

protecția datelor, a invalidat decizia privind Sfera de siguranță și a clarificat faptul că 

un nivel adecvat de protecție într-o țară terță trebuie considerat ca fiind „în esență 

echivalent” cu cel garantat în cadrul Uniunii, în temeiul Directivei 95/46/CE, 

interpretată în spiritul Cartei UE, subliniind necesitatea de a încheia negocierile privind 

un nou acord, astfel încât să se asigure securitatea juridică cu privire la modul în care ar 

trebui transferate datele cu caracter personal din UE către SUA; 

B. întrucât, atunci când analizează nivelul de protecție asigurat de o țară terță, Comisia are 

obligația să evalueze fondul normelor aplicabile în țara în cauză, care emană din 

legislația sa internă sau din angajamentele sale internaționale, precum și practica 

stabilită pentru a asigura respectarea normelor în cauză, deoarece trebuie să se țină 

                                                 
38  JO L 207, 1.8.2016, p. 1. 
39  JO C 257, 15.7.2016, p. 8. 
40  http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2016/wp238_en.pdf 
41  http://ec.europa.eu/justice/article-29/press-material/press-

release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shie
ld_en.pdf  

42  WP 255, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612621  

43  Texte adoptate, P8_TA(2017)0131. 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612621
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612621
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seama, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, de toate 

împrejurările în care are loc transferul unor date cu caracter personal către o țară terță; 

întrucât evaluarea trebuie să vizeze nu numai legislația și practicile legate de protecția 

datelor cu caracter personal în scopuri comerciale și private, ci trebuie să includă și 

toate aspectele cadrului aplicabil țării sau sectorului în cauză, în special, dar nu numai, 

aplicarea legii, securitatea națională și respectarea drepturilor fundamentale; 

C. întrucât transferurile de date cu caracter personal între organizațiile comerciale din UE 

și SUA sunt un element important al relațiilor transatlantice, având în vedere 

digitalizarea tot mai mare a economiei mondiale; întrucât aceste transferuri ar trebui 

efectuate cu respectarea deplină a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a 

dreptului la viața privată; întrucât unul dintre obiectivele fundamentale ale UE este 

protecția drepturilor fundamentale, astfel cum este consacrată în Carta UE; 

D. întrucât compania Facebook, semnatară a Scutului de confidențialitate, a confirmat că 

datele a 2,7 milioane de cetățeni ai UE au fost utilizate în mod necorespunzător de către 

firma de consultanță politică Cambridge Analytica; 

E. întrucât, în avizul său nr. 4/2016, AEPD a ridicat o serie de probleme cu privire la 

proiectul de Scut de confidențialitate; întrucât AEPD salută în același aviz eforturile 

depuse de toate părțile implicate de a găsi o soluție pentru transferurile de date cu 

caracter personal din UE către SUA în scopuri comerciale pe baza unui sistem de 

autocertificare; 

F. întrucât, în avizul său 01/2016 referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare 

privind caracterul adecvat al Scutului de confidențialitate UE-SUA, Grupul de lucru 

„Articolul 29” a salutat îmbunătățirile aduse de Scutul de confidențialitate față de 

decizia privind Sfera de siguranță, exprimând însă dubii majore atât cu privire la 

aspectele comerciale, cât și la accesul autorităților publice la datele transferate în cadrul 

Scutului de confidențialitate; 

G. întrucât, la 12 iulie 2016, în urma unor discuții suplimentare cu administrația SUA, 

Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250, care declară adecvat 

nivelul de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniune către 

organizații din Statele Unite în cadrul Scutului de confidențialitate UE-SUA; 

H. întrucât Scutul de confidențialitate UE-SUA este însoțit de mai multe asigurări și 

angajamente unilaterale ale administrației SUA, care explică, printre altele, principiile 

de protecție a datelor, funcționarea supravegherii, a impunerii respectării normelor și a 

căilor de atac, precum și elementele de protecție și garanție în virtutea cărora agențiile 

de securitate pot accesa și prelucra datele cu caracter personal; 

I. întrucât, în declarația sa din 26 iulie 2016, Grupul de lucru „Articolul 29” a salutat 

îmbunătățirile aduse de mecanismul Scutului de confidențialitate UE-SUA, în 

comparație cu cel al Sferei de siguranță, și a felicitat Comisia și autoritățile SUA pentru 

faptul că au luat în considerare preocupările sale; întrucât, cu toate acestea, Grupul de 

lucru „Articolul 29” menționează că rămân încă o serie de probleme, atât în ceea ce 

privește aspectele comerciale, cât și în ceea ce privește accesul autorităților publice din 

SUA la datele transferate din UE, cum ar fi lipsa unor norme specifice privind deciziile 

automatizate și absența unui drept general de a ridica obiecții, necesitatea unor garanții 

mai stricte privind independența și competențele mediatorului sau lipsa unor garanții 
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concrete că nu se vor efectua colectări masive și fără distincție ale datelor personale 

(colectări în masă); 

J. întrucât, în rezoluția sa din 6 aprilie 2017, Parlamentul recunoaște faptul că Scutul de 

confidențialitate UE-SUA conține îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește 

claritatea standardelor, în comparație cu fosta Sferă de siguranță UE-SUA, dar 

consideră, în același timp, că rămân încă niște lacune importante în ceea ce privește 

anumite aspecte comerciale, securitatea națională și asigurarea respectării legii; întrucât 

solicită Comisiei să efectueze, în cursul primei revizuiri anuale comune, o examinare 

completă și aprofundată a tuturor lacunelor și deficiențelor și să arate modul în care 

acestea au fost abordate, astfel încât să se asigure conformitatea cu Carta UE și cu 

legislația Uniunii, precum și să analizeze atent dacă mecanismele și garanțiile indicate 

în asigurările și clarificările administrației SUA sunt eficace și fezabile; 

K întrucât, deși Raportul Comisiei către Parlamentși Consiliu referitor la prima evaluare 

anuală privind funcționarea Scutului de confidențialitate și documentul de lucru al 

serviciilor Comisiei care însoțește acest document recunosc că autoritățile americane au 

instituit structurile și procedurile necesare pentru a asigura funcționarea corectă a 

Scutului de confidențialitate și concluzionează că Statele Unite continuă să asigure un 

nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate în temeiul Scutului 

de confidențialitate, au adresat însă zece recomandări autorităților SUA pentru a 

soluționa unele preocupări legate nu numai de sarcinile și activitățile Departamentul 

Comerțului din SUA, ca administrație responsabilă cu monitorizarea certificării 

organizațiilor care aderă la Scutul de confidențialitate și a asigurării respectării 

principiilor, ci și de securitatea națională, cum ar fi reautorizarea secțiunii 702 din 

FISA, sau de numirea unui mediator permanent și de faptul că membrii Comitetului de 

supraveghere a vieții private și a libertăților civile (PCLOB) nu sunt încă în funcție; 

L. întrucât în avizul Grupului de lucru „Articolul 29” din 28 noiembrie 2017 intitulat 

„Scutul de confidențialitate UE-SUA - Prima revizuire comună anuală” se recunosc, în 

urma primei revizuiri comune anuale, progresele înregistrate în ceea ce privește Scutul 

de confidențialitate în comparație cu decizia, invalidată, privind Sfera de siguranță; 

întrucât Grupul de lucru „Articolul 29” recunoaște eforturile depuse de către autoritățile 

din SUA și de către Comisie pentru a pune în aplicare Scutul de confidențialitate; 

M. întrucât Grupul de lucru „Articolul 29” a identificat un număr important de probleme 

nerezolvate îngrijorătoare, atât în ceea ce privește aspectele comerciale, cât și cele 

legate de accesul autorităților publice din SUA la datele transferate către SUA în 

temeiul Scutului de confidențialitate (fie în scopuri de asigurare a respectării legii, fie în 

scopuri de securitate națională), care trebuie să fie abordate atât de Comisie, cât și de 

autoritățile din SUA; întrucât a solicitat crearea imediată a unui plan de acțiune pentru a 

demonstra că toate aceste preocupări vor fi abordate, cel târziu la cea de a doua 

revizuire comună; 

N. întrucât, în cazul în care nu se abordează preocupările exprimate de Grupul de lucru 

„Articolul 29” în termenele stabilite, membrii acestuia vor lua măsuri adecvate, inclusiv 

vor adresa decizia privind caracterul adecvat al Scutului de confidențialitate instanțelor 

naționale pentru ca acestea să facă o trimitere preliminară la CJUE; 

O. întrucât CJUE a fost sesizată cu o acțiune în anulare (cauza T-738/16, La Quadrature 

du Net și alții v Comisia) și o sesizare din partea Înaltei Curți a Irlandei în cauza între 
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comisarul pentru protecția datelor din Irlanda și Facebook Ireland Limited și 

Maximilian Schrems (cauza Schrems II); întrucât în sesizare se constată că are loc, în 

continuare, o supraveghere în masă și se analizează dacă există o cale de atac eficace în 

legislația SUA pentru cetățenii UE ale căror date cu caracter personal sunt transferate 

către Statele Unite; 

P. întrucât, la 11 ianuarie 2018, Congresul SUA a reautorizat și modificat secțiunea 702 

din FISA pentru șase ani fără a răspunde preocupărilor exprimate în raportul de analiză 

comună al Comisiei și în avizul Grupului de lucru „Articolul 29”; 

Q. întrucât, în cadrul legislației bugetare generale promulgate la 23 martie 2018, Congresul 

SUA a promulgat Clarifying Overseas Use of Data (CLOUD) Act, care facilitează 

accesul în scopul asigurării respectării legii la conținutul comunicațiilor și la alte date 

conexe, permițând autorităților de aplicare a legii din SUA să impună producerea 

datelor transmise în cadrul comunicațiilor, chiar dacă acestea sunt stocate în afara 

Statelor Unite, și dând anumitor țări străine dreptul să încheie acorduri executive cu 

SUA pentru a permite prestatorilor de servicii din SUA să răspundă la anumite ordine 

străine care solicită accesul la datele transmise în cadrul comunicațiilor; 

R. întrucât Facebook Inc., Cambridge Analytica și SCL Elections Ltd sunt societăți 

certificate în cadrul Scutului de confidențialitate și, ca atare, au beneficiat de decizia 

privind caracterul adecvat ca temei juridic pentru transferul datelor cu caracter personal 

din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii și prelucrarea ulterioară a 

acestora; 

