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COMISIA EUROPEANĂ 
Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă  

Ocuparea forței de muncă și situația socială continuă să se îmbunătățească în UE 

Potrivit celui mai recent buletin trimestrial privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa ocuparea forței de muncă a crescut în 
continuare, peste așteptări în cursul celui de-al treilea trimestru al anului 2017, în timp ce rata șomajului a continuat să scadă.  

Buletinul trimestrial privind evoluția forței de muncă și a situației sociale în Europa oferă o imagine de ansamblu asupra recentelor evoluții sociale și de pe 
piața muncii din UE. El examinează schimbările pe termen scurt ale PIB și tendințele ocupării forței de muncă. 

Locurile de muncă permanente și cu normă întreagă sunt principalii factori care au contribuit la această creștere. Între cel de-al treilea trimestru din 2016 
și cel de-al treilea trimestru din 2017, numărul angajaților cu contracte permanente a crescut cu 2,8 milioane, ceea ce reprezintă o creștere cu de trei ori mai mare 
decât creșterea numărului de angajați cu contracte temporare (900 000). Numărul de lucrători cu normă întreagă a crescut cu aproximativ 3 milioane, până la 181 
de milioane, în timp ce numărul de lucrători cu fracțiune de normă a crescut cu aproximativ 300 000, până la 42,7 milioane. 

Rata ocupării forței de muncă în UE în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani a crescut în mod constant în ultimii trei ani, ajungând la 
72,3 % în cel de-al treilea trimestru al anului 2017, ceea ce reprezintă cel mai ridicat nivel atins vreodată. Cu toate acestea, rămân în continuare disparități 
semnificative între statele membre. Ratele naționale de ocupare a forței de muncă au variat, spre exemplu între 58 % în Grecia și 82 % în Suedia.  

Potrivit buletinului trimestrial, și alte cifre referitoare la piața muncii confirmă îmbunătățirea stării de sănătate a economiei UE: 

• productivitatea muncii din UE a crescut cu 0,8 % față de cel de-al treilea trimestru al anului 2016; cea mai puternică creștere a fost înregistrată în 
Letonia, în Lituania, în Polonia și în România (cel puțin 3 % de la un an la altul); 

• situația financiară a gospodăriilor din UE a continuat să se îmbunătățească, înregistrând o rată de creștere de aproximativ 1,5 % de la un an la altul, 
aceasta fiind determinată, în principal, de creșterea veniturilor din muncă; 
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• cererea de forță de muncă și deficitele de forță de muncă au continuat să crească; rata globală a locurilor de muncă vacante din UE a ajuns la 2 % 
în cel de-al treilea trimestru al anului 2017.  

Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri/ securitate și apărare 

Fondul european de apărare susține noi proiecte de cercetare paneuropene 

În contextul Conferinței anuale pentru securitate de la München, unde președintele Comisiei, dl Juncker, a prezentat viitoarele măsuri în vederea creării unei 
Europe mai puternice în materie de securitate și apărare, a fost anunțat  sprijinul acordat celor 4 proiecte de cercetare din domeniul apărării finanțate din   Fondul 
european de apărare.  

În cadrul componentei de cercetare a Fondului european de apărare, 90 de milioane EUR vor fi alocați granturilor de cercetare în domeniul apărării, care 
vor fi finanțate integral și direct din bugetul UE (2017-2019). Proiectele care vor beneficia de această finanțare au fost selecționate ca urmare a primei cereri de 
propuneri de cercetare în domeniul apărării din 2017. S-a semnat primul acord de grant cu consorțiul PYTHIA în luna decembrie 2017. Acest proiect își propune 
să identifice principalele tendințe din sectorul tehnologiilor de apărare, un sector care cunoaște evoluții extrem de rapide. 

