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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

 
Activităţi în comisii – priorităţile Preşedinţiei malteze  
 

În săptămâna 23-29 ianuarie a.c., în cadrul unei serii de reuniuni, în 
comisiile parlamentare au fost prezentate priorităţile preşedinţiei malteze 
a Consiliului UE.  

 Agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI) 

 Preşedinţia malteză intenţionează să avanseze negocierile cu Consiliul şi Comisia 
Europeană în ceea ce priveşte problema agriculturii ecologice europene şi noile  
progrese cu privire la anumite propuneri legislative, precum şi lansarea unei dezbateri 
aprofundate cu privire la perioada de după 2020 a politicii agricole comune (PAC), a 
precizat, în cadrul dezbaterilor din Comisia AGRI, dl Roderick Galdes, secretarul 
parlamentar pentru agricultură. Iniţiativele au fost agreate de deputaţii europeni, dar    
s-a solicitat Consiliului să dea dovadă de mai multă flexibilitate în negocieri şi să ajute 
Parlamentul să apere interesele agricultorilor europeni atât în cadrul negocierilor 
comerciale în curs cât şi pentru cele viitoare.  

 Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL) 

 Actualizarea normelor UE şi a protecţiei drepturile lucrătorilor, fără a împiedica 
piaţa internă, au fost puncte de interes ale Preşedinţiei malteze, în discuţiile avute cu  
dna Helena Dalli,  ministrul maltez pentru dialog social, protecţia consumatorilor şi 
libertăţi civile, în cadrul Comisiei EMPL. Dna Dalli a recomandat o soluţie de 
compromis pentru legislaţia privind detaşarea lucrătorilor şi s-a angajat să depună 
eforturi pentru modernizarea conceptului de echilibrul dintre viaţa profesională şi cea 
privată, permiţând astfel o mai mare implicare a femeilor. Preşedinţia malteză a 
reamintit deputaţilor europeni că trebuie să se acorde o atenţie sporită şomajului în 
rândul tinerilor şi să se facă progrese în ceea ce priveşte adoptarea Actului european 
privind accesibilitatea, a normelor comune care să elimine obstacolele din calea 
cetăţenilor cu dizabilităţi şi pentru cei în vârstă, care doresc să aibă acces la servicii, 
precum şi la locuri de muncă oriunde pe teritoriul Uniunii. 
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 Piaţa internă (IMCO) 

 Piaţa unică este cel mai mare atu al UE, fiind, totodată, o prioritate esenţială.                    
Dl Christian Cardona, ministrul maltez al economiei, investiţiilor şi întreprinderilor 
mici, i-a informat pe deputaţi europeni din Comisia IMCO despre iniţiativele care 
privesc  piaţa unică şi cum ar trebui ele să contribuie în primul rând la îmbunătăţirea 
încrederii consumatorilor. Eliminarea barierelor din calea comerţului, pentru a oferi 
mai multe posibilităţi de alegere, îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, 
punerea în aplicare a strategiei privind piaţa unică şi piaţa unică digitală, planurile de 
omologare de tip pentru automobile, propunerea pentru un pachet de servicii, au fost 
câteva aspecte discutate cu deputaţii europeni. Pentru piaţa unică digitală, Preşedinţia 
malteză va acorda prioritate pachetului privind comerţul electronic şi urmăreşte să facă 
progrese rapide cu privire la reglementarea în domeniul protecţiei consumatorilor. 

 

 Industrie, energie, cercetare (ITRE) 

 Încheierea negocierilor privind roamingul şi promovarea conectivităţii la 
internet în comunităţile locale sunt priorităţi deja cunoscute, a declarat, în faţa Comisiei 
ITRE, dl  Emmanuel Mallia, ministrul maltez pentru competitivitate, economie digitală 
şi serviciile maritime. Preşedinţia malteză va acorda, de asemenea, o deosebită 
importanţă parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneană, 
precum şi consolidării obligaţiilor de raportare şi monitorizare în materie de cercetare, 
a digitalizării industriei şi încheierii dosarelor privind siguranţa aprovizionării cu 
energie şi etichetarea eficienţei energetice, care  trebuie catalogate tot ca priorităţi. 