S. întrucât, în conformitate cu articolul 45 alineatul (5) din Regulamentul general privind 

protecția datelor, în cazul în care informațiile disponibile indică faptul că o țară terță nu 

asigură un nivel de protecție adecvat, Comisia trebuie să abroge, să modifice sau să 

suspende decizia sa privind caracterul adecvat, 

1. subliniază deficiențele persistente ale Scutului de confidențialitate în ceea ce privește 

respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate; subliniază riscul tot mai 

mare ca CJUE să invalideze Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2016/1250 

privind Scutul de confidențialitate; 

2. ia act de existența unor îmbunătățiri în comparație cu acordul privind Sfera de 

siguranță, printre care introducerea unor definiții-cheie, obligații mai stricte legate de 

păstrarea datelor și transferurile ulterioare către țări terțe, crearea unui mediator pentru 

a garanta accesul la căi de atac individuale și o supraveghere independentă, un sistem 

de control și echilibru care să asigure drepturile persoanelor vizate (PCLOB), evaluări 

de conformitate interne și externe, o documentare și monitorizare mai periodică și mai 

riguroasă, disponibilitatea mai multor căi de atac, precum și rolul proeminent al 

autorităților naționale de protecție a datelor în ceea ce privește examinarea plângerilor; 

3. reamintește că Grupul de lucru „Articolul 29” a stabilit termenul de 25 mai 2018 pentru 

soluționarea chestiunile restante, în caz contrar, acesta putând decide să aducă 

chestiunea Scutului de confidențialitate în fața instanțelor naționale pentru ca acestea să 

facă o trimitere preliminară la CJUE44; 

                                                 
44  https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48782  

https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48782
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Aspecte instituționale/Numiri 

4. regretă faptul că a durat atât de mult timp pentru a-i desemna pe cei doi membri 

suplimentari în contextul numirii președintelui PCLOB și îndeamnă Senatul să 

analizeze profilurile acestora pentru a ratifica desemnarea lor, astfel încât să se 

restabilească cvorumul agenției independente și să i se permită acesteia să își 

îndeplinească misiunile de prevenire a terorismului și de protecție a vieții private și a 

libertăților civile; 

5. își exprimă îngrijorarea legată de faptul că lipsa unui președinte și a unui cvorum a 

limitat capacitatea PCLOB de a acționa și de a-și îndeplini obligațiile; subliniază că, în 

perioada în care cvorumul nu este atins, PCLOB nu poate iniția noi proiecte de 

consiliere sau de supraveghere și nu poate angaja personal; reamintește faptul că 

PCLOB nu a publicat încă raportul său îndelung așteptat privind desfășurarea 

supravegherii în temeiul Ordinului executiv 12333 și nu a furnizat informații privind 

funcționarea concretă a acestui ordin executiv și privind necesitatea și 

proporționalitatea sa în ceea ce privește interferențele la nivelul protecției datelor în 

acest context; ia act de faptul că acest raport este deosebit de necesar, având în vedere 

că modul în care Ordinul executiv 12333 este utilizat este incert și imprevizibil; regretă 

faptul că PCLOB nu a publicat un nou raport privind secțiunea 702 din FISA înainte de 

a fi fost reautorizată în ianuarie 2018; consideră că absența cvorumului subminează în 

mod grav garanțiile și asigurările de conformitate și de supraveghere emise de 

autoritățile din SUA; îndeamnă, așadar, autoritățile din SUA să numească fără 

întârziere noii membri ai Comitetului și să-i confirme în funcție; 

6. având în vedere faptul că Directiva prezidențială nr. 28 (PPD 28) este unul dintre 

elementele centrale pe care se bazează Scutul de confidențialitate, solicită publicarea 

raportului PCLOB privind PPD 28, care face, în continuare, obiectul privilegiului 

prezidențial și, prin urmare, nu a fost încă publicat; 

7. își reiterează poziția potrivit căreia mecanismul Ombudsmanului instituit de 

Departamentul de Stat al SUA nu este suficient de independent și nu este investit cu 

competențe efective suficiente pentru a-și îndeplini atribuțiile și a oferi căi de atac 

eficace pentru cetățenii UE; subliniază faptul că trebuie precizate competențele exacte 

ale mecanismului Ombudsmanului, în special în ceea ce privește competențele sale față 

de comunitatea serviciilor de informații și eficacitatea reală a căilor de atac împotriva 

deciziilor sale; regretă faptul că Ombudsmanul poate doar solicita anumite măsuri și 

informații din partea organismelor guvernamentale ale SUA și nu poate ordona 

autorităților să înceteze și să pună capăt supravegherii ilegale sau să distrugă definitiv 

informațiile; subliniază că, deși există un Ombudsman interimar, până în prezent 

administrația SUA nu a numit încă un nou Ombudsman permanent, ceea ce nu 

favorizează încrederea reciprocă; consideră că, în absența numirii unui Ombudsman 

independent, cu experiență și care să dispună de competențe suficiente, garanțiile SUA 

potrivit cărora cetățenii UE beneficiază de căi de atac eficiente sunt nule și neavenite; 

8. ia act de recenta confirmare de către Senat a unui nou președinte și a patru comisari ai 

Comisiei Federale pentru Comerț (CFC); regretă că până la confirmarea menționată au 

fost vacante patru din cele cinci mandate din cadrul CFC, având în vedere faptul că 

CFC este agenția competentă însărcinată cu asigurarea respectării principiilor Scutului 

de confidențialitate de către organizațiile din SUA; 
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9. subliniază faptul că dezvăluirile recente privind practicile Facebook și Cambridge 

Analytica evidențiază necesitatea unor acțiuni proactive de supraveghere și de asigurare 

a aplicării normelor, care să nu se bazeze doar pe reclamații, ci să prevadă verificări 

sistematice a conformității practice a politicilor de confidențialitate cu principiile 

Scutului de confidențialitate pe tot parcursul ciclului de certificare; invită autoritățile 

UE competente în materie de protecție a datelor să ia măsurile necesare și să suspende 

transferurile în cazurile de neconformitate; 

Aspecte comerciale 

10. consideră că, în scopul de a asigura transparența și a evita declarațiile de certificare 

false, Departamentul Comerțului al Statelor Unite nu ar trebui să tolereze societățile 

americane care fac declarații publice despre certificarea lor în cadrul Scutului de 

confidențialitate înainte ca acesta să fi finalizat procesul de certificare și să le fi inclus 

pe lista Scutului de confidențialitate; este preocupat de faptul că Departamentul 

Comerțului nu a folosit posibilitatea prevăzută în Scutul de confidențialitate de a 

solicita copii ale clauzelor contractuale utilizate de societățile certificate în cadrul 

contractelor încheiate cu terți pentru a asigura conformitatea; consideră, prin urmare, că 

nu există un control eficace al respectării efective a dispozițiilor Scutului de 

confidențialitate de către societățile certificate; invită Departamentul Comerțului să 

efectueze în mod proactiv și periodic evaluări de conformitate ex officio pentru a 

monitoriza respectarea efectivă de către societăți a normelor și cerințelor Scutului de 

confidențialitate; 

11. consideră că diversele căi de atac disponibile pentru cetățenii UE s-ar putea dovedi a fi 

prea complexe, greu de utilizat și, prin urmare, mai puțin eficace; constată că, astfel 

cum au subliniat societățile care furnizează mecanisme independente de recurs, 

majoritatea plângerilor sunt prezentate direct întreprinderilor de către persoane care 

caută informații generale privind Scutul de confidențialitate și prelucrarea datelor lor; 

recomandă, prin urmare, autorităților SUA să ofere cetățenilor, pe site-ul de internet al 

Scutului de confidențialitate, informații mai concrete cu privire la drepturile lor și căile 

de atac disponibile, într-un mod accesibil și ușor de înțeles; 

12. având în vedere dezvăluirile recente privind utilizarea abuzivă a datelor cu caracter 

personal de către întreprinderi certificate în cadrul Scutului de confidențialitate, cum ar 

fi Facebook și Cambridge Analytica, invită autoritățile SUA însărcinate cu asigurarea 

respectării Scutului de confidențialitate să adopte fără întârziere măsuri cu privire la 

astfel de dezvăluiri, în deplină conformitate cu garanțiile și angajamentele oferite de a 

susține actualul Scut de confidențialitate și, dacă este cazul, să retragă aceste 

întreprinderi de pe lista Scutului de confidențialitate; de asemenea, solicită autorităților 

UE competente în materie de protecție a datelor să cerceteze astfel de dezvăluiri și, 

dacă este cazul, să suspende sau să interzică transferurile de date în temeiul Scutului de 

confidențialitate; consideră că dezvăluirile demonstrează clar că mecanismul Scutului 

de confidențialitate nu oferă o protecție adecvată a dreptului la protecția datelor; 

13. este deosebit de îngrijorat de schimbarea în ceea ce privește serviciul Facebook pentru 

utilizatorii din țările terțe din afara Statelor Unite și a Canadei, care până în prezent au 

beneficiat de drepturi în temeiul legislației UE referitoare la protecția datelor și care 

sunt obligați acum să accepte ca operator de date Facebook SUA în loc de Facebook 

Irlanda; consideră că acest lucru reprezintă un transfer de date cu caracter personal a 

aproximativ 1,5 miliarde de utilizatori către o țară terță; are îndoieli serioase cu privire 
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la faptul că o astfel de limitare la scară largă fără precedent a drepturilor fundamentale 

ale utilizatorilor unei platforme care este un monopol de facto corespunde obiectivului 

Scutului de confidențialitate; solicită autorităților pentru protecția datelor din UE să 

cerceteze această chestiune; 

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, dacă această problemă nu este 

soluționată, utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal de către diferite entități 

care urmăresc să manipuleze opinia politică sau comportamentul de vot poate amenința 

procesul democratic și ideea de bază că alegătorii sunt capabili să ia decizii pentru sine 

în cunoștință de cauză și bazate pe fapte; 

15. salută și sprijină invitațiile adresate legislatorului american de a se orienta spre o lege 

omnibus privind protecția vieții private și a datelor; 

16. își reiterează preocupările cu privire la absența unor norme și garanții specifice în 

Scutul de confidențialitate pentru deciziile bazate pe prelucrarea și crearea automată de 

profiluri, care produc efecte juridice sau afectează în mod semnificativ persoanele; ia 

act de intenția Comisiei de a comanda un studiu cu scopul de a colecta dovezi concrete 

