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globalizare 
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6. Temeiul juridic:  
7. Tipul examinării: fond 

8. Stadiul actual şi etape viitoare: A fost trimis către Parlamentul European şi către Consiliu 

în data de 10.05.2017. 

 Parlamentul European: Comisia sesizată pentru raport este Comisia pentru comerţ 

internaţional (INTA). Este solicitat aviz de la Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisia 

pentru dezvoltare (DEVE), Comisia pentru buget (BUDG), Comisia pentru afaceri economice şi 

bugetare (ECON), Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL), Comisia 

pentru mediu, sănătate publică şi alimentaţie publică (ENVI), Comisia pentru transport şi turism 

(TRAN), Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Comisia pentru agricultură şi dezvoltare 

rurală (AGRI), Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT), Comisia juridică (JURI) şi de la 

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri intere (LIBE). A se vedea şi fişa tehnică a „OEIL”. 

 Documentul a fost dezbătut în Parlamentul European pe 16.06.2017.  

 Ideile prezentate în documentul de reflecţie vor fi dezvoltate în Discursul anual privind 

starea Uniunii al preşedintelui Juncker, din septembrie 2017. 

 În 14-15 decembrie 2017, cu ocazia Consiliului European vor fi trase primele concluzii ale 

proiectului privind viitorul Europei.  

 

I. CONTEXT 

La 1 martie 2017, Comisia Europeană a prezentat Cartea albă privind viitorul Europei, care a 

deschis calea unor dezbateri cu privire la  viitorul Uniunii alcătuite din 27 de state membre. 

Documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare este al doilea 

document din această serie şi îşi propune să efectueze o evaluare echitabilă a ceea ce reprezintă 

globalizarea pentru Europa şi pentru cetăţenii europeni.  

În Declaraţia liderilor a 27 de state membre şi ai Consiliului European, Parlamentului 

European şi Comisiei Europene
1
 se accentuează fenomenul globalizării, care creează provocări 

transnaţionale: „Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent, atât mondiale, cât şi 

interne: conflicte regionale, terorism, presiuni crescânde exercitate de migraţie, protecţionism şi 

inegalităţi sociale şi economice. Împreună, suntem hotărâţi să răspundem provocărilor unei lumi în 

schimbare rapidă şi să le oferim cetăţenilor noştri atât securitate, cât şi noi oportunităţi”.  

                                                 
1
 Roma, 25 martie 2017.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52017DC0240&qid=1496732825915
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2017)0240&l=en
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-767_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-767_ro.htm
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Globalizarea nu reprezintă o tematică nouă în cadrul politicilor UE, ci reprezintă un fenomen 

care este implicat în evoluţia tuturor politicilor europene. Fenomenul globalizării a deschis atât 

frontierele, cât şi economiile statelor, a determinat creşterea schimburilor comerciale şi a fluxurilor de 

capital, a circulaţiei persoanelor şi a ideilor, a răspândirii informaţiilor, a cunoştinţelor şi a tehnologiei 

şi, nu în ultimul rând, a dus la simplificarea legislaţiilor naţionale şi sectoriale
2
.  

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Documentul de reflecţie lansează o dezbatere cu privire la modul în care UE poate să valorifice 

la maximum oportunităţile oferite de globalizare şi să răspundă la provocările care vin odată cu ea. 

Pornind de la premisele arhicunoscute - stabilirea de conexiuni cu persoane din alte ţări şi continente - 

până la riscurile pe care le ridică globalizarea - pierderea locurilor de muncă, nedreptatea socială, 

standarde scăzute în materie de mediu, de sănătate şi de protecţie a vieţii private - documentul de 

consultare identifică,  ia în considerare şi confruntă  aspectele  indicate ca fiind problematice de către 

cetăţenii europeni
3
.  

Pe plan extern, documentul pune accent pe nevoia de a contura o ordine globală sustenabilă, 

bazată pe norme şi obiective comune. UE îşi propune să continue proiectul referitor la crearea unei 

cadru eficient şi „multilateral” de reglementare astfel încât acesta să facă faţă noilor provocări şi să 

poată fi pus în aplicare
4
.  

Pe plan intern, documentul propune instrumente menite să îi protejeze pe cetăţeni şi să îi facă 

autonomi prin politici sociale robuste şi să le ofere sprijinul de care au nevoie pentru a beneficia de 

programe de educaţie şi formare de-a lungul întregii vieţi
5
.  

Efectele negative ale globalizării pot fi atenuate cu ajutorul fondurilor structurale ale UE, 

utilizate pentru a sprijini regiunile vulnerabile şi al Fondului european de ajustare la globalizare, 

care îi ajută pe lucrătorii strămutaţi să îşi găsească un alt loc de muncă. 