 

 Dezvoltare, migraţie, refugiaţi (DEVE) 

 Preşedinţia malteză doreşte să dea curs angajamentelor statelor membre luate la 
summit-ul mondial de la Istanbul privind acţiunile umanitare, desfăşurat anul trecut, 
precum şi noului Consens european privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea răspunsurilor 
coordonate la criză prelungită, a declarat în cadrul Comisiei DEVE, dl George Vella, 
ministrul maltez al afacerilor externe. Migraţia este un aspect esenţial pentru Malta, 
care s-a aflat în prima linie a crizei refugiaţilor din Mediterana. Mai mulţi deputaţi 
europeni şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la soarta refugiaţilor blocaţi în frig şi au 
solicitat măsuri urgente pentru atenuarea suferinţelor acestora. S-a subliniat, de 
asemenea, că o viziune privind strămutarea forţată, pe termen lung, este extrem de 
absentă din politica UE, cerându-se statelor membre să-şi utilizeze mai bine 
cunoştinţele locale în analizarea şi soluţionarea problemelor. 

 

 Transport şi turism (TRAN) 

 Preşedinţia malteză intenţionează să introducă domeniul transportului maritim 
pe un loc important în  agenda politică, exprimându-şi speranţa de a încheia negocierile 
cu privire la actualizarea normelor privind siguranţa navelor de pasageri şi să realizarea 
unor progrese în ceea ce priveşte Directiva privind instalaţiile portuare de preluare a 
deşeurilor provenite din exploatarea navelor, a declarat dl Joe Mizzi, ministrul maltez 
al infrastructurii şi transporturilor, în cadrul dezbaterilor de la Comisia TRAN. La 
rândul său, dl Edward Zammit Lewis, ministrul maltez al turismului, a afirmat că 
Preşedinţia malteză aşteaptă cu interes începerea negocierilor cu Parlamentul 
European referitoare la siguranţa aviaţiei şi pentru Agenţia europeană de siguranţă a 
aviaţiei, şi solicită ca piaţa unică să fie finalizată, în beneficiul sectorului turismului. 
Deputaţii europeni au fost interesaţi de viziunea Preşedinţiei malteze referitoare la 
viitoarele iniţiative în domeniul infrastructurii rutiere, a modului de a evidenţia 
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oportunităţile de digitizare pentru dezvoltare, pentru modalităţile de stimulare a 
mobilităţii ecologice în transportul maritim. În cele din urmă, aceştia au solicitat 
Preşedinţiei malteze să se asigure că există o concurenţă loială între transportul feroviar 
şi cel rutier. 

 

 Comerţul internaţional (INTA) 

 Preşedinţia malteză doreşte să ofere un nou impuls acordurilor de liber schimb 
ale UE, dar nu în detrimentul standardelor, a precizat dl Christian Cardona, ministrul 
maltez al economiei, investiţiilor şi întreprinderilor mici, în faţa Comisiei INTA. „Nu se 
va aplica nici o uniformizare la un nivel inferior”, a afirmat el, iar în ceea ce priveşte 
TTIP „UE este pregătită să reia negocierile în cazul în care Statele Unite îşi arată 
voinţa de a proceda astfel”. Preşedinţia malteză este hotărâtă să continue reforma 
privind  instrumentele UE de apărare comercială şi legislaţia antidumping. Mai mulţi 
deputaţi europeni au sugerat că acum este momentul ca Europa să avanseze şi să se 
stabilească şi ea pe un loc fruntaş în comerţul internaţional.  

 

 Dezvoltare regională (REGI) 

 Importanţa semnificativă a politicii de coeziune a UE, care este văzută din ce în 
ce mai mult ca o politică de investiţii, şi necesitatea de a simplifica procedurile şi de a 
spori vizibilitatea rezultatelor proiectelor finanţate de UE - au fost câteva dintre 
subiectele dezbătute, la Comisia REGI,  cu dl Ian Borg, secretar parlamentar pentru 
fondurile UE, reprezentantul Preşedinţiei malteze. Pe lângă acestea, se mai are în 
vedere dezbaterea politică privind modalităţile prin care rezultatele politicii de coeziune 
a UE să fie vizibile.  

 

 Comisia pentru cultură, educaţie şi sport (CULT) 

 O educaţie de înaltă calitate pentru toţi şi un sistem educaţional care să abordeze 
problema şomajului în rândul tinerilor, precum şi problema competenţelor - sunt 
priorităţi ale Preşedinţiei malteze prezentate, în cadrul Comisiei CULT, de dl Evarist 
Bartolo, ministrul maltez al educaţiei. În domeniul culturii, progresele privind serviciile 
audiovizuale şi diplomaţia culturală sunt priorităţile-cheie, a afirmat dl Owen Bonnici, 
ministrul maltez al culturii; se doreşte protecţia împotriva discursurilor de incitare la 
ură, protecţia minorilor on-line, funcţionarea principiului ţării de origine, un rol mai 
clar pentru mecanisme de monitorizare şi pentru autorităţile de reglementare a 
serviciilor audiovizuale. Pregătirea pentru un An european al patrimoniului cultural 
2018 este, de asemenea, o prioritate-cheie. 