și de a evalua în continuare pertinența procesului decizional automatizat pentru 

transferurile de date în cadrul Scutului de confidențialitate; invită Comisia să prevadă 

norme specifice privind procesul decizional automatizat pentru a oferi garanții 

suficiente, dacă studiul recomandă acest lucru; ia act, în această privință, de informațiile 

furnizate de revizuirea comună potrivit cărora nu poate avea loc un proces decizional 

automatizat pe baza datelor cu caracter personal care au fost transferate în cadrul 

Scutului de confidențialitate; regretă că, potrivit Grupului de lucru „Articolul 29”, 

reacțiile din partea societăților au rămas foarte generale, rămânând neclar dacă aceste 

afirmații corespund cu realitatea din toate întreprinderile care aderă la Scutul de 

confidențialitate; subliniază, de asemenea, aplicabilitatea Regulamentului general 

privind protecția datelor în condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din RGPD; 

17. subliniază că ar trebui aduse îmbunătățiri în ceea ce privește interpretarea și procesarea 

datelor legate de resursele umane din cauza interpretării diferite a noțiunii de „resurse 

umane” de către guvernul SUA, pe de o parte, și Comisia și Grupul de lucru „Articolul 

29”, pe de altă parte; este pe deplin de acord cu invitația adresată de Grupul de lucru 

„Articolul 29” Comisiei de a desfășura negocieri cu autoritățile SUA pentru a modifica 

mecanismul Scutului de confidențialitate cu privire la această chestiune; 

18. își reiterează îngrijorarea cu privire la faptul că principiile Scutului de confidențialitate 

nu urmează modelul UE de prelucrare bazată pe consimțământ, ci permit clauza „opt-

out” sau dreptul la opoziție numai în situații foarte specifice; îndeamnă, prin urmare, în 

lumina revizuirii comune, ca Departamentul Comerțului să colaboreze cu autoritățile 

europene pentru protecția datelor pentru a oferi orientări mai precise în ceea ce privește 

principiile esențiale ale Scutului de confidențialitate, cum ar fi principiul opțiunii, 

principiul notificării, transferurile ulterioare, relația operator-persoană împuternicită de 

către operator și accesul, care sunt mult mai în concordanță cu drepturile persoanelor 

vizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679; 

19. își reiterează îngrijorarea cu privire la respingerea de către Congres, în martie 2017, a 

normei prezentate de Comisia federală pentru comunicații referitoare la „Protecția vieții 

private a clienților serviciilor de bandă largă și ai altor servicii de telecomunicații”, 

care, în practică, elimină normele referitoare la protecția vieții private în contextul 
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serviciilor de bandă largă, ce ar fi obligat furnizorii de servicii de internet să obțină 

consimțământul explicit al consumatorilor înainte de vânzarea sau schimbul de date de 

navigare pe internet și alte informații confidențiale cu agențiile de publicitate și alte 

întreprinderi; consideră că acest lucru reprezintă o altă amenințare la adresa protecției 

vieții private în Statele Unite; 

Aspecte legate de asigurarea respectării legii și securitatea națională 

20. consideră că termenul „securitate națională” din mecanismul Scutului de 

confidențialitate nu este circumscris în mod specific pentru a garanta că încălcările în 

materie de protecție a datelor pot fi efectiv examinate în instanțe pentru a asigura 

respectarea unui control strict a ceea ce este necesar și proporțional; solicită, prin 

urmare, o definiție clară a conceptului de „securitate națională”; 

21. ia act de faptul că numărul de obiective în temeiul secțiunii 702 din Legea privind 

supravegherea activităților străine de spionaj (FISA) a crescut din cauza evoluțiilor 

tehnologice și ale modelelor de comunicare, precum și a amenințărilor aflate în 

continuă schimbare; 

22. regretă faptul că SUA nu a profitat de oportunitatea oferită de recenta reautorizare a 

secțiunii 702 din FISA pentru a include garanțiile prevăzute în PPD 28; solicită dovezi 

și angajamente obligatorii din punct de vedere juridic care să garanteze că colectarea de 

date în temeiul secțiunii 702 din FISA nu se face fără discernere și că accesul nu este 

realizat în mod generalizat (colectare în masă), ceea ce este în opoziție cu Carta UE; ia 

act de explicația Comisiei din documentul de lucru al serviciilor sale potrivit căreia 

supravegherea în temeiul secțiunii 702 din FISA se bazează întotdeauna pe selectori și, 

prin urmare, nu permite colectarea în masă; se alătură, așadar, solicitării Grupului de 

lucru „Articolul 29”care dorește o versiune actualizată a raportului PCLOB referitor la 

definiția noțiunii de „obiective”, la „sarcina selectorilor” și la procesul concret de 

aplicare a selectorilor în contextul programului UPSTREAM pentru a preciza și analiza 

dacă, în acest context, are loc un acces în masă la datele cu caracter personal; regretă că 

persoanele fizice din UE sunt excluse de la protecția suplimentară oferită de 

reautorizarea secțiunii 702 din FISA; regretă că reautorizarea secțiunii 702 conține mai 

multe modificări care sunt numai procedurale și nu abordează aspectele cele mai 

problematice, astfel cum a observat și Grupul de lucru „Articolul 29”; invită Comisia să 

trateze cu seriozitate viitoarea analiză a Grupului de lucru „Articolul 29” referitoare la 

secțiunea 702 din FISA și să acționeze în consecință; 

23. afirmă că reautorizarea secțiunii 702 din legea FISA pentru încă șase ani pune sub 

semnul întrebării legalitatea Scutului de confidențialitate; 

24. își reiterează îngrijorarea cu privire la Ordinul executiv 12333, care permite Agenției 

Naționale de Securitate (NSA) să transmită un volum mare de date cu caracter personal, 

colectate fără mandat, hotărâre judecătorească sau autorizație a Congresului, altor 16 

agenții, inclusiv FBI, Agenția Națională Antidrog și Departamentul pentru Securitate 

Internă; regretă absența oricărui control jurisdicțional al activităților de supraveghere 

desfășurate în temeiul Ordinului executiv 12333; 

25. subliniază obstacolele persistente în ceea ce privește căile de atac pentru cetățenii din 

afara SUA, care fac obiectul unei măsuri de supraveghere pe baza secțiunii 702 din 

FISA sau a Ordinului executiv 12333, din cauza cerințelor procedurale privind calitatea 
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de a exercita acțiunea („standing”), astfel cum sunt interpretate în prezent de instanțele 

din SUA, pentru a permite cetățenilor din afara SUA să introducă acțiuni în justiție în 

fața instanțelor din SUA împotriva deciziilor care îi afectează; 

26. își exprimă îngrijorarea cu privire la consecințele Ordinului executiv 13768 referitor la 

„Îmbunătățirea siguranței publice pe teritoriul Statelor Unite” asupra căilor de atac 

judiciare și administrative disponibile pentru persoanele fizice în SUA, deoarece 

măsurile de protecție din Legea privind protecția informațiilor cu caracter personal nu 

se mai aplică pentru cetățenii din afara SUA; ia act de poziția Comisiei potrivit căreia 

evaluarea adecvării nu se bazează pe măsurile de protecție prevăzute de Legea privind 

protecția informațiilor cu caracter personal și că, prin urmare, acest Ordin executiv nu 

afectează Scutul de confidențialitate; consideră că Ordinul executiv 13768 indică totuși 

intenția guvernului SUA de a anula garanțiile privind protecția datelor acordate anterior 

pentru cetățenii UE și de a nu ține cont de angajamentele asumate față de UE în cursul 

președinției Obama; 

27. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la adoptarea recentă a Legii de clarificare a 

utilizării legale a datelor în străinătate (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - 

CLOUD Act, H.R. 4943), care extinde competențele autorităților americane și străine 

de aplicare a legii pentru a viza și accesa datele persoanelor dincolo de frontierele 

internaționale, fără a recurge la instrumentele tratatelor de asistență juridică reciprocă 

(MLAT), care prevăd garanții adecvate și respectă competențele judiciare ale țărilor în 

care sunt situate informațiile; subliniază faptul că Legea CLOUD ar putea avea 

implicații grave pentru UE, deoarece are un domeniu amplu de aplicare și poate crea un 

conflict cu legislația UE în materie de protecție a datelor; 

28. consideră că o soluție mai echilibrată ar fi fost să se consolideze actualul sistem 

internațional de MLAT, cu scopul de a încuraja cooperarea internațională și judiciară; 

reiterează că, astfel cum este consacrat în articolul 48 din Regulamentul general privind 

protecția datelor, asistența juridică reciprocă și alte acorduri internaționale constituie 

mecanismele privilegiate pentru a permite accesul la date cu caracter personal în 

străinătate; 

29. regretă faptul că autoritățile SUA nu au reușit să își îndeplinească în mod proactiv 

angajamentul de a furniza Comisiei informații complete și în timp util cu privire la 

evoluțiile care ar putea fi relevante pentru Scutul de confidențialitate, inclusiv 

nerespectarea obligației de a notifica Comisiei modificările intervenite în cadrul juridic 

din SUA, de exemplu, în ceea ce privește Ordinul executiv 13768 al președintelui 

Trump referitor la „Îmbunătățirea siguranței publice pe teritoriul Statelor Unite” sau 

abrogarea normelor privind protecția vieții private pentru furnizorii de servicii de 

internet; 

30. reamintește că, astfel cum se menționează în rezoluția sa din 6 aprilie 2017, nici 

principiile Scutului de confidențialitate, nici scrisorile în care administrația SUA nu 

oferă precizări și garanții care să demonstreze existența unor drepturi la căi de atac 

judiciare eficiente pentru persoanele fizice din UE, în contextul utilizării datelor lor cu 

caracter personal de către autoritățile SUA în scopul aplicării legii și al interesului 

public, ceea ce a fost subliniat de CJUE în hotărârea sa din 6 octombrie 2015 ca fiind 

elementul esențial al dreptului fundamental consacrat în articolul 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a UE; 
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Concluzii 

31. solicită Comisiei să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că Scutul de 

confidențialitate va respecta pe deplin Regulamentul (UE) 2016/679, care se aplică 

începând de la 25 mai 2018, precum și Carta drepturilor fundamentale a UE, astfel încât 

criteriul de adecvare să nu ducă la lacune sau la avantaje competitive pentru societățile 

americane; 