Globalizarea poate fi benefică doar dacă este valorificată corespunzător. UE trebuie să 

asigure o mai bună distribuţie a avantajelor globalizării, lucrând atât cu statele membre şi cu regiunile, 

cât şi cu partenerii internaţionali şi cu alte părţi interesate. 

Documentul aduce în discuţie raportul care există între efectele pozitive pe care le-a creat 

fenomenul globalizării de-a lungul timpului şi provocările la care Uniunea Europeană trebuie să 

găsească în continuare soluţii. 

Cu titlu de exemplu evidenţiem următoarele aspecte: 

BILANŢUL GLOBALIZĂRII ŞI AL EFECTELOR SALE 

Efecte Provocări 

 a scos din sărăcie sute de milioane 

de oameni; 

  a permis ţărilor sărace să reducă 

din decalajul faţă de ţările 

dezvoltate; 

 nu toate ţările aplică aceleaşi standarde în ceea ce 

priveşte ocuparea forţei de muncă, protecţia mediului 

sau siguranţa; deseori, companiile europene nu pot 

concura cu întreprinderile străine, exclusiv în termeni 

de preţuri; consecinţele imediate presupun închiderea 

                                                 
2 În acest sens, a se vedea Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2010 intitulată „O politică industrială integrată adaptată 

erei globalizării - Atribuirea celui mai important rol competitivităţii şi sustenabilităţii” (COM(2010)0614). 

3 Documentul de consultare ţine cont de faptul că problemele locale au o dimensiune globală, iar problemele globale au un 

impact la nivel local, precum şi de faptul că modul în care este resimţită globalizarea diferă de la un cetăţean la altul şi de 

la o regiune la alta. 

4 În acest sens, menţionăm, cu titlu de exemplu, elaborarea unor norme menite să creeze un mediu concurenţial echitabil, 

care să elimine comportamente dăunătoare şi incorecte precum evaziunea fiscală, subvenţiile de stat nocive sau dumpingul 

social. 

5 În acest sens, menţionăm, cu titlu de exemplu, politici privind impozitarea progresivă, investiţiile în inovare şi 

implementarea unor politici ferme în domeniul protecţiei sociale care ar putea contribui la redistribuirea mai echitabilă a 

bogăţiei. 

http://eur-lex.europa.eu/content/news/harnessing_globalisation.html?locale=ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010DC0614R(03)
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 comerţul mondial a stimulat 

creşterea economică, fiecare miliard 

de euro suplimentar produs din 

exporturi a dus la menţinerea a 

14.000 de locuri de muncă. 

fabricilor, pierderea locurilor de muncă şi reducerea 

presiunilor asupra angajatorilor, ceea ce are ca efect 

înrăutăţirea condiţiilor salariale şi de muncă pentru 

lucrători. 

 creşterea pieţelor externe a dus la 

creşterea exporturilor UE; 

 creşterea pieţelor externe a dus la 

creşterea numărului de locuri de 

muncă bine plătite; 

 studenţii au acces pe internet la 

cursuri organizate de universităţi de 

top din toată lumea; 

  competiţiile internaţionale şi 

cooperarea ştiinţifică au accelerat 

inovarea; 

  scoaterea  din sărăcie a sute de 

milioane de oameni; 

 recuperarea decalajului ţărilor mai 

sărace faţă de ţările dezvoltate. 

 creşterea inegalităţilor; 

 pierderea de locuri de muncă; 

  injustiţia socială;  

 reducerea standardelor în ceea ce priveşte protecţia 

mediului, sănătatea sau protecţia vieţii private; 

  ameninţarea identităţii naţionale, a tradiţiilor şi a  

modului de viaţă. 

 

III. POZIŢIILE ALTOR INSTITUŢII ALE UE  

 

A. Parlamentul European  

 

 Până în momentul de faţă, Parlamentul European a avut un rol decisiv în influenţarea 

comerţului mondial prin impunerea unor standarde ridicate pentru produsele importate. Astfel, în 

negocierile recente privind CETA, presiunile din partea Parlamentului European au condus la 

soluţionarea controversată a soluţionării litigiilor dintre investitori şi state prin sistemul de investiţii 

pentru a spori transparenţa şi pentru a asigura controlul guvernului asupra alegerii arbitrilor. Deputaţii 

europeni au susţinut adoptarea unor măsuri la nivelul statelor membre pentru combaterea concurenţei 

neloiale din afara UE. Pentru a proteja locurile de muncă europene, Parlamentul a solicitat un acord 

rapid privind modernizarea instrumentelor de protecţie comercială ale UE sau  obţinerea unui echilibru 

comercial corect, cum este cazul Chinei. 

Acestea sunt doar câteva exemple care arată realizările recente ale Parlamentului European în 

ceea ce priveşte globalizarea. 