 

 Afaceri Externe (AFET) 

 Negocierile privind procesul de extindere şi de politica de vecinătate vor fi în 
centrul atenției Preşedinţiei malteze, a precizat dl George Vella, ministrul maltez de  
externe, în faţa Comisiei AFET. Unii deputaţi europeni şi-au exprimat preocupările cu 
privire la situaţia din Turcia, iar alţii au solicitat ca negocierile de aderare cu această 
ţară să fie amânate. În acest context, ministrul Vella a subliniat că „Turcia nu este 
numai ţară candidată, ci şi un important partener al UE. (...) Este esenţial să se 
menţină un dialog deschis, să nu se ardă poduri”. În ceea ce priveşte viitorul relaţiei  
dintre UE şi SUA, având în vedere alegerea noului preşedinte al SUA, dl Vella a 
subliniat faptul că relaţiile transatlantice ar trebui să fie menţinute şi consolidate. 
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 Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) 

 Abordarea aspectelor legate de migraţie, combaterea terorismului şi a 
radicalizării – sunt aspecte care ocupă un loc important între priorităţile Preşedinţiei 
malteze, au precizat dl Carmelo Abela, ministrul maltez al afacerilor interne şi 
securităţii naţionale, şi dl  Owen Bonnici, ministrul maltez al justiției, culturii și 
administrației locale, în cadrul dezbaterilor din Comisia LIBE. Preşedinţia malteză va 
depune eforturi pentru a aborda divergenţele dintre guvernele naţionale şi va face apel 
la solidaritate şi responsabilitate în gestionarea fluxurilor de migraţie. Dl Abela a 
afirmat că acordul dintre Turcia şi UE ar trebui să fie respectat. Mai mulţi deputaţi 
europeni au fost interesaţi despre metodele pe care le va folosi Preşedinţia malteză 
pentru a asigura că statele membre îşi respectă obligaţiile în ceea ce priveşte refugiaţii. 
Miniştrii consideră că sistemul Dublin trebuie să fie reformat şi statele membre trebuie 
să îşi respecte angajamentele. Referitor la „frontierele inteligente”, Preşedinţia malteză 
speră să obţină un acord pentru noul sistem de intrare/ieşire până în iunie 2017. 

 

 Afaceri juridice (JURI) 

 Preşedinţia malteză va acţiona pentru a se ajunge la un acord privind contractele 
de achiziţii de conţinut digital până la sfârşitul lunii iunie a.c., şi pentru a se găsi un 
echilibru între libera circulaţie a informaţiei şi creatorii de conţinut (drepturi de autor), 
au precizat dl Owen Bonnici, ministrul maltez al justiției, culturii și administrației 
locale, şi dl Christian Cardona, ministrul maltez al economiei, investiţiilor şi 
întreprinderilor mici, în dezbaterile care au avut loc în Comisia JURI. Deputaţii 
europeni vor să ştie care sunt demersurile pe care  Preşedinţia malteză  intenţionează să 
le facă cu privire la propunerile referitoare la raportarea pentru fiecare ţară în parte de 
către companiile multinaţionale în scopuri fiscale şi pentru revizuirea Regulamentului 
Bruxelles II privind dreptul familiei. Miniştrii au promis că se vor depune toate 
eforturile pentru a se realiza progrese cu privire la toate dosarele existente. 
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PRESEDINȚIA MALTEZĂ A 
CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

 

Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit 
În cadrul reuniunii din 23 ianuarie 2017 Preşedinţia malteză şi-a prezentat 

programul de lucru şi priorităţile din sectorul agricol şi al pescuitului.  

• În domeniul agriculturii, Preşedinţia va monitoriza îndeaproape situaţia 
pieţelor agricole şi va asigura informarea Consiliului cu privire la stadiul negocierilor 
comerciale în curs de desfăşurare.  De asemenea, va continua discuţiile  privind 
propunerea „Omnibus”, facilitarea  progresului privind  producţia organică, favorizarea 
cercetării şi inovării în domeniul gestionării apei, precum şi explorarea modalităţilor de 
adaptare a agriculturii la schimbările climatice. 

• O altă prioritate a Preşedinţiei se referă la promovarea în plan 
internaţional a gestionării durabile a pădurilor precum şi a comerţului cu lemn produs 
în mod legal. 

• În sectorul veterinar şi fitosanitar prioritatea orizontală va consta în 
pregătirea, de urgenţă, pentru menţinerea sănătăţii planatelor şi animalelor. 
Preşedinţia se va concentra pe rezistenţa plantelor la antimicrobiene şi pe punerea în 
aplicare a reglementărilor privind medicamentele de uz veterinar şi furajele 
medicamentate. 