Proiectele selecționate sunt următoarele : 

1. Ocean 2020: proiectul are drept obiectiv consolidarea conștientizării situației din mediul maritim, prin folosirea sistemelor cu și fără pilot și prin 
crearea unei imagini exhaustive pe baza a numeroase contribuții; la acest proiect participă ministerele apărării din Estonia, Franța, Grecia, Italia, Lituania, Țările 
de Jos, Portugalia, Spania, Suedia și Regatul Unit; 

2. ACAMSII: acest proiect va elabora un camuflaj adaptiv pentru soldați, pe care îi va proteja împotriva senzorilor care operează în mai multe intervale 
de lungimi de undă; la acest proiect participă în parteneriat Franța, Germania, Lituania, Țările de Jos, Portugalia și Suedia. 

3. GOSSRA: acest proiect se axează pe garantarea interoperabilității elementelor de sistem complexe purtate de soldați; proiectul urmărește să creeze 
o metodologie pentru a specifica modul de conectare a diverselor componente, facilitând astfel obiectivul de a dezvolta noi dispozitive compatibile cu 
echipamentele existente; proiectul va fi condus de parteneri din Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia; 

4. Vestlife: obiectivul acestui proiect este de a crea îmbrăcăminte protectoare pentru soldați mai ușoară, mai flexibilă și mai confortabilă; la acest 
proiect participă parteneri din Finlanda, Italia, Țările de Jos, Portugalia și Spania. 

 

Bugetul pe termen lung al UE după anul 2020: Comisia Europeană prezintă opțiunile posibile, precum și implicațiile acestora 

Înaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeană a prezentat diversele opțiuni posibile – precum și consecințele financiare 
ale fiecăreia – pentru un buget al UE pe termen lung nou și modern, care să asigure îndeplinirea obiectivelor prioritare după anul 2020. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-5421_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_ro.htm
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În cadrul reuniunii din 23 februarie, liderii din Uniunea Europeană vor discuta despre cum se pot asigura că prioritățile pe care le-au stabilit pentru Uniune, 
pe 16 septembrie 2016 la Bratislava și pe 25 martie 2017 prin Declarația de la Roma, sunt finanțate în mod adecvat, devenind, astfel, realitate. Cele două elemente 
– definirea priorităților comune și asigurarea resurselor necesare pentru ca Uniunea să le pună în aplicare – sunt indisociabile. 

Comisia Europeană contribuie la această discuție importantă în trei moduri: prin furnizarea datelor necesare privind bugetul UE și avantajele, realizările și 
valoarea adăugată a acestuia, prin elaborarea unor scenarii care ilustrează impactul financiar al diverselor opțiuni de politică posibile și prin evidențierea 
consecințelor pe care o eventuală întârziere a adoptării noului buget al UE le-ar putea avea asupra studenților, a cercetătorilor, a proiectelor de infrastructură și 
a multor altor aspecte. 

Dacă liderii politici ai statelor membre ale UE convin să dea curs angajamentului frecvent formulat de a îmbunătăți protecția frontierelor externe ale 
Uniunii, aceasta ar costa 20 până la 25 de miliarde euro pe o perioadă de șapte ani sau până la 150 de miliarde euro pentru un sistem complet de gestionare a 
frontierelor. În mod similar, orice prioritate politică – Uniunea Europeană a Apărării, sprijinirea mobilității tinerilor, dinamizarea transformării digitale a Europei, 
stimularea cercetării și a inovării sau crearea unei veritabile uniuni economice și monetare – va trebui să fie finanțată în mod corespunzător pentru a deveni 
realitate. 

Comisia Europeană a prezentat, de asemenea, opțiuni pentru modernizarea bugetului UE, inclusiv prin consolidarea legăturii dintre obiectivele sale și 
modul în care acesta este finanțat. În plus, au fost prezentate posibilități pentru consolidarea legăturii – denumită de multe ori „condiționalitate” – dintre 
finanțarea acordată de UE și respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii. 

Un acord politic rapid cu privire la un buget al UE nou și modern va fi esențial pentru a demonstra că Uniunea este pregătită să pună în practică agenda 
politică pozitivă conturată la Bratislava și la Roma. 