32. regretă faptul că Comisia și autoritățile americane competente nu au reluat discuțiile 

privind acordul referitor la Scutul de confidențialitate și nu au instituit niciun plan de 

acțiune pentru a soluționa cât mai curând posibil problema deficiențelor identificate, 

astfel cum a solicitat Grupul de lucru „Articolul 29” în raportul său din decembrie 

referitor la evaluarea comună; invită Comisia și autoritățile SUA competente să facă 

acest lucru fără întârziere; 

33. reamintește că viața privată și protecția datelor reprezintă drepturi fundamentale 

exercitabile legal consacrate în tratate, în Carta UE și în Convenția europeană a 

drepturilor omului, precum și în legislație și jurisprudență; subliniază faptul că acestea 

trebuie să fie aplicate într-un mod care nu împiedică în mod inutil comerțul sau relațiile 

internaționale, dar nu pot fi comparate cu interesele comerciale sau politice; 

34. consideră că actualul Scut de confidențialitate nu furnizează nivelul adecvat de 

protecție prevăzut de dreptul Uniunii privind protecția datelor și de Carta drepturilor 

fundamentale a UE, potrivit interpretării CJUE; 

35. consideră că, dacă Statele Unite nu respectă pe deplin cerințele până la 1 septembrie 

2018, Comisia nu a acționat în conformitate cu articolul 45 alineatul (5) din RGPD; 

prin urmare, solicită Comisiei să suspende Scutul de confidențialitate până când 

autoritățile SUA nu respectă termenii acestuia; 

36. încredințează Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne sarcina de a 

continua să monitorizeze evoluțiile din acest domeniu, inclusiv cu privire la cauzele 

înaintate CJUE, precum și de a supraveghea acțiunile întreprinse în urma 

recomandărilor formulate în rezoluție; 

o 

o     o 

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

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Consiliului Europei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0317 

Statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate  

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2018 conținând recomandări adresate 

Comisiei privind un statut pentru întreprinderile sociale și solidare (2016/2237(INL)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Declarația Parlamentului European din 10 martie 2011 privind crearea 

unor statute europene pentru societăți mutuale, asociații și fundații, 

– având în vedere articolul 225 și articolul 50 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială45,  

– având în vedere Rezoluția sa din 20 noiembrie 2012 referitoare la inițiativa pentru 

antreprenoriatul social – Construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor 

sociale în cadrul economiei și al inovării sociale46, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 septembrie 2015 referitoare la antreprenoriatul 

social și inovarea socială în combaterea șomajului47, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 7 decembrie 2015 privind „Promovarea 

economiei sociale ca factor esențial al dezvoltării economice și sociale în Europa”48,  

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind 

piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – 

«Împreună pentru o nouă creștere»” (COM(2011)0206),  

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2011, intitulată „Inițiativă 

pentru antreprenoriatul social – Construirea unui ecosistem pentru promovarea 

întreprinderilor sociale în cadrul economiei și al inovării sociale” (COM(2011)0682),  

                                                 
45  Texte adoptate, P6_TA(2009)0062.  
46  Texte adoptate, P7_TA(2012)0429. 
47  Texte adoptate, P8_TA(2015)0320. 
48  13766/15 SOC 643 EMPL 423. 
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– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului și al Consiliului49, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului50, și, în special articolul 2 alineatul (1) al acestuia,  

– având în vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului51, și, 

în special articolul 20 a acesteia,  

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului52,  

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 conținând recomandări adresate 

Comisiei privind statutul societăților mutuale europene53, 

– având în vedere studiul din iulie 2011 comandat de Comisia pentru ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale a Parlamentului European, intitulat „Rolul societăților mutuale 

în secolul al XXI-lea”, 

– având în vedere raportul Grupului de experți al Comisiei Europene privind 

antreprenoriatul social (GECES) din octombrie 2016 intitulat „Viitorul economiei 

sociale și al întreprinderilor care operează în acest sector”54, 

– având în vedere studiul din februarie 2017 comandat de Departamentul tematic C din 

Parlamentul European intitulat „Un statut european pentru întreprinderile sociale și cele 

bazate pe solidaritate”, 

– având în vedere articolele 46 și 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0231/2018), 

A. întrucât conceptele de „întreprindere socială” și „întreprindere solidară” sunt adesea 

utilizate ca sinonime, deși acestea reprezintă realități care nu se suprapun întotdeauna și 

care pot varia foarte mult între statele membre; întrucât conceptul de „întreprindere 

socială” se referă în principal la organizațiile din economia socială tradițională, precum 

cooperativele, organizațiile mutuale, asociațiile și fundațiile; întrucât limitele 

                                                 
49  Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, 
p. 18). 

50  Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de 
muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de 
instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței 
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conceptului de „întreprindere socială” dau naștere unor discuții importante între 

sociologi și avocați; întrucât este imperativ să se treacă fără întârziere la o mai bună 

recunoaștere a conceptului de „întreprindere socială și solidară”, prin stabilirea unei 

definiții juridice de bază, care ar putea aduce o contribuție solidă la eforturile depuse de 

Uniunea Europeană și de statele membre pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale și 

solidare, astfel încât acestea să poată, de asemenea, să profite de piața internă; 

B. întrucât economia socială și solidară are o contribuție importantă la economia Uniunii; 

întrucât, în rezoluțiile sale din 19 februarie 2009, 20 noiembrie 2012 și 10 septembrie 

2015, Parlamentul a subliniat faptul că economia socială și solidară este o sursă de 

locuri de muncă pentru mai mult de 14 milioane de persoane, ceea ce reprezintă 

aproximativ 6,5 % din lucrătorii din UE și 10 % din întreprinderile din Uniune; întrucât 

acest sector s-a dovedit deosebit de rezistent la criza economică și financiară și are 

potențial pentru inovarea socială și tehnologică, pentru crearea de locuri de muncă 

decente, favorabile incluziunii, locale și sustenabile, încurajând creșterea economică, 

protecția mediului și consolidând coeziunea socială, economică și regională; întrucât 

întreprinderile sociale și solidare scot în evidență noi modalități de abordare a 

problemelor sociale într-o lume care se schimbă rapid; întrucât economia socială și 

solidară continuă să se dezvolte și constituie astfel un factor determinant pentru 

creșterea economică și ocuparea forței de muncă, și ar trebui să fie încurajată și 

susținută;  

C. întrucât există diferențe substanțiale între statele membre în ceea ce privește modul în 

care reglementează întreprinderile sociale și solidare și formele de organizare aflate la 

dispoziția antreprenorilor sociali în sistemele lor juridice; întrucât diversele forme de 

organizare alese de întreprinderile sociale și solidare depind de cadrele juridice 

existente, de economia politică a prestațiilor sociale și a solidarității, precum și de 

tradițiile culturale și istorice din fiecare stat membru; 

D. întrucât, în unele state membre, au fost create forme juridice specifice fie prin adaptarea 

modelului cooperativelor, societăților mutuale, asociațiilor sau fundațiilor și altele, fie 

prin introducerea unor forme juridice care recunosc angajamentul social asumat de o 

multitudine de entități și care includ unele caracteristici specifice întreprinderilor 

sociale și solidare; întrucât în alte state membre nu a fost creată nicio formă juridică 

specifică pentru întreprinderile sociale și solidare și, prin urmare, acestea funcționează 

folosind forme juridice preexistente, inclusiv forme juridice utilizate de întreprinderile 

convenționale, cum ar fi societăți cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni; 

întrucât, în unele state membre, forma juridică pe care o pot adopta întreprinderile 

sociale și solidare poate fi opțională; întrucât ar trebui menționat că, chiar atunci când 

au fost concepute forme juridice specifice pentru întreprinderile sociale, acestea optează 

frecvent pentru alte forme juridice, care se potrivesc mai bine cu nevoile și obiectivele 

lor;  

E. întrucât adoptarea unor cadre juridice diferite pentru întreprinderile sociale și solidare 

în multe state membre confirmă dezvoltarea unui nou tip de antreprenoriat, bazat pe 

principiul solidarității și al responsabilității și axat mai mult pe crearea de valoare 

adăugată socială, conexiuni locale și promovarea unei economii mai durabile; întrucât 

această diversitate confirmă, de asemenea, că antreprenoriatul social este un domeniu 

inovator și cu un caracter pozitiv;  

F. Întrucât, în Rezoluția sa din 10 septembrie 2015 referitoare la antreprenoriatul social și 
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inovarea socială în combaterea șomajului, Parlamentul subliniază că inovarea socială 

are în vedere dezvoltarea și implementarea de noi idei de produse, servicii sau modele 

de organizare socială, menite să răspundă noilor cerințe și provocări sociale, teritoriale 

și de mediu, cum ar fi îmbătrânirea populației, depopularea, concilierea vieții 

profesionale cu viața familială, gestionarea diversității, combaterea șomajului în rândul 

tinerilor, integrarea celor mai excluși de pe piața muncii și combaterea schimbărilor 

climatice; 

G. întrucât, având în vedere această diversitate de forme juridice disponibile pentru crearea 

unor întreprinderi sociale și solidare în toate statele membre, nu există un consens în 

Uniunea Europeană în acest moment pentru înființarea unei forme specifice de 

întreprindere socială și solidară; întrucât Parlamentul European a subliniat deja 

importanța dezvoltării de noi cadre juridice la nivelul Uniunii, dar a precizat 

întotdeauna că acestea ar trebui să fie facultative pentru întreprinderi în raport cu 

cadrele naționale și precedate de o evaluare a impactului, pentru a se ține seama de 

existența unor modele diferite de antreprenoriat social la nivelul statelor membre; 

întrucât Parlamentul a subliniat, de asemenea, că eventualele măsuri ar trebui să aibă 

valoare adăugată la nivelul Uniunii;  

H. întrucât dialogul social este de o importanță vitală atât pentru atingerea obiectivului 

economiei sociale de piață, care este ocuparea integrală a forței de muncă și progresul 

social, cât și pentru promovarea competitivității și echității în cadrul pieței unice a UE; 

întrucât dialogul social și consultarea partenerilor sociali în elaborarea politicilor UE 

reprezintă o inovare socială importantă; 

I. întrucât faptul că există mai multe forme juridice disponibile are avantajul de a le 

permite întreprinderilor sociale și solidare să își aleagă structura potrivită în funcție de 

condiții, de tradițiile locului de origine și de tipul de activitate pe care doresc să o 

realizeze; 

J. întrucât, în pofida celor de mai sus, pe baza experienței naționale la nivelul statelor 

membre, este posibil să se stabilească anumite caracteristici și criterii specifice pe care 

ar trebui să le îndeplinească o întreprindere socială și solidară, indiferent de forma 

juridică pe care o adoptă, pentru a putea fi calificată drept întreprindere de acest tip; 