• În sectorul politicii comune a pescuitului, Preşedinţia va contribui la 
Strategia Comisiei MedFish4ever  pentru Marea Mediterană. De asemenea,  va  
continua lucrările pentru adoptarea unor texte legislative-cheie precum: reglementarea 
măsurilor tehnice, transpunerea recomandărilor ICCAT1, Regulamentul privind 
gestionarea sustenabilă a  flotelor de pescuit externe, planurile multianuale propuse 
pentru stocurile de specii demersale din Marea Nordului şi speciile pelagice mici din 
Marea Adriatică. 

• Consiliul a fost informat cu privire la progresele înregistrate în negocierile 
comerciale în curs, cu relevanţă pentru agricultură şi a avut loc un schimb de opinii cu 
privire la studiul economic efectuat de Comisia Europeană privind impactul cumulat al 
                                                           

1 Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf
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acordurilor de liber schimb (ALS) asupra sectorului agricol din UE. Acesta cuprinde 12 
viitoare acorduri de liber schimb pentru sectorul agroalimentar şi impactul acestora 
asupra preţurilor de producţie, a volumelor de producţie pentru o gamă de produse 
reprezentând 30% din valoarea exporturilor din sector. 

• Consiliul a fost informat cu privire la cele mai recente evoluţii ale 
principalelor pieţe agricole şi în legătură cu stadiul punerii în aplicare a celui mai recent 
pachet  de măsuri de sprijin. În acest context, Comisia Europeană a prezentat cel de-a 
doilea raport privind  punerea în aplicare a „pachetului privind laptele” realizat în luna 
noiembrie 2016  precum şi recomandările forumului UE privind carnea de ovine.  În 
urma dezbaterii care a urmat Consiliul a aprobat, în linii mari, evaluarea situaţiei 
pieţelor prezentată de către Comisia Europeană recunoscând  progresele înregistrate în 
majoritatea sectoarelor dar şi nivelul ridicat de volatilitate prezent în sectorul lactatelor,  
al cărnii de vită şi de pasăre.  

• Totodată, Consiliul s-a declarat mulţumit de punerea în aplicare a 
pachetului privind laptele şi de prelungirea acestuia dincolo de anul 2020. 

 

Reuniunea Eurogrup – 26 ianuarie 2017 
Instituțiile creditoare (FMI, BCE şi Comisia Europeană) au informat Eurogrupul 

cu privire la cea de a doua evaluare a programului de ajustare economică pentru Grecia, 
în urma misiunii efectuate la Atena în luna decembrie 2016. 

Eurogrupul a îndemnat autoritățile elene și instituțiile creditoare să reia rapid 
negocierile pentru a cădea de acord asupra unui pachet de reforme de politică 
economico-socială, acceptat de toate părțile interesate. Un astfel de acord ar fi o 
condiție pentru încheierea cu succes a celei de a doua evaluări a programului. 

Reformele se referă la piețele forței de muncă și a produselor, la sectorul 
energetic și la alte domenii din Grecia. Se preconizează de asemenea un acord privind 
strategia bugetară pe termen mediu a Greciei, și anume pentru 2018 și anii următori. 
Reprezentanţii Mecanismului european de stabilitate (MES), agenţia UE care 
furnizează finanțarea pentru program, au informat miniştrii din zona euro cu privire la 
progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor pe termen scurt de reducere a 
datoriei pentru Grecia. Aceste măsuri au fost aprobate de Eurogrup în decembrie 2016 
și au fost adoptate în mod oficial de consiliile de administraţie ale MES și FESF (Fondul 
european de stabilitate financiară) la 23 ianuarie 2017. Măsurile urmăresc să reducă 
riscul de rată a dobânzii pentru Grecia, inclusiv prin modificarea unor rate ale dobânzii 
din variabile în fixe, precum și să facă mai ușoară onorarea serviciului datoriei. Acestea 
nu au nicio implicație bugetară pentru acționarii MES, care sunt statele membre din 
zona euro2. 

Eurogrupul a mai fost informat cu privire la principalele rezultate ale celei de 
a şasea evaluări din cadrul procesului de supraveghere ulterioară aplicării programului 
în Irlanda și ale celei de a cincea evaluări din cadrul procesului de supraveghere 
ulterioară aplicării programului în Portugalia, ambele efectuate în perioada cuprinsă 
între sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2016. 

Cele două misiuni de supraveghere ulterioară aplicării programului au 
concluzionat că atât Irlanda, cât și Portugalia sunt în măsură să ramburseze 
împrumuturile pe care le-au primit în cadrul programelor lor. 