Însă, un acord rapid reprezintă nu doar un deziderat politic, ci și un imperativ practic. Comisia Europeană atrage atenția asupra unor exemple concrete 
privind impactul negativ pe care o întârziere l-ar avea asupra cetățenilor și întreprinderilor din întreaga UE. Comisia consideră că ar trebui să nu se mai repete 
experiența nefericită a adoptării cu întârziere a bugetului actual al UE, care a fost însoțită de întârzieri semnificative în lansarea noilor programe și, în consecință, 
în realizarea priorităților de finanțare. 

În următoarele luni (cel mai târziu la începutul lunii mai 2018), Comisia Europeană va înainta propunerea sa oficială privind următorul buget pe termen 
lung al UE. Între timp, Comisia va continua să asculte opiniile tuturor părților interesate, inclusiv prin intermediul consultărilor publice privind prioritățile UE care 
au fost lansate în luna ianuarie 2018. 

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „(…) Un buget nu este un exercițiu contabil, ci o reflecție a priorităților și a ambițiilor, care 
traduce viitorul în cifre. Prin urmare, să discutăm mai întâi despre ce fel de Europă ne dorim, Ulterior, statele membre vor trebui să își susțină ambițiile cu finanțarea 
necesară. Trebuie să înțelegem cu toții că în discuțiile care ne așteaptă nu vom mai putea continua ca până acum și în același timp sunt ferm convins că putem 
reuși imposibilul, putem conveni în privința unui buget în care toți să fie beneficiari neți.” 

Günther H. Oettinger, comisarul responsabil pentru buget și resursele umane, a declarat: „(…) Trebuie să nu repetăm experiența nefericită din 2013, când 
bugetul UE a făcut obiectul unui acord cu o întârziere considerabilă. Dacă o astfel de întârziere s-ar repeta, peste 100 000 de proiecte finanțate de UE – în domenii-
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cheie, cum ar fi sprijinirea întreprinderilor, eficiența energetică, asistența medicală, educația și incluziunea social, nu ar fi în măsură să demareze la timp iar sute 
de mii de tineri nu ar putea beneficia de pe urma schimburilor Erasmus+ în 2021.” 

O Europă care răspunde așteptărilor: Comisia prezintă idei pentru o Uniune Europeană mai eficientă 

În pregătirea reuniunii informale a liderilor europeni din 23 februarie 2018, Comisia Europeană a prezentat o serie de măsuri practice care ar putea 
eficientiza activitatea Uniunii Europene și ar îmbunătăți legătura dintre liderii instituțiilor UE și cetățenii europeni. 

 Procesul electoral din 2014 a consolidat relația dintre cele trei instituții ale UE și a îmbunătățit eficiența activității lor. Le-a ajutat să se alinieze în jurul unui 
program de lucru comun pentru următorul mandat de cinci ani, ceea ce a permis Comisiei Europene conduse de dl. Juncker, să își orienteze activitatea într-o 
direcție cu un caracter politic mai pronunțat și să se concentreze pe domeniile în care Uniunea obține rezultatele cele mai bune, lăsând restul în seama statelor 
membre. 

În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat că experimentul din 2014, și anume desemnarea unor 
„candidați cap de listă”, ar trebui să continue. Astfel, Comisia Europeană prezintă modul în care procesul poate fi îmbunătățit pe baza tratatelor actuale, 
respectându-se totodată echilibrul dintre instituțiile UE și dintre statele membre. Printre altele, partidele politice sunt invitate să își aleagă candidații „cap de listă” 
mai devreme, înainte de sfârșitul anului 2018, și să înceapă campania electorală mai devreme. Astfel, alegătorii ar avea mai mult timp și mai multe posibilități de 
a-i cunoaște pe cei care își prezintă candidatura și programele lor politice. 

Totodată, Comisia Europeană recomandă, ca legătura dintre partidele naționale și partidele europene să devină mai vizibilă. Partidele politice de la nivel 
național ar trebui să indice mai clar partidele europene la care sunt afiliate, de exemplu prin utilizarea siglelor acestora în materialele electorale și pe buletinele 
de vot. Acestea ar trebui, de asemenea, să își exprime o poziție clară referitoare la subiectele importante, de interes european, intenția de a se înscrie în grupurile 
politice din Parlamentul European și candidatul pe care îl susțin pentru președinția Comisiei Europene. 