întrucât este de dorit să se stabilească, la nivelul Uniunii, un set comun de caracteristici 

și criterii sub formă de standarde minime, cu scopul de a crea un cadru juridic mai 

eficient și coerent pentru astfel de întreprinderi și de a se asigura că toate întreprinderile 

sociale și solidare, în ciuda diversității lor, au o identitate comună, indiferent de statul 

membru unde au fost înființate; întrucât aceste caracteristici instituționale ar trebui să 

permită întreprinderilor sociale și solidare să aibă, în continuare, un avantaj în raport cu 

alte modalități alternative de organizare a prestării de servicii, inclusiv servicii sociale;  

K. întrucât, în comunicarea sa din 25 octombrie 2011 („Inițiativa pentru antreprenoriatul 

social”), Comisia a definit o întreprindere socială ca un „actor al economiei sociale, [...] 

al cărui principal obiectiv este cel de a avea o incidență socială mai curând decât cel de 

a genera profit pentru proprietarii sau partenerii săi. Ea funcționează pe piață furnizând 

bunuri și servicii în mod antreprenorial și inovator și își utilizează, cu predilecție, 

excedentele în scopuri sociale. Aceasta face obiectul unei gestionări responsabile și 

transparente, îndeosebi prin asocierea angajaților săi, a clienților săi și a părților 

interesate de activitățile sale economice”; 
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L. întrucât, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1296/2013, „întreprindere socială” 

înseamnă o întreprindere, indiferent de forma sa juridică, care: 

(a)  în conformitate cu statutul, actul constitutiv sau cu orice alt document statutar pe 

baza căruia a fost înființată întreprinderea, are drept obiectiv principal mai 

degrabă obținerea unui impact social pozitiv și cuantificabil decât generarea de 

profit pentru proprietarii, membrii și acționarii săi, atunci când întreprinderea: 

(i)  oferă servicii sau bunuri care generează o rentabilitate socială ridicată; 

și/sau 

(ii)  utilizează o metodă de producție de bunuri sau servicii care întruchipează 

obiectivul social al acesteia; 

(b)  își utilizează profiturile în primul rând pentru a-și atinge obiectivul principal și a 

adoptat proceduri și norme predefinite privind distribuirea profiturilor către 

acționari și proprietari, care asigură că o astfel de distribuire nu subminează 

obiectivul principal; și 

(c)  este administrată în spiritul unei întreprinderi, în mod responsabil și transparent, 

îndeosebi prin angrenarea lucrătorilor, clienților și a părților interesate afectate de 

activitățile sale economice; 

M.  întrucât, în rezoluția sa din 10 septembrie 2015, Parlamentul a afirmat că întreprinderile 

sociale și solidare, care nu trebuie să fie neapărat organizații fără scop lucrativ, sunt 

acele întreprinderi al căror scop constă în realizarea obiectivului lor social, care poate fi 

crearea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile, furnizarea de servicii 

membrilor lor sau, în general, generarea unui impact social și de mediu pozitiv, și care 

își reinvestesc profiturile în principal în scopul atingerii acestor obiective; întrucât 

întreprinderile sociale și solidare sunt caracterizate de angajamentul lor de a respecta 

următoarele valori: 

–  prioritatea persoanei și a obiectivelor sociale asupra intereselor capitalului;  

–  guvernanța democratică efectuată de către membri;  

–  îmbinarea intereselor membrilor și utilizatorilor cu interesul general;  

–  apărarea și aplicarea principiilor de solidaritate și responsabilitate;  

–  reinvestirea surplusului de finanțare în obiective de dezvoltare pe termen lung sau 

în prestarea de servicii de interes pentru membri sau servicii de interes general;  

–  adeziunea voluntară și deschisă;  

– gestionarea autonomă și independentă de autoritățile publice;  

N. întrucât definițiile de mai sus sunt compatibile și reunesc elementele comune tuturor 

întreprinderilor sociale și solidare, indiferent de statul membru unde au fost înființate și 

de forma juridică pe care au ales să o adopte în temeiul dreptului intern; întrucât aceste 

caracteristici ar trebui să constituie baza pentru o definiție juridică transversală și 

definitivă a „întreprinderii sociale” convenită în mod universal și aplicată la nivelul 
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Uniunii; 

O. întrucât întreprinderile sociale și solidare sunt organizații private, independente de 

autoritățile publice;  

P. întrucât întreprinderile sociale și solidare funcționează pe piață asemenea societăților 

comerciale; întrucât acest lucru înseamnă că acestea desfășoară activități de natură 

economică; 

Q. întrucât zonele rurale oferă oportunități semnificative pentru întreprinderile sociale și 

întrucât, prin urmare, este esențial să existe o infrastructură adecvată în toate regiunile 

rurale; 

R. întrucât educația și formarea trebuie să fie domenii prioritare în ceea ce privește 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor; 

S. întrucât societățile mutuale care activează în domeniul asistenței medicale și al 

asistenței sociale în Uniune asigură locuri de muncă pentru 8,6 milioane de persoane și 

oferă sprijin pentru 120 de milioane de cetățeni; întrucât aceste societăți mutuale au o 

cotă de piață de 24 % și generează peste 4 % din PIB-ul Uniunii; 

T. întrucât contribuția la crearea de valoare socială trebuie să fie obiectivul principal al 

unei întreprinderi sociale și solidare; întrucât aceste întreprinderi sociale și solidare ar 

trebui să urmărească în mod expres obiectivul de a aduce beneficii comunității în 

ansamblu sau unui grup specific de persoane, nu doar celor care au calitatea de 

membru; întrucât obiectivul social urmărit de întreprinderile sociale și solidare ar trebui 

să fie indicat în mod clar în documentele lor de înființare; întrucât noțiunea de 

întreprindere socială și solidară nu trebuie confundată cu responsabilitatea socială a 

întreprinderilor (RSI), deși unele întreprinderi comerciale cu activități semnificative în 

materie de RSI pot avea legături strânse cu antreprenoriatul social; întrucât 

întreprinderile sociale și solidare nu trebuie să aibă ca obiectiv crearea unui profit 

comercial tradițional, ci mai degrabă utilizarea oricărei valori adăugate create în scopul 

dezvoltării în continuare a proiectelor care au ca scop îmbunătățirea mediului în 

beneficiul grupurilor lor țintă; 

U. întrucât digitalizarea, obiectivele ambițioase în domeniul schimbărilor climatice, 

migrarea, inegalitățile, dezvoltarea comunității, în special în zonele marginalizate, 

sistemul de protecție socială și serviciile de sănătate, nevoile persoanelor cu handicap și 

combaterea sărăciei, excluziunii sociale, șomajului pe termen lung și disparităților de 

gen prezintă un important potențial pentru antreprenoriatul social; întrucât majoritatea 

întreprinderilor sociale și solidare funcționează pe piață asemenea societăților 

comerciale, asumându-și riscuri economice; 

V. întrucât întreprinderile sociale și solidare ar trebui să desfășoare activități utile din 

punct de vedere social; întrucât acestea pot desfășura o gamă largă de activități; întrucât 

întreprinderile sociale și solidare s-au implicat, în general, în furnizarea de servicii 

destinate îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității, în special în servicii de 

sprijinire a persoanelor aflate în situații precare sau afectate de excluziune 

socioeconomică și de facilitare a integrării în muncă pentru grupurile defavorizate; 

întrucât, în lumina valorii sociale create și a abilității lor de reintegrare a persoanelor 

aflate în șomaj de lungă durată, de a promova coeziunea socială și creșterea economică, 

există o tendință comună în legislația națională de a diversifica gama de activități pe 
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care întreprinderile sociale și solidare au dreptul să le efectueze, cu condiția ca acestea 

să fie de interes general și/sau să aibă o utilitate socială, cum ar fi furnizarea de servicii 

în folosul comunității, inclusiv în domeniile educației, sănătății, culturii, locuințelor, 

activităților recreative și mediului;  

W. întrucât întreprinderile sociale și solidare oferă un model de afaceri pentru secolul 21 

care echilibrează nevoile sociale și financiare; întrucât întreprinderile sociale și 

solidare, sunt, în general, asociate cu inovarea socială, tehnologică și economică, ca 

urmare a extinderii activității lor în noi domenii ale producției de bunuri sau ale 

prestării de servicii, inclusiv serviciile de mediu, de sănătate, culturale, educaționale și 

recreative, și/sau a introducerii unor metode inovatoare de producție sau de organizare a 

muncii, menite să răspundă noilor cerințe și provocări sociale, teritoriale și de mediu, 

cum ar fi îmbătrânirea populației, depopularea, echilibrul dintre viața profesională și 

cea privată, gestionarea diversității, combaterea șomajului în rândul tinerilor, integrarea 

celor mai excluși de pe piața muncii și combaterea schimbărilor climatice; 

X. întrucât întreprinderile sociale și solidare, datorită caracterului lor social și incluziv, 

oferă locuri de muncă grupurilor de lucrători cel mai adesea excluse de pe piața forței 

de muncă și întrucât acestea au o contribuție semnificativă la reintegrarea șomerilor de 

lungă durată și la combaterea șomajului în general, contribuind astfel la coeziunea 

socială și la creșterea economică din UE; 

Y. întrucât economia socială, având în vedere caracterul specific al întreprinderilor și 

organizațiilor care îi aparțin, normele sale specifice, angajamentele sociale, precum și 

metodele sale inovatoare, și-a demonstrat în numeroase rânduri rezistența în situații 

economice defavorabile și potențialul de a ieși mai repede din situații de criză; 

Z. întrucât adesea, mai ales în întreprinderile mici și mijlocii, participarea financiară a 

lucrătorilor are un obiectiv social, așa cum o demonstrează exemplul de bune practici 

pentru reintegrarea cu succes a șomerilor de lungă durată din Spania prin forma juridică 

de „Sociedad Laboral (SL)”, unde șomerii pot folosi indemnizațiile de șomaj pentru a 

înființa o întreprindere de tip SL, creând astfel mai multe locuri de muncă, beneficiind 

de sprijin și orientare în chestiuni de management din partea statului membru;  