                                                           

2 MES și FESF aprobă măsurile pe termen scurt de reducere a datoriei pentru Grecia, 23 ianuarie 2017  

http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/com-2016-724_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/com-2016-724_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/sheep-goats/forum/recommendations_en.pdf
javascript:void(0)
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Fondul Monetar Internațional (FMI) a informat Eurogrupul cu privire la 
principalele constatări ale misiunii sale intermediare în contextul consultării în baza 
articolului IV al statutului FMI, care s-a desfășurat la sfârșitul anului 2016. 

Eurogrupul a fost de acord cu evaluarea FMI a perspectivelor economice pentru 
zona euro și cu punctele sale de vedere referitoare la provocările de politică cu care se 
confruntă uniunea monetară. Ultima misiune a FMI va avea loc mai târziu în cursul 
acestui an și va avea drept rezultat raportul final și complet. 

Totodată, Eurogrupul a discutat despre proiectul de recomandare a Consiliului 
UE privind politica economică a zonei euro pentru 2017. Miniștrii de finanţe şi 
economie reuniţi în cadrul Eurogrup au fost de acord că recomandările pentru 2017 ar 
trebui să pună accentul pe creșterea economică și pe crearea de locuri de muncă, pe 
politici fiscale solide și pe finalizarea uniunii bancare. Proiectul de recomandare3 va fi 
supus aprobării Consiliului ECOFIN la 27 ianuarie a.c..  

Eurogrupul a mai discutat despre proiectele de planuri bugetare actualizate ale 
Spaniei și Lituaniei pentru 2017. În luna octombrie 2016, ambele țări au prezentat 
proiecte de planuri bugetare bazate pe scenariul menținerii politicilor actuale, întrucât 
în acel moment guvernele lor nu dețineau competențe bugetare depline ca urmare a 
proceselor electorale naționale. În consecință, a trebuit ca acestea să înainteze un plan 
actualizat după numirea noilor lor guverne4. 

 

 

                                                           

3 Recomandare de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro pentru 2017 
4 Declarația Eurogrupului cu privire la versiunile actualizate ale proiectelor de planuri bugetare pentru 
2017 ale Spaniei și Lituaniei, 26 ianuarie 2017  
Proiectele de planuri bugetare ale statelor membre care fac parte din zona euro  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5194-2017-INIT/ro/pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Reuniunea Consiliului ECOFIN – 27 ianuarie 2017 
Consiliul UE va fi prezidat de Malta până la 1 iulie 2017. Președinția malteză și-a 

prezentat programul de lucru în domeniul economiei și finanțelor. 

Referitor la lucrările Semestrului european, Consiliul ECOFIN a adoptat 
concluzii în legătură cu Analiza anuală a creșterii pentru 2017, care marchează 
începutul Semestrului european 2017, precum și în legătură cu Raportul privind 
mecanismul de alertă, care reprezintă baza procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice pentru 2017. De asemenea, Consiliul ECOFIN a aprobat un proiect de 
recomandare pentru politica economică a zonei euro, la propunerea Eurogrupului. 

Miniştrii ECOFIN au audiat o prezentare din partea Comisiei Europene cu 
privire la propunerea sa din decembrie 2016, care urmărește să 
permită temporar fiecărui stat membru să aplice, în mod voluntar, un mecanism 
generalizat de taxare inversă (și anume de a transfera răspunderea plății TVA-ului de la 
furnizor la client) pentru toate livrările interne care depășesc pragul de facturare de 
10.000 euro. Propunerea5 a fost lansată ca urmare a solicitării venite din partea mai 
multor state membre ale UE care suferă pierderi semnificative de venituri din cauza 
fraudei în materie de TVA. Comisia Europeană propune ca respectivele norme să intre 
în vigoare până la 30 iunie 2022, ca măsură temporară în contextul activităților în curs 
de reformare fundamentală a actualului sistem comun privind TVA al UE.   

Comisia Europeană a informat Consiliul ECOFIN cu privire la progresele 
înregistrate în discuțiile privind reforma în domeniul bancar pentru perioada de după 
criză din cadrul Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară. Acest 
Comitet reprezintă un forum internațional pentru cooperarea regulată în materie de 
supraveghere bancară. În momentul de față are 28 de membri, inclusiv UE și unele 
dintre statele sale membre. 