Liderii din cadrul Consiliului European trebuie să decidă, pe baza unei propuneri din partea Parlamentului European, componența Parlamentului European 
pentru legislatura 2019-2024 și ce se va întâmpla cu locurile rămase vacante, care ar fi trebuit să îi revină Regatului Unit. O opțiune ar fi rezervarea unora dintre 
aceste locuri pentru o circumscripție electorală transnațională. Deși într-o rezoluție recentă (din 7 februarie a.c.), Parlamentul European a votat împotriva instituirii 
unei circumscripții electorale transnaționale, acesta a lăsat totuși loc pentru discuții viitoare. O serie de state membre ale UE și-au exprimat recent sprijinul pentru 
această idee, în timp ce altele și-au exprimat dezacordul. O circumscripție electorală transnațională ar putea consolida dimensiunea europeană a alegerilor, 
oferindu-le candidaților posibilitatea de a interacționa cu un număr mai mare de cetățeni din întreaga Europă. Pe de altă parte, în mod normal, parlamentarii îi 
reprezintă pe alegătorii care i-au votat la nivel local sau național și comunică îndeaproape cu ei, atât din considerente de răspundere, cât și pentru a putea aborda 
preocupările exprimate de aceștia. Comisia se pronunță în favoarea ideii listelor transnaționale, însă aceasta va necesita acordul unanim în cadrul Consiliului UE și 
modificarea legislației electorale din toate cele 27 de state membre anul viitor, pentru a se putea aplica alegerilor din 2019. 

În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Juncker a sugerat, pentru prima dată, ideea unui președinte cu mandat dublu. Deținerea de 
către aceeași persoană a funcțiilor de președinte al Consiliului European și de președinte al Comisiei Europene ar putea eficientiza structura Uniunii. Acest lucru 
este posibil în temeiul tratatelor actuale, iar un mandat dublu nu implică fuzionarea celor două instituții. Președintele Comisiei Europene este deja membru al 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_ro.htm
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Consiliului European și niciunul dintre cei doi președinți nu votează în Consiliul European; rolul lor este să consilieze, să ofere contribuții bazate pe activitatea 
serviciilor aflate în subordinea lor și să faciliteze crearea unor punți de legătură și găsirea unui numitor comun. 

Comisia Europeană organizează periodic dialoguri cu cetățenii la care participă membri ai Comisiei, deputați în Parlamentul European, reprezentanți ai 
administrațiilor naționale, locale și regionale, precum și ai societății civile. Din anul 2012 până în prezent s-au desfășurat aproape 500 de astfel de dezbateri publice 
interactive în 160 de locații, iar Comisia va intensifica frecvența acestora până la alegerile europene din luna mai 2019, propunându-și să organizeze 
aproximativ alte 500 de evenimente.  

 

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 
• În data de 13 februarie a.c., Înaltul Reprezentant a participat la reuniunea miniştrilor Coaliţiei 

globale pentru înfrângerea Da’esh care a avut loc în Kuweit. În cadrul reuniunii, dna Mogherini a reiterat 
angajamentul Uniunii Europene de a sprijini Irakul prin continuarea activităţilor de stabilizare, reformă, 
reconciliere şi reconstrucţie. Înaltul Reprezentant a susţinut că „(...) aceste componente sunt cruciale şi necesare” 
pentru consolidarea realizărilor UE în această zonă şi, în plus, se reflectă în Strategia Uniunii Europene pentru 
Iraq, adoptată în ianuarie a.c. De asemenea, UE contribuie la activitatea de combatere a terorismului şi la 
reformarea securităţii civile în Irak , în special prin desfăşurarea unei misiuni de asistenţă în care pentru prima 
dată în Uniunea Europeană sunt  implicaţi şi experţi în domeniul protecţiei patrimoniului cultural. 