Aa. întrucât întreprinderile sociale și solidare nu sunt neapărat organizații non-profit și pot 

avea, de asemenea, scop lucrativ, cu condiția ca activitățile lor să îndeplinească integral 

criteriile de obținere a unei etichete europene a economiei sociale; întrucât, în pofida 

celor de mai sus, întreprinderile sociale și solidare ar trebui să se concentreze, înainte 

de toate, pe valorile sociale și pe realizarea unui impact pozitiv și durabil asupra 

bunăstării societății și a dezvoltării economice, mai degrabă decât pe generarea de 

profit pentru proprietarii, membrii și acționarii lor; întrucât, în acest context, în cazul 

întreprinderilor sociale și solidare, este esențial ca distribuția profiturilor și a activelor 

între membri sau acționari să facă obiectul unei limitări severe, cunoscută și ca 

„blocarea activelor”; întrucât ar putea fi permisă distribuția limitată a profiturilor, în 

funcție de forma juridică adoptată de întreprinderea socială și solidară, însă procedurile 

și normele care reglementează distribuția ar trebui stabilite astfel încât să se garanteze 

că aceasta nu va submina obiectivul principal social al întreprinderii; întrucât, în orice 

caz, cea mai mare și mai importantă parte a profiturilor realizate de o întreprindere 

socială și solidară ar trebui reinvestită sau utilizată în alt mod pentru a menține și atinge 

scopul său social;  
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Ab. întrucât, pentru a fi eficace, constrângerea legată de nedistribuirea profitului ar trebui să 

acopere o serie de aspecte, în special plata dividendelor periodice, distribuirea 

rezervelor acumulate, transferul de active reziduale la dizolvarea entității, transformarea 

întreprinderii sociale și solidare în alt tip de organizație, dacă acest lucru este permis, și 

pierderea statutului de întreprindere socială și solidară; întrucât constrângerea legată de 

nedistribuirea profitului ar putea fi încălcată și indirect, în cazul în care angajații sau 

directorii sunt remunerați peste nivelul pieței fără nicio justificare;  

Ac. întrucât întreprinderile sociale și solidare ar trebui să fie gestionate în conformitate cu 

modelele de guvernanță democratică, implicând lucrătorii, clienții și părțile interesate 

afectate de activitate în procesul de luare a deciziilor; întrucât acest model participativ 

reprezintă o procedură structurală pentru a controla realizarea efectivă a obiectivelor 

sociale ale organizației; întrucât competențele decizionale ale membrilor nu ar trebui să 

se bazeze numai sau în principal pe eventualele participații pe care le dețin, chiar și 

atunci când modelul juridic adoptat pentru întreprinderea socială și solidară este al unei 

societăți comerciale;  

Ad.  întrucât întreprinderile sociale și solidare pot adopta forma juridică a unei societăți 

comerciale în unele state membre; întrucât posibilitatea ca astfel de întreprinderi să fie 

recunoscute la nivel UE ca fiind întreprinderi sociale și solidare ar trebui să fie 

condiționată de îndeplinirea anumitor cerințe și condiții, pentru a soluționa eventualele 

contradicții între forma și modelul întreprinderii sociale și solidare; 

Ae. întrucât angajații întreprinderilor sociale și solidare ar trebui tratați similar cu angajații 

din întreprinderile comerciale clasice; 

Af. întrucât impactul pozitiv asupra societății al întreprinderilor sociale și solidare poate 

justifica adoptarea unor acțiuni concrete în sprijinul acestora, cum ar fi plata 

subvențiilor și adoptarea de măsuri favorabile în domeniul fiscal și al achizițiilor 

publice; întrucât aceste măsuri ar trebui, în principiu, să fie considerate compatibile cu 

tratatele, deoarece vizează facilitarea dezvoltării unor activități sau domenii economice 

destinate în principal să aibă un impact pozitiv asupra societății, iar capacitatea acestor 

întreprinderi de a strânge fonduri și a genera profituri este în mod clar mai limitată 

decât cea a societăților comerciale;  

Ag. întrucât Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului55 

stabilește condițiile și cerințele pentru înființarea fondurilor europene de antreprenoriat 

social, 

Ah. întrucât Uniunea ar trebui să creeze un certificat sau o etichetă pentru întreprinderile 

sociale și solidare cu scopul de a oferi o mai mare vizibilitate acestor întreprinderi și a 

promova un cadru juridic mai coerent; întrucât este esențial ca autoritățile publice să 

verifice și să se asigure că o anumită întreprindere îndeplinește cerințele pentru a i se 

elibera o etichetă de întreprindere socială și solidară, înainte de a i se acorda și a putea 

astfel să beneficieze de toate măsurile stabilite la nivelul UE în avantajul lor; întrucât 

certificatul unei întreprinderi sociale și solidare ar trebui revocat în cazul în care aceasta 

nu respectă cerințele în cauză și obligațiile sale legale,  

                                                 
55  Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, 
p. 18). 
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Ai. întrucât întreprinderile sociale și solidare ar trebui să prezinte anual un raport social în 

care să descrie, cel puțin, activitățile desfășurate, rezultatele, implicarea părților 

interesate, distribuția profiturilor, salariile, subvențiile și alte prestații primite, 

1. subliniază importanța decisivă a celor aproximativ 2 milioane de întreprinderi din 

economia socială și solidară din Europa56, care oferă locuri de muncă pentru mai mult 

de 14,5 milioane de persoane57, și contribuția neprețuită a acestora la crearea de locuri 

de muncă de calitate, la coeziunea socială și regională și la creșterea economică 

constantă pe piața internă; 

2.  invită Comisia să introducă la nivelul Uniunii o etichetă europeană a economiei sociale, 

care să fie acordată întreprinderilor bazate pe economia socială și solidaritate, în 

temeiul unor criterii clare menite să scoată în evidență caracteristicile specifice ale 

acestor întreprinderi și impactul lor social, să le crească vizibilitatea, să încurajeze 

investițiile, să faciliteze accesul la finanțare și la piața unică pentru cei care doresc să-și 

extindă activitatea pe plan național sau în alte state membre, respectând, totodată, 

diferitele forme și cadre juridice din acest sector și din statele membre;  

3. consideră că Eticheta europeană a economiei sociale ar trebui să fie disponibilă pentru 

organizațiile și entitățile private care îndeplinesc în mod strict, pentru toate activitățile 

pe care le desfășoară, cerințele legale pentru o întreprindere socială și solidară, 

indiferent de forma juridică sub care se stabilesc într-un stat membru; observă că 

eticheta ar trebui să fie facultativă pentru întreprinderi;  

4. consideră că Eticheta europeană a economiei sociale ar trebui să fie voluntară pentru 

întreprinderi, însă trebuie să fie recunoscută de toate statele membre; 

5. consideră că cerințele legale pentru achiziționarea și păstrarea etichetei europene a 

economiei sociale ar trebui să fie identificate prin trimiterea la anumite caracteristici și 

criterii comune, în special cele prevăzute în anexa la prezenta rezoluție; 

6. subliniază că, dată fiind cererea tot mai mare de servicii sociale, întreprinderile sociale 

și solidare din Uniune devin tot mai importante în furnizarea de servicii sociale pentru 

sprijinirea persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială sau care se 

află deja într-o astfel de situație; subliniază că întreprinderile sociale și solidare nu ar 

trebui să înlocuiască serviciile sociale furnizate public, ci mai degrabă să vină în 

completarea acestora; atrage atenția că este important ca întreprinderile sociale și 

solidare să ofere servicii în domeniul social, medical sau educațional și sarcini specifice 

legate de mediu în cooperare cu autoritățile locale și cu voluntarii; subliniază faptul că 

întreprinderile sociale și solidare au potențialul de a soluționa anumite provocări sociale 

printr-o abordare ascendentă; 

7. evidențiază că întreprinderile sociale și solidare oferă șanse de angajare persoanelor cu 

handicap, precum și persoanelor din alte grupuri defavorizate; 

8. subliniază că întreprinderile sociale și solidare se caracterizează printr-o puternică 

ancorare locală și regională, care le asigură avantajul de a înțelege mai bine nevoile 

specifice și le permite să ofere produsele și serviciile necesare în zona respectivă, 

                                                 
56  https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_ro 
57  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=ro&pubId=7523, p. 47 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=ro&pubId=7523,%20p.%2047
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îmbunătățind astfel coeziunea economică, socială și teritorială; 

9. remarcă faptul că întreprinderile sociale și solidare pot contribui la o mai mare egalitate 

de gen și la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați; 

10. subliniază necesitatea de a oferi locuri de muncă persoanelor cel mai adesea excluse de 

pe piața forței de muncă, prin reintegrarea șomerilor de lungă durată și prin combaterea 

șomajului în general; 

11. este de părere că ar trebui să fie stabilit un mecanism care să implice statele membre 

prin care entitățile care îndeplinesc cerințele legale relevante pot obține eticheta 

europeană a economiei sociale; orice persoană juridică de drept privat care îndeplinește 

criteriile juridice ar trebui să aibă dreptul la eticheta UE, indiferent dacă statul membru 

în care este înregistrată are sau nu o formă juridică specială pentru întreprinderile 

sociale și solidare;  

12. consideră că ar trebui instituit un mecanism în strânsă cooperare cu statele membre 

pentru protejarea etichetei europene a economiei sociale și prevenirea constituirii și 

funcționării unor întreprinderi sociale și solidare „false”; acest mecanism ar trebui să 

garanteze că întreprinderile care poartă eticheta europeană a economiei sociale sunt 

monitorizate în mod regulat cu privire la respectarea dispozițiilor prevăzute de etichetă; 

consideră că statele membre ar trebui să introducă sancțiuni eficace și proporționale 

pentru a garanta că eticheta nu este obținută sau utilizată în mod abuziv;  

13. consideră că întreprinderile care poartă eticheta europeană a economiei sociale ar trebui 

să fie recunoscute ca atare în toate statele membre în funcție de activitățile pe care le 

desfășoară și ar trebui să se bucure de aceleași avantaje, drepturi și obligații ca 

întreprinderile constituite în conformitate cu legislația statului membru în care își 

desfășoară activitatea; 

14. subliniază necesitatea unei definiții ample și incluzive la nivelul Uniunii, care să scoată 

în evidență importanța principiului ca un procent substanțial al profiturilor realizate de 

întreprindere să fie reinvestit sau utilizat în alt mod pentru a atinge obiectivul social al 

întreprinderilor sociale și solidare; subliniază provocările specifice cu care se confruntă 

cooperativele sociale și întreprinderile sociale de integrare în muncă în îndeplinirea 

misiunii lor de a-i ajuta pe cei care sunt cel mai adesea excluși de pe piața muncii și 

subliniază necesitatea includerii unor astfel de organizații în noua etichetă; 