Totodată, preşedintele Grupului la nivel înalt pentru resursele proprii 
ale UE, dl Mario Monti, a prezentat un raport final6 privind activitatea grupului. 
Miniştrii ECOFIN au desfășurat un schimb de opinii în acest sens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește 
aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă 
6 „Finanțarea viitoare a UE”: raportul final și recomandările Grupului la nivel înalt privind resursele 
proprii, decembrie 2016  
 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/01/27-conclusions-annual-growth-survey/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160725.do
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/01/27-conclusions-alert-mechanism-report/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/01/27-conclusions-alert-mechanism-report/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15817-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15817-2016-INIT/ro/pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Dezvoltarea durabilă 
Economia circulară 

La un an după adoptarea pachetului de măsuri privind economia circulară, 
Comisia a prezentat un raport7 privind rezultatele și progresele obținute de principalele 
inițiative prezentate în planul său de acțiune privind economia circulară din anul 2015. 
Pe lângă prezentarea raportului, Comisia: 

• a adoptat măsuri suplimentare instituind, împreună cu Banca Europeană 
de Investiții (BEI), o platformă de sprijin financiar pentru economia 
circulară, care reunește investitorii și inovatorii; 

• a adresat statelor membre orientări privind valorificarea energetică a 
deșeurilor; 

• a propus o îmbunătățire specifică a legislației privind anumite substanțe 
periculoase din echipamentele electrice și electronice. 

Comunicarea Comisiei privind rolul proceselor de valorificare energetică a 
deșeurilor8 în cadrul economiei circulare va spori la maximum beneficiile acestei părți 
mici, dar inovatoare a mixului energetic național. Comunicarea oferă statelor membre 
orientări pentru a obține un echilibru adecvat al capacității de valorificare energetică a 
deșeurilor, subliniind rolul ierarhiei deșeurilor, în care opțiunile de gestionare a 
deșeurilor sunt ordonate în funcție de durabilitatea lor și în care prioritatea revine 
prevenirii și reciclării deșeurilor. Comunicarea sprijină statele membre să își optimizeze 
contribuția la uniunea energetică și să exploateze oportunitățile de creare a unor 
parteneriate transfrontaliere, în situațiile în care acest lucru este oportun și respectă 
obiectivele noastre de mediu. 

Pachetul de măsuri adoptat de Comisie cuprinde și o propunere de actualizare a 
legislației pentru a restricționa utilizarea anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)9. Propunerea promovează 
înlocuirea materialelor periculoase, astfel încât reciclarea componentelor să fie mai 
                                                           

7 COM(2017) 33 final 
8 COM(2017) 34 final 
9 COM(2017) 38 final 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/update_legislation.pdf
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profitabilă. Modificările propuse vor facilita și mai mult tranzacțiile pe piața bunurilor 
de ocazie (de exemplu, revânzarea) și repararea echipamentelor electrice și electronice. 
Se estimează că, datorită măsurilor, se va evita generarea anuală în UE a peste 3 000 de 
tone de deșeuri periculoase și se vor economisi atât energie, cât și materii prime. Numai 
în sectorul sănătății ar putea fi economisite costuri de asistență medicală având o 
valoare estimată de 170 de milioane euro. 

De asemenea, în raportul său privind progresele înregistrate de anul trecut și 
până acum, Comisia enumeră principalele măsuri adoptate în domenii, cum ar fi: 
deșeurile, proiectarea ecologică, deșeurile alimentare, îngrășămintele organice, 
garanțiile pentru bunurile de consum, inovarea și investițiile. Principiile economiei 
circulare au fost integrate treptat în cele mai bune practici industriale, în achizițiile 
publice verzi, în modul de utilizare a fondurilor politicii de coeziune, precum și în noi 
inițiative din domeniul construcțiilor și al apei. Pentru realizarea efectivă a trecerii la 
economia circulară, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să adopte cu 
celeritate propunerile legislative privind deșeurile, în conformitate cu Declarația 
comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2017. În anul 2018, Comisia este 
hotărâtă să contribuie și mai mult la realizarea Planului de acțiune privind economia 
circulară, și anume cu o strategie în domeniul materialelor plastice, cu un cadru de 
monitorizare pentru economia circulară și cu o propunere de promovare a reutilizării 
apei. 

 

Migrație, afaceri interne și cetățenie 
Comisia propune menținerea controalelor temporare la frontiere 

pentru încă trei luni 

Comisia Europeană a recomandat10 Consiliului să le permită statelor membre să 
mențină actualele controale temporare la unele frontiere interne ale spațiului Schengen 
(din Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia) timp de încă trei luni. 

Deși situația s-a stabilizat treptat, în ciuda implementării unor măsuri propuse 
de Comisie pentru o mai bună gestionare a granițelor externe și în scopul protejării 
spațiului Schengen, Comisia consideră că nu sunt încă îndeplinite pe deplin condițiile 
 foii de parcurs „Înapoi la Schengen”. Prin urmare, revenirea la o funcționare normală a 
spațiului Schengen nu este posibilă în acest moment. 