 

De asemenea, în cadrul vizitei oficiale în Kuweit, Înaltul Reprezentant, dna Federica Mogherini a avut o 
întrevedere cu Alteţa Sa, Emirul din Kuweit, Şeicul Sabah al Ahmed al Jaber Al Sabah. Cu acest prilej, cei doi 
oficiali au apreciat intensificarea relaţiilor bilaterale dintre Uniunea Europeană şi Kuweit şi s-au angajat să 
continue cooperarea. Înaltul Reprezentant a reiterat importanța pe care o acordă UE rolului Kuweitului în 
regiune, în special în sprijinirea Irakului şi a poporului său, inclusiv prin organizarea acestei conferinţe. Au fost 
abordate și o serie de probleme regionale, punându-se accent pe rolul important pe care il are Kuweitul ca 
mediator, inclusiv în contextul crizei din Golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/media/32406/st05285en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32406/st05285en18.pdf
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Uniunea Europeană a lansat la 14 februarie a.c. la Geneva, o publicaţie care prezintă acţiunile în domeniul deminării şi oferă 

informaţii practice organizaţiilor care doresc să solicite finanţare din partea UE

Pentru a sublinia angajmentul UE de a acţiona împotriva minelor, Serviciul european de acţiune externă şi Comisia Europeană au elaborat un document 

comun de lucru intitulat „ Sprijinul Uniunii Europene pentru acţiunile miniere din întreaga lume”. Documentul prezintă o selecție de proiecte reprezentative de 

acțiune împotriva minelor și o listă completă a tuturor acțiunilor de demianre finanțate de UE în perioada 2012-2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/brochure_1.pdf


 

9 

Cea de a 54-a Conferinţă de securitate de la München – 2018 

În perioada 16-18 februarie a.c. a avut loc Conferinţa de securitate de la München (MSC) care a fost prezidată de ambasadorul german, Wolfgang Ischinger. 

Încă de la înfiinţarea sa, în 1963 ca „Internationale Wehrkunde-Begegnung”, a jucat rolul unui forum independent dedicat promovării soluţionării paşnice a 

conflictelor, cooperării internaţionale şi dialogului în abordarea provocărilor actuale în materie de securitate. În ultimele cinci decenii această conferință a devenit 

o reuniune esenţială, anuală, pentru „comunitatea strategică”.  

În etapa pregătitoare a reuniunii a fost publicat Raportul anual de securitate de la Munchen pentru 2018 cu titlul „Pe marginea prăpastiei – şi inapoi”.  

Conform acestui document anul 2017 a fost marcat de semnele unei eroziuni continue a așa-numitei ordini internaționale liberale și a unei politici externe din ce 

în ce mai imprevizibile a Statelor Unite ale Americii. Tensiunile s-au dovedit a fi în creştere în numeroase părți ale lumii - retorica dintre SUA și Coreea de Nord a 

crescut, ruptura din zona Golfului s-a accentuat nu doar între Arabia Saudită și Iran şi sunt în joc tratate importante privind controlul armelor. În discursul său, 

ambasadorul german, Wolfgang Ischinger a subliniat că „(...) În ultimul an lumea a ajuns mult prea aproape de pragul 

unui conflict semnificativ, iar comunitatea internațională trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a se 

îndepărta de acest prag”. Totodată, raportul prezintă, pe de o parte, noul impuls al politicii europene de apărare și 

impactul potențial al Brexit, iar pe de alta, analizează evoluțiile regionale din Europa Centrală și de Est, Africa și 

Orientul Mijlociu. Totodată, documentul cuprinde informații despre situația eforturilor globale de dezarmare 

nucleară și neproliferare şi abordează problema securității mediului și a climei, precum și securitatea cibernetică.  

Tema centrală  a conferinţei de anul acesta a fost nesiguranţa apărută după ce Statele Unite ale Americii nu 

mai par dispuse să joace rolul de lider mondial şi garant al ordinii internaţionale. Ca urmare a apărut întrebarea 

„Cum poate Europa să-şi asigure propria securitate, într-un mediu marcat de tensiuni cu Rusia şi de naţionalismul în 

creştere?”. O altă temă dezbătută a fost cea privind o nouă cursă a înarmării atomice după ce Pentagonul a publicat 

la începutul lunii februarie planul de modernizare a arsenalului atomic al SUA. În plus, au fost discutate şi teme 

referitoare la siguranţa cibernetică, schimbările climatice şi situaţia conflictelor din Orientul Mijlociu, după 

înfrângerea Statului Islamic.  

Preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker în discursul pe care l-a susţinut la această reuniune 

a subliniat că Uniunea Europeană a realizat în ultimul an un progres mai mare decât în ultimii 20 ani în domeniul 

politicii de apărare. Acesta a reiterat că printre priorităţile UE se numără creşterea eficienţiei la nivel transfrontalier 

şi îmbunătăţirea şi simplificarea procesului de achiziţii publice. În acest context, dl Juncker a declarat că „ (...) Uniunea Europeană îşi doreşte să se emancipeze dar 

nu împotriva NATO sau  împotriva Statelor Unite ale Americii. NATO și Uniunea Europeană trebuie să fie complementare şi vor rămâne așa”. De asemenea, dl 

https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/
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Juncker a susţinut importanţa menţinerii unei perpective europene de aderarea a ţărilor din Balcanii de Vest dar şi importanţa soluţionării disputelor de frontieră 

ale ţărilor din regiune înainte de a deveni state membre ale Uniunii Europene. 

Pe durata celor trei zile ale reuniunii, au avut loc 30 de dezbateri tematici la care au luat parte 120 de vorbitori înscrişi, la cuvânt şi au fost organizate peste 2000 

de întâlniri bilaterale. 
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ELEMENTE DE INTERES 
 

Adunarea Parlamentară a Mediteranei (APM) la București 

 

În perioada 15-16 februarie a.c., a avut loc la București, la Palatul 
Parlamentului1, cea de-a 12-a reuniune a Adunării Parlamentare a 

Mediteranei (APM) la care au participat parlamentari din peste 20 de state 
membre ale Adunării, precum și reprezentanți ai mai multor organizații 
regionale și internaționale. 

Tematicile reuniunii au fost: identificarea şi soluţionarea 
vulnerabilităţilor create de conflictele politice din Orientului Mijlociu şi din 
Africa de Nord, gestionarea aspectelor legate de migraţie, combaterea noilor 
forme de manifestare a terorismului şi crimei organizate, protejarea 
patrimoniului cultural universal, schimburile comerciale și cooperarea 
economică, schimbările climatice și protecția drepturilor omului. De 
asemenea, au fost prezentate raportul AMP pe anul 2017, reuniunile din 2017 
și planul de lucru preliminar pentru 2018. 

În cadrul sesiunii de deschidere au luat cuvântul președintele APM - 
Pedro Roque, președintele Camerei Deputaților - Liviu Dragnea, președintele 
Senatului - Călin Popescu-Tăriceanu, șeful Delegației Parlamentului României 
la APM - Florin Iordache, ministrul afacerilor externe  - Teodor Meleșcanu.  

În intervenția sa, președintele APM  Pedro Roque a precizat că pacea 
şi stabilitatea sunt ”cheia prosperităţii” în toată regiunea Mării Mediterane și 

                                                 
1 Parlamentul României a devenit membru cu drepturi depline al Adunării Parlamentare a 

Mediteranei (APM), la cea de a 11-a sesiune plenară a APM, care s-a desfășurat în perioada 

22 - 24 februarie 2017, la Porto - Portugalia. Legislativul român a participat ca membru 

asociat la această organizație din anul 2008. Statutul actual de membru deplin îi conferă 

dreptul de a participa cu o delegație formată din 7 parlamentari, dreptul de a lua cuvântul 

a amintit că lupta împotriva terorismului, evoluţiile politice din Orientul 
Mijlociu şi Africa de Nord sau migraţia reprezintă obiectivele principale ale 
Adunării. „(…) Adunarea Parlamentară a Mediteranei discută frecvent aceste 
subiecte cu acordul preţios al partenerilor săi, cum ar fi ONU, UE sau alte 
organisme internaţionale şi instituţii financiare, care împărtăşesc aceleaşi 
valori. APM este o parte a ecuaţiei pentru a identifica soluţii, iar noi, ca 
parlamentari, avem mandatul de a promova o legislaţie prin care ameliorăm 
viaţa cetăţenilor din zona Mediteranei.”  