15. consideră că criteriile și cerințele legale minime pentru dobândirea și menținerea unei 

etichete europene a economiei sociale trebuie să fie o activitate utilă din punct de 

vedere social, care ar trebui definită la nivelul Uniunii; subliniază că această activitate 

ar trebui să fie măsurabilă în ceea ce privește impactul social în domenii precum 

integrarea socială a persoanelor vulnerabile, integrarea pe piața forței de muncă a celor 

expuși riscului de excludere de la locuri de muncă de calitate și sustenabile, reducerea 

disparității de gen, abordarea marginalizării migranților, îmbunătățirea egalității de 

șanse prin sănătate, educație, cultură și locuințe decente, precum și combaterea sărăciei 

și a inegalităților; subliniază că întreprinderile sociale și solidare trebuie să respecte, 

atunci când își desfășoară propria activitate, bunele practici în ceea ce privește 

condițiile de muncă și de ocupare a forței de muncă; 

16. subliniază că trebuie garantat că o astfel de etichetă se va obține cu costuri și formalități 
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administrative reduse la minimum, pentru a nu defavoriza întreprinderile sociale și 

solidare, acordând o atenție deosebită întreprinderilor sociale și solidare mici și 

mijlocii; consideră, în consecință, că criteriile comune la nivelul Uniunii trebuie să fie 

simple, clare și să se bazeze mai degrabă pe factori de fond decât de formă, iar 

procedurile relevante nu trebuie să fie împovărătoare; constată că, deși obligațiile de 

raportare reprezintă un instrument rezonabil pentru a verifica dacă întreprinderile 

sociale și solidare continuă să aibă dreptul la eticheta europeană a economiei sociale, 

frecvența acestor rapoarte și informațiile obligatorii care trebuie incluse nu trebuie să 

fie excesiv de împovărătoare; observă că costurile aferente procesului de obținere a 

etichetei sau de certificare ar putea fi eventual limitate dacă administrarea centrală este 

efectuată la nivelul autorităților naționale care ar putea, în cooperare cu întreprinderile 

sociale și bazate pe solidaritate, să transfere sarcinile de administrare și gestionare 

etichetei către un organism național independent conform definiției paneuropene a 

criteriilor pentru întreprinderile sociale și solidare; 

17. invită Comisia și statele membre să promoveze activ eticheta europeană a economiei 

sociale și să facă publicitate beneficiilor sociale și economice pe care le prezintă 

întreprinderile sociale și solidare, printre care crearea de locuri de muncă de calitate și 

coeziunea socială; 

18. subliniază că aplicarea unei strategii de responsabilitate socială a întreprinderilor ca 

parte a unui plan de afaceri nu este o condiție suficientă pentru ca o întreprindere să fie 

clasificată drept întreprindere socială și solidară și, prin urmare, scoate în evidență că 

este important să se facă o distincție clară între o întreprindere socială și solidară și o 

întreprindere implicată în activități de responsabilitate socială a întreprinderilor; 

19. invită Comisia să se asigure că politicile sale reflectă angajamentul de a crea un mediu 

favorabil pentru întreprinderile sociale și solidare; invită Comisia să efectueze, în acest 

sens, în cooperare cu statele membre și cu sectorul întreprinderilor sociale și solidare, 

un studiu comparativ privind diferitele cadre juridice naționale și regionale care 

reglementează întreprinderile sociale și solidare pe întreg teritoriul UE, privind 

condițiile de funcționare ale întreprinderilor sociale, caracteristicile lor, inclusiv 

dimensiunea și numărul acestora și domeniul lor de activitate, precum și privind 

diferitele sisteme naționale legate de certificare, statut și etichetare; 

20. subliniază că întreprinderile sociale și solidare au o tradiție îndelungată în majoritatea 

statelor membre și și-au asigurat statutul de participanți esențiali și semnificativi pe 

piață; 

21. consideră că prioritățile de investiții pentru economia socială și întreprinderile sociale și 

solidare nu ar trebui să se limiteze la incluziunea socială, ci ar trebui să includă 

ocuparea forței de muncă și educația, pentru a reflecta gama largă de activități 

economice în care sunt prezente; 

22. solicită continuarea programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” și utilizarea 

eficientă a bugetului, precum și o difuzare optimă a informațiilor privind programul; 

23. solicită simplificarea procedurilor de înființare a întreprinderilor sociale și solidare, 

pentru ca birocrația excesivă să nu constituie un obstacol în calea antreprenoriatului 

social; 
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24.  invită Comisia să elaboreze, în cooperare cu statele membre, o listă, care ar trebui să 

facă obiectul unei revizuiri, cuprinzând formele juridice care există în statele membre și 

au caracteristicile întreprinderilor sociale, și să o actualizeze permanent, respectând, în 

același timp, specificul istoric și juridic al întreprinderilor sociale și solidare; 

25. solicită Comisiei să integreze mai bine economia socială în legislația Uniunii pentru a 

crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile sociale și solidare, pe de o 

parte, și pentru alte forme de întreprinderi, pe de altă parte; 

26. subliniază importanța creării de rețele între întreprinderile sociale și solidare și invită 

statele membre să încurajeze transferul de cunoștințe și de cele mai bune practici în 

interiorul statelor membre (de exemplu prin crearea unor puncte de contact naționale) și 

pe întreg teritoriul Uniunii, la care să participe nu numai întreprinderile sociale și 

solidare, ci și întreprinderile tradiționale, mediul academic și alte părți interesate; invită 

Comisia ca, în contextul Grupului de experți privind antreprenoriatul social și în 

cooperare cu statele membre, să continue să colecteze și să partajeze informații privind 

bunele practici existente și să analizeze atât datele calitative, cât și pe cele cantitative 

privind contribuția întreprinderilor sociale și solidare atât la nivelul elaborării politicii 

publice, cât și la nivelul comunităților locale; 

27. subliniază că Comisia și statele membre, precum și autoritățile regionale și locale, ar 

trebui să integreze dimensiunea întreprinderilor sociale și solidare în politicile, 

programele și practicile relevante; 

28. subliniază insistent că normele privind modul de operare a întreprinderilor sociale și 

solidare trebuie să respecte principiile concurenței loiale și nu trebuie să permită 

concurența neloială, astfel încât să permită funcționarea corespunzătoare a 

întreprinderilor mici și mijlocii tradiționale. 

29. solicită Comisiei să examineze legislația existentă a Uniunii și să prezinte, după caz, 

propuneri legislative care să vizeze instituirea unui cadru juridic mai coerent și complet 

de sprijinire a întreprinderilor bazate pe economia socială și solidaritate, în mod 

specific, dar nu exclusiv, în domeniul achizițiilor publice și al dreptului concurenței, 

precum și al fiscalității, pentru ca întreprinderile de acest tip să fie tratate într-un mod 

care să fie compatibil cu natura lor specială și să țină seama de contribuția lor la 

coeziunea socială și la creșterea economică; consideră că astfel de măsuri ar trebui să 

devină disponibile pentru întreprinderile care au obținut eticheta europeană a economiei 

sociale, care garantează respectarea criteriilor necesare pentru a fi considerate 

întreprinderi sociale și solidare; consideră că aceste propuneri legislative ar putea în 

special să ajute întreprinderile sociale și solidare să coopereze și să efectueze mai ușor 

tranzacții cu alte asemenea întreprinderi la nivel transfrontalier;  

30. solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri tangibile pentru deblocarea și 

atragerea investițiilor publice și private necesare pentru întreprinderile sociale și 

solidare, inclusiv promovarea unei etichete europene a economiei sociale; 

31. solicită crearea unei platforme europene online multilingve pentru întreprinderile 

sociale și solidare, prin intermediul căreia acestea să poată obține informații și să facă 

schimburi de idei privind înființarea, oportunitățile de finanțare și cerințele din partea 

UE, participarea la procedurile de achiziții publice și posibile structuri juridice; 
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32. consideră oportun ca Comisia să examineze posibilitatea de a crea o linie de finanțare 

pentru a sprijini inovarea în întreprinderile bazate pe economia socială și pe solidaritate, 

în special atunci când, ca urmare a caracterului inovator al activității desfășurate de 

întreprinderea în cauză, este dificil pentru aceasta să obțină finanțare suficientă în 

condiții normale de piață; invită Comisia și statele membre să ia măsuri concrete pentru 

a ușura atragerea de către întreprinderile bazate pe economia socială și solidaritate a 

fondurilor de care au nevoie pentru a continua să funcționeze;  

33. subliniază necesitatea de a sprijini întreprinderile sociale și solidare furnizându-le o 

finanțare suficientă, întrucât sustenabilitatea financiară este crucială pentru 

supraviețuirea lor; subliniază nevoia de a încuraja sprijinirea financiară oferită de 

investitori privați și de entități publice întreprinderilor sociale și solidare la nivel 

regional, național și la nivelul Uniunii, acordând o atenție deosebită finanțării 

inovațiilor; invită Comisia să consolideze dimensiunea socială a finanțărilor existente 

ale Uniunii în contextul următorului cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 

2021-2027, cum ar fi Fondul social european, Fondul european de dezvoltare regională 

și Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, pentru a promova 

economia socială și antreprenoriatul social; solicită Comisiei să consolideze punerea în 

aplicare a Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare 

socială (EaSI) și axa sa destinată microfinanțării și antreprenoriatului social, precum și 

să sensibilizeze mai bine sectorul financiar cu privire la caracteristicile și beneficiile 

economice și sociale ale întreprinderilor sociale și solidare; consideră, de asemenea, că 

este necesar să se sprijine, în general, mijloacele alternative de finanțare, precum 

fondurile cu capital de risc, finanțarea la înființare, microcreditele sau finanțarea 

participativă (crowdfunding), pentru a crește investițiile în sector, pe baza etichetei 

europene a economiei sociale; 

34. solicită utilizarea eficace a fondurilor Uniunii și subliniază că trebuie simplificat 

accesul beneficiarilor la acestea, nu în ultimul rând pentru a sprijini și a impulsiona 

întreprinderile sociale și solidare în direcția obiectivului lor principal, și anume mai 

degrabă de a avea un impact social decât de a optimiza profitul, ceea ce oferă societății, 