                                                           

10 COM(2017) 40 final 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_ro.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20170125_recommendation_for_prolonging_temporary_internal_border_control_en.pdf
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Controalele se referă la frontierele interne recomandate de Consiliu în data de 11 
noiembrie 2016: 

• Austria: la frontiera terestră cu Ungaria și la frontiera terestră cu 
Slovenia; 

• Germania: la frontiera terestră cu Austria; 

• Danemarca: în porturile daneze care fac legătura, prin feriboturi, cu 
Germania și la frontiera terestră cu Germania; 

• Suedia: în porturile suedeze din regiunea polițienească Sud și Vest și la 
podul Öresund; 

• Norvegia: în porturile norvegiene care fac legătura, prin feriboturi, cu 
Danemarca, Germania și Suedia. 

Evoluția procesului de operaționalizare a Poliției de frontieră și a 
Gărzii de coastă la nivel european 

Comisia Europeană a prezentat un raport11 în care a analizat ce măsuri au fost și 
mai trebuie luate pentru ca Agenția europeană pentru Poliția de frontieră și Garda de 
coastă să devină pe deplin operațională. 

Raportul urmărește evoluția în cinci domenii pe care statele membre le-au 
identificat ca prioritare cu ocazia Consiliului justiție și afaceri interne din aprilie 2016, 
după cum urmează: 

• punerea obligatorie în comun a resurselor pentru îmbunătățirea 
capacității de reacție rapidă a Agenției europene pentru Poliția de 
frontieră și Garda de coastă; 

• evaluările preventive privind vulnerabilitatea;  

• sprijin pentru returnări;  

• înființarea unui mecanism de tratare a plângerilor; 

• un model de acord privind statutul pentru o cooperare operațională cu 
țările terțe prioritare. 

Raportul identifică o serie de acțiuni concrete care ar trebui luate pentru a 
asigura deplina operabilitate și dotarea corespunzătoare a Poliției de frontieră și a 
Gărzii de coastă la nivel european. Statele membre trebuie să se asigure că resursele 
necesare sunt puse întotdeauna la dispoziție la cererea Agenției europene pentru Paza 
de Frontieră și de Coastă, atât pentru operațiunile comune în curs și viitoare, cât și 
pentru mobilizarea din cadrul rezervelor obligatorii pentru intervenții rapide la 
frontiere. De asemenea, statele membre vor trebui să ia măsuri în funcție de rezultatele 
evaluărilor vulnerabilității și să elimine rapid slăbiciunile identificate. Vor fi identificate 
rapid în special vulnerabilitățile cele mai urgente. În acest sens, trebuie să se poată 
înlătura în lunile următoare vulnerabilitățile legate de principalele provocări. 

Acest raport este primul dintr-o serie de rapoarte menite să garanteze că 
Uniunea, în ansamblul său, are la dispoziție instrumentele și resursele necesare pentru 
a-și proteja mai bine frontierele externe. Următorul raport privind progresele 
înregistrate este prevăzut pentru luna martie 2017. 

                                                           

11 COM(2017) 42 final 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20170125_report_on_the_operationalization_of_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 
externe şi politica de securitate 
 

Gestionarea migrației pe ruta central-mediteraneeană  

În vederea reuniunii șefilor de stat și de guvern care va avea loc în Malta, în data 
de 3 februarie 2017, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate au prezentat, în data de 25 ianuarie 2017  contribuția12 lor la 
discuțiile cu privire la modalitățile de îmbunătățire a gestionării migrației și de salvare 
de vieți omenești pe ruta central-mediteraneeană. 

Comisia și Înaltul Reprezentant/vicepreședintele prezintă o serie de măsuri 
suplimentare de consolidare a activității UE pe această rută, în special în ceea ce 
privește Libia și țările învecinate. Aceste acțiuni se axează pe combaterea rețelelor de 
introducere ilegală de migranți și de trafic de persoane, contribuția la gestionarea mai 
eficace a fluxurilor migratorii, salvarea, în continuare, a migranților aflați pe mare și 
îmbunătățirea condițiilor de trai ale migranților și refugiaților în Libia și în țările 
învecinate. 

Pe baza Agendei europene privind migrația și a activităților întreprinse în 
cadrul Parteneriatului privind migrația care vizează consolidarea cooperării privind 
migrația cu țările partenere, printre principalele obiective se numără: 

• reducerea numărului de traversări și salvarea de vieți prin consolidarea 
sprijinului existent acordat pazei de coastă și forțelor navale libiene 
inclusiv prin intermediul EU NAVFOR MED operația SOPHIA; 

• intensificarea luptei împotriva celor care introduc ilegal migranți și a 
traficanților de persoane prin asigurarea faptului că, până în primăvara 
anului 2017, Rețeaua mediteraneană „Seahorse” este operațională; 