 

B. Consiliul UE 

 Lucrările Consiliului Afaceri Externe, din 11 mai 2017, au vizat, printre altele şi  relaţiile cu 

parteneri comerciali importanţi, respectiv Conferinţa Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), cu 

tematica ,,Globalizare”. Miniştrii au făcut bilanţul unei serii de negocieri privind liberul schimb şi al 

potenţialelor viitoare acorduri de liber schimb, au discutat despre evoluţia negocierilor comerciale cu 

Japonia, Mercosur (Organizaţia ,,Piaţa Comună a Sudului” formată din Brazilia, Argentina, Uruguay şi 

Paraguay) şi Mexic şi despre evoluţia negocierilor privind protecţia investiţiilor cu 

Birmania/Myanmar. În cadrul lucrărilor, Comisia a prezentat un raport privind o posibilă lansare a 

negocierilor privind liberul schimb cu Australia, Chile şi Noua Zeelandă. De asemenea, Consiliul a 

luat act de lucrările desfăşurate cu privire la măsurile comerciale temporare pentru Ucraina şi a 

discutat despre perspectivele legate de o conferinţă ministerială a OMC, care ar urma să aibă loc în 

trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170209IPR61728/ceta-meps-back-eu-canada-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU%282016%29535021_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2017/05/st09012_en17_pdf/
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decembrie 2017 la Buenos Aires. Totodată, Comisia a prezentat documentul de reflecţie privind 

globalizarea. 

 

C. Comitetul European al Regiunilor 

În 12 mai 2017, Comitetul European al Regiunilor (CoR) şi Parlamentul European şi-au unit 

forţele pentru a recâştiga încrederea cetăţenilor în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European 

din 2019. În cadrul acestui demers, membrii CoR au salutat Documentul de reflecţie privind 

valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare, în care se subliniază că a genera un spaţiu rezilient 

este o răspundere comună a nivelului UE, naţional, regional şi local. Dl preşedinte Markkula a 

declarat: „Ne dorim o UE mai transparentă şi mai democratică, care să apere principiile 

subsidiarităţii, parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe niveluri. În faţa unei globalizări în 

creştere, investiţiile trebuie să abordeze problema lacunelor în materie de competenţe şi cea a 

obstacolelor normative, adaptându-se totodată specificului teritoriilor”. 

IV. POZIŢII OFICIALE ALE ROMÂNIEI 

 

 Ministerul Afacerilor Externe susţine că ,,(…) România participă activ la dezbaterea privind 

viitorul proiectului european, atât în cadrul discuţiilor în format UE27, dar şi în contacte bilaterale. 

Poziţia de principiu a României este aceea că Declaraţia de la Roma trebuie să trimită un semnal clar 

că statele membre UE rămân unite, coerente şi angajate să conlucreze pentru o Europă unită, 

puternică, coezivă, bazată pe valorile fundamentale şi principiile europene înscrise în Tratate.  

România a pledat constant pentru conservarea şi consolidarea realizărilor fundamentale ale UE şi ale 

politicilor sale de succes, precum cele patru libertăţi fundamentale interconectate, piaţa internă, 

spaţiul Schengen, zona euro, politica de coeziune, politica agricolă comună şi extinderea. În plus, a 

reiterat faptul că „o Europă cu mai multe viteze” nu poate reprezenta un instrument de aprofundare a 

proiectului european în ansamblul său, ci poate accentua divizarea în rândul statelor membre. De 

aceea, România susţine că orice formă de cooperare consolidată între mai multe state membre trebuie 

să fie în conformitate cu Tratatele UE şi să fie deschisă participării, în baza unor criterii obiective, 

tuturor statelor membre. România va participa, în continuare, activ la acest proces de reflecţie, 

susţinând necesitatea unui proiect politic european consolidat, bazat pe unitate, coeziune şi respectul 

pentru principiile şi valorile sale fundamentale”. 

 

V. CONCLUZII 

 

Faptul că nu există o definiţie universal-acceptată a globalizării nu face ca aceasta să nu existe 

sau să nu creeze efecte. În acelaşi timp, globalizarea poate să fie un fenomen, fie o ideologie, fie o 

strategie, fie toate la un loc. Globalizarea este un fenomen multicauzal, care reprezintă un factor 

decisiv al influenţării politicilor mondiale.  

Uniunea Europeană îşi propune să ţină pasul cu schimbările dinamice care au loc în geo-

politica mondială şi să-şi menţină un loc fruntaş în contextul economic, caracterizat prin eliminarea 

barierelor comerţului dintre state sau de liberul schimb. 
 

 Ioana Cristina Vida  

20 iulie 2017  

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_ro
https://afacerieuropene.mae.ro/node/288