în cele din urmă, creșterea rentabilității pe termen lung a investițiilor; solicită Comisiei 

să revizuiască, în contextul următorului CFM pentru perioada 2021-2027, cadrul de 

reglementare pentru fondurile de investiții sociale în scopul facilitării accesului pe piața 

financiară pentru întreprinderile sociale și solidare; solicită, în acest context, 

desfășurarea unei campanii europene eficace pentru a reduce birocrația și a promova o 

etichetă europeană a economiei sociale; 

35. constată, în acest sens, că economia socială încă se confruntă cu dificultăți în ceea ce 

privește accesarea achizițiilor publice, cum ar fi barierele legate de dimensiune și de 

capacitatea financiară; reiterează că este deosebit de important ca statele membre să 

pună în aplicare cu eficacitate pachetul de reforme privind achizițiile publice pentru a 

crește gradul de participare a acestor întreprinderi în cadrul procedurilor de licitație 

pentru contractele de achiziții publice, printr-o mai bună difuzare a regulilor privind 

achizițiile publice, a criteriilor și a informațiilor privind licitațiile și prin îmbunătățirea 

accesului la contracte pentru astfel de întreprinderi, incluzând clauze și criterii sociale, 

simplificând procedurile și elaborând oferte într-un mod care să le facă mai accesibile 

operatorilor mai mici; 

36. recunoaște importanța acordării de sprijin financiar întreprinderilor din economia 

socială și solidară; invită Comisia să țină seama de particularitățile întreprinderilor 
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sociale și solidare atunci când acestea primesc ajutoare de stat; propune facilitarea 

accesului la finanțare, urmând exemplul categoriilor prevăzute în Regulamentul (UE) 

nr. 651/2014 al Comisiei58; 

37. ia act de faptul că, pe lângă finanțare, furnizarea de servicii educaționale și de formare 

pentru persoanele angajate în întreprinderile sociale și solidare în special pentru a 

promova abilitățile antreprenoriale și cunoștințele economice de bază legate de 

administrarea unei întreprinderi, precum și furnizarea unui sprijin de specialitate și 

optimizarea administrării sunt esențiale pentru stimularea dezvoltării acestui sector; 

invită statele membre să instituie politici care să vizeze stabilirea unor tratamente 

fiscale favorabile pentru întreprinderile sociale și solidare; 

38. invită Comisia și statele membre să se angajeze să colecteze date cantitative și calitative 

și să elaboreze studii cu privire la întreprinderile sociale și solidare și contribuția lor la 

politica publică la nivel național și internațional, ținând seama de particularitățile 

acestor întreprinderi și adoptând criterii relevante și adaptate, cu scopul de a îmbunătăți 

procesul de elaborare a politicilor și strategiilor, dar și de a dezvolta instrumente menite 

să sprijine dezvoltarea acestor întreprinderi;  

39. solicită Comisiei să îi prezinte, în temeiul articolului 50 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, o propunere de act legislativ privind crearea unei 

etichete europene a economiei sociale pentru întreprinderile bazate pe economia socială 

și pe solidaritate, urmând recomandările din anexa la prezentul document; 

40. consideră că implicațiile financiare ale propunerii solicitate ar trebui să fie acoperite de 

către Uniune și de către statele membre;  

41. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

guvernelor și parlamentelor statelor membre prezenta rezoluție și recomandările din 

anexă. 

                                                 
58  Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din 
tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1). 
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ANEXĂ LA REZOLUȚIE: 
RECOMANDĂRI PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE 

Recomandarea 1 (privind crearea unei etichete europene a economiei sociale și 

întreprinderile eligibile) 

Parlamentul European consideră că actul legislativ de adoptat ar trebui să vizeze crearea unei 

„etichete europene a economiei sociale”, care să fie facultativă pentru întreprinderile bazate 

pe economia socială și pe solidaritate (întreprinderile sociale și solidare), indiferent de forma 

juridică pe care decid să o adopte în conformitate cu legislația națională. 

Parlamentul European este de opinie că eticheta europeană a economiei sociale ar trebui să 

fie acordată doar unor întreprinderi care respectă cumulat următoarele criterii: 

(a) organizația ar trebui să fie o persoană juridică de drept privat înființată sub orice formă 

disponibilă în statele membre și în conformitate cu dreptul Uniunii și să fie 

independentă de stat și de autoritățile publice; 

(b) obiectivul său trebuie să fie orientat în principal către interesul general sau utilitatea 

publică; 

(c) organizația ar trebui să realizeze în principal activități utile din punct de vedere social și 

din punctul de vedere al solidarității, adică ar trebui să aibă ca obiectiv sprijinirea, prin 

activitățile sale, a persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate, combaterea 

excluziunii sociale, a inegalităților și a încălcării drepturilor fundamentale, inclusiv la 

nivel internațional, sau ar trebui să contribuie la protejarea mediului, a biodiversității, a 

climei și a resurselor naturale; 

(d) ar trebui să facă obiectul unei restricții cel puțin parțiale cu privire la distribuirea 

profiturilor și al unor norme specifice privind repartizarea profiturilor și activelor pe 

durata întregului său ciclu de viață, inclusiv la dizolvare; în orice caz, majoritatea 

profiturilor realizate de întreprindere ar trebui reinvestite sau utilizate în alt mod pentru 

a-și atinge scopul social; 

(e) ar trebui să fie administrate în conformitate cu modelele de guvernanță democratică, 

implicându-și angajații, clienții și părțile interesate afectate de activitățile sale; puterea 

și importanța membrilor în cadrul procesului decizional nu poate să depindă de 

capitalul de care dispun; 

Parlamentul European consideră că nimic nu împiedică întreprinderile convenționale să 

obțină eticheta europeană a economiei sociale în cazul în care respectă cerințele menționate 

mai sus, în special în ceea ce privește obiectivul, distribuirea profiturilor, guvernanța și 

procesul decizional. 

Recomandarea 2 (privind mecanismul de certificare, supraveghere și monitorizare a 

etichetei europene a economiei sociale) 

Actul legislativ ar trebui să instituie un mecanism de certificare și de supraveghere și 

monitorizare a etichetei juridice, cu implicarea statelor membre și a reprezentanților 

economiei sociale; acest mecanism este esențial pentru a proteja eticheta juridică de 

„întreprindere bazată pe economia socială și pe solidaritate” și pentru a-i conserva valoarea 

intrinsecă. Parlamentul European consideră că acest control ar trebui să implice organizații 
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reprezentative din sectorul întreprinderilor sociale. 

Penalitățile pentru încălcarea normelor aplicabile ar putea varia de la un simplu avertisment 

până la retragerea etichetei. 

Recomandarea 3 (privind recunoașterea etichetei europene a economiei sociale)  

Eticheta europeană a economiei sociale ar trebui să fie valabilă în toate statele membre. O 

întreprindere care poartă eticheta ar trebui să fie recunoscută ca întreprindere socială și 

solidară în toate statele membre. Eticheta ar trebui să permită oricărei întreprinderi care o 

poartă să își desfășoare activitatea principală în alte state membre respectând aceleași cerințe 

ca întreprinderile naționale care poartă eticheta respectivă. Întreprinderile în cauză ar trebui 

să se bucure de aceleași beneficii, drepturi și obligații ca întreprinderile sociale și solidare 

constituite în conformitate cu legislația statului membru în care își desfășoară activitatea. 

Recomandarea 4 (privind obligațiile de raportare) 

Actul legislativ ar trebui să le impună întreprinderilor sociale și solidare care doresc să 

păstreze eticheta să prezinte anual un raport social cu privire la activitățile și rezultatele lor, 

implicarea părților interesate, repartizarea profiturilor, salarii, subvenții și alte beneficii. În 

această privință, Comisia ar trebui să fie autorizată să elaboreze un model pentru a ajuta 

întreprinderile sociale și solidare să își elaboreze raportul. 

Recomandarea 5 (privind orientările referitoare la bunele practici)  

Actul legislativ ar trebui, de asemenea, să autorizeze Comisia să stabilească orientări 

referitoare la bunele practici pentru întreprinderile sociale și solidare în Europa. Aceste 

orientări privind bunele practici ar trebui să includă în special următoarele: 

(a) modele de guvernanță democratică; 

(b) procesele de consultare pentru crearea unei strategii de afaceri eficace; 

(c) adaptarea la nevoile sociale și la piața muncii, în special la nivel local; 

(d) politica salarială, formarea profesională, sănătatea și securitatea la locul de muncă și 

calitatea locurilor de muncă;  

(e) relațiile cu utilizatorii și clienții și răspunsul la nevoile sociale care nu sunt satisfăcute 

de piață sau de stat; 

(f) situația întreprinderii în ceea ce privește diversitatea, nediscriminarea și egalitatea de 

șanse între femei și bărbați în rândurile membrilor săi, inclusiv în funcțiile de 

răspundere și de conducere;  

Recomandarea 6 (privind lista formelor juridice)  

Actul legislativ ar trebui să includă o listă a formelor juridice disponibile în statele membre 

pentru întreprinderile și societățile care îndeplinesc condițiile pentru a primi eticheta 

europeană a economiei sociale. O astfel de listă ar trebui să fie revizuită în mod regulat. 

În vederea asigurării transparenței și a unei cooperări eficiente între statele membre, această 

listă ar trebui publicată pe pagina de internet a Comisiei Europene. 

 

Recomandarea 7 (privind revizuirea legislației în vigoare) 
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Comisia este invitată să revizuiască actele legislative în vigoare și să prezinte, după caz, 

propuneri legislative care să instituie un cadru juridic mai coerent și mai complet în sprijinul 

întreprinderilor sociale și solidare. 

 

Recomandarea 8 (privind ecosistemul pentru întreprinderile sociale și solidare și 

cooperarea dintre statele membre) 

Comisia ar trebui să se asigure că politicile sale reflectă angajamentul de a crea un ecosistem 

pentru întreprinderile sociale și solidare. Comisia este invitată să țină seama de faptul că 

întreprinderile sociale și solidare se caracterizează printr-o puternică influență locală și 

regională, care le asigură avantajul de a înțelege mai bine nevoile specifice și de a putea oferi 

produse și servicii, majoritatea la nivel de comunitate, precum și de a îmbunătăți coeziunea 

socială și teritorială. Comisia este invitată să ia măsuri pentru a promova cooperarea dintre 

întreprinderile sociale și solidare din țări și sectoare diferite, pentru a încuraja schimbul de 

cunoștințe și practici, astfel încât să poată fi sprijinită dezvoltarea întreprinderilor de acest tip. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