• protejarea migranților, creșterea numărului de relocări și promovarea 
returnării voluntare asistate prin sprijinirea activităților desfășurate de 
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în 
colaborare cu autoritățile libiene, în scopul abordării situației persoanelor 
care au nevoie de protecție internațională;  

• gestionarea fluxurilor de migranți care traversează frontiera sudică a 
Libiei prin utilizarea tuturor tipurilor de misiuni și de proiecte ale UE 
menite să sprijine autoritățile libiene să gestioneze frontierele și să 
asigure protecția migranților;  

• intensificarea dialogului și a cooperării operaționale cu partenerii din 
Africa de Nord în domeniul gestionării migrației; 

• consolidarea finanțării acordate prin Fondul fiduciar al UE pentru Africa 
prin mobilizarea, în 2017, a sumei de 200 de milioane euro pentru 
proiecte care să sprijine acțiuni cum ar fi formarea și dotarea pazei de 
coastă libiene, îmbunătățirea situației migranților și accelerarea 
returnărilor voluntare asistate. 

 

 

                                                           

12 JOIN(2017) 4 final, Anexa la comunicare 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4381_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20170125_migration_on_the_central_mediterranean_route_-_managing_flows_saving_lives_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20170125_migration_on_the_central_mediterranean_route_-_managing_flows_saving_lives_annex_en.pdf
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Din activitatea Înaltului Reprezentant 

 Cel de-al II-lea Forum regional al Uniunii pentru Mediterană, cu 
tema ”Mediterana în acţiune: tineri pentru stabilitate şi dezvoltare” care a avut loc la 
Barcelona, între 23 -24 ianuarie a.c. a reunit 43 de ţări din întreaga regiune şi a fost 
coprezidat de Înaltul Reprezentant, dna Federica Mogherini şi de ministrul de externe 
al Iordaniei, Ayman Safadi. 

Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a declarat că „modul de rezolvare al 
conflictelor, gestionarea crizelor, prevenirea tensiunilor se poate realiza printr-o mai 
mare integrare regională şi o mai bună cooperare regională”.   

Începând din anul 2012, Uniunea pentru Mediterană a lucrat la 47 de proiecte 
regionale în materie de educaţie, crearea de locuri de muncă şi dezvoltare economică 
durabilă, în valoare totală de 5,5 miliarde de euro. De aceste proiecte au beneficiat, în 
special, tinerii, femeile şi antreprenorii. În cadrul acestei reuniuni, a fost adoptată foaia 
de parcurs pentru următoarea perioadă care va avea un impact asupra tinerilor, cât şi 
asupra anumitor priorităţi comune, cum ar fi: dezvoltarea economică, gestionarea 
fluxurilor de migraţie, prevenirea radicalizării şi gestionarea preocupărilor pentru 
securitate. 

 În strategia globală privind politica externă şi de securitate a UE, Înaltul 
Reprezentant a identificat Uniunea pentru Mediterană ca fiind un jucător important în 
procesul de instaurare a stabilităţii şi păcii la nivelul regiuni. 

 În data de 24 ianuarie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere la 
Bruxelles cu Reprezentantul special al Secretariatului General al Naţiunilor Unite şi şef 
al Misiunii de sprijin a Naţiunilor Unite în Libia, dl Martin Kobler.  

Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la situaţia politică şi cea 
privind securitatea din Libia, cât şi despre iniţiativele regionale pentru sprijinirea unor 
soluţii politice de incluziune în ţară. În acest sens, s-a discutat despre cooperarea UE-
ONU, împreună cu alţi actori regionali, cu scopul de a depăşii obstacolele şi de a atinge 
un rezultat privind negocierea cu părţile implicate din Libia. Înaltul Reprezentant a 
adus în discuţie şi problema migranţilor şi importanţa asistenţei lor, inclusiv protejarea 
şi cooperarea cu autorităţile libiene şi organizaţiile internaţionale pentru a îmbunătăţii 
condiţiile din Libia. De asemenea, Dna Mogherini l-a informat pe dl Kobler privind 
situaţia programului de instruire a Pazei de coastă a Libiei prin operaţiunea Sophia 
EUNAVFOR MED. 

 În cadrul programului UE privind facilitarea dialogului pentru 
normalizarea relaţiilor dintre Belgrad şi Pristina, Înaltul Reprezentant a invitat 
pe cei doi prim-miniştri, dl Aleksandar Vucic şi dl Isa Mustafa pentru o nouă rundă de 
dialog la nivel înalt, la Bruxelles, în data de 24 ianuarie a.c. Cele două părţi au convenit 
să lase tensiunile în urmă şi să se coopereze cu privire la probleme nerezolvate şi cu 
privire la punerea în aplicare a acordurilor anterioare. 
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