În discursul său introductiv, Pedro Roque și-a reiterat angajamentul 
ferm al APM de a sprijini procesul de reconciliere națională în Libia deoarece 
asigurarea stabilității și siguranței în această țară este absolut esențială 
pentru stabilitatea și securitatea regiunii mediteraneene. Pentru 2018, 
accentul va continua să fie pe procesul de pace dintre Israel și Palestina și „(…) 
cred că APM ar trebui să folosească instrumentul diplomației parlamentare ca 
măsură de consolidare a încrederii, mai ales când tensiunile cresc la nivel 
interguvernamental" - a menționat dl Roque. Acest lucru a fost deja convenit 
cu vicepreședinții APM din Palestina și Israel, este o idee susținută și de 
vicepreședintele APM din Iordania, și, în consecință se va organiza o întâlnire 
specială, restrânsă, pe dimensiunea Mării Moarte, cu politicieni care arată 
bunăvoință pentru a menține deschiderea și activarea ușii comunicării. 

și de a vota în cadrul sesiunilor plenare și al comisiilor permanente, precum și de a fi 

reprezentat în Biroul APM. 

 

http://www.pam.int/default.asp?m=news&id=767
http://www.pam.int/default.asp?m=news&id=767
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Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu a susținut că: „(…) România este alături de toate statele care se confruntă în mod direct cu terorismul  şi 
care depun eforturi uriaşe pentru a eradica din rădăcină acest fenomen cu implicaţii teribile. Gândul nostru se îndreaptă spre Egipt, care a fost lovit la sfârşitul 
anului 2017 de două atentate extrem de sângeroase, în care au căzut victime deopotrivă musulmani şi creştini, fapt care demonstrează că terorismul nu are religie”. 

La rândul său, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a apreciat că: „(…) Avem mai multe interese comune decât lucruri care ne diferenţiază. 
Primul lucru pe care doresc să-l subliniez este că România a devenit membru cu drepturi depline al familiei extinse a Mediteranei, începând cu anul 2017. Al doilea 
lucru este rolul important pe care cred că trebuie să-l aibă diplomaţia parlamentară, care  nu este o diplomaţie a constrângerii, a crizelor, ci o diplomaţie a dialogului 
şi a consensului, este o diplomaţie indispensabilă în zilele noastre pentru a promova valorile comune ale democraţiei, ale statului de drept, ale dezvoltării durabile 
şi ale păcii şi stabilităţii în regiune. (…) Diplomaţia parlamentară va juca în viitor un rol din ce în ce mai relevant în gestionarea afacerilor globale, pentru că nu este 
şi nu-şi propune să fie o diplomaţie de avarie, o diplomaţie a urgenţei sau a coerciţiei, ci o diplomaţie a dialogului şi a consensului.” 

În marja lucrărilor adunării au avut loc și reuniunile comisiilor de specialitate, în cadrul cărora au fost dezbătute proiectele de rezoluții și de rapoarte care 
sunt supuse ulterior spre adoptare plenului. Aceste documente vor fi înaintate parlamentelor naționale, în scopul promovării recomandărilor adoptate. 
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE   
 

Consiliul educație, tineret, cultură și sport 

În data de 15 februarie 2018 a avut loc la  Bruxelles reuniunea Consiliului educație, tieneret cultură și sport. În cadrul lucrărilor miniștrii  au susținut o 
dezbatere constructivă în contextul evaluării de la jumătatea perioadei a Programului Erasmus+ , în vederea stabilirii unor orientări viitoare post-2020. Miniștriii 
au subliniat faptul că Erasmus+ este unul dintre cele mai renumite și de succes programe ale UE care a permis unui număr de peste 9 milioane de tineri europeni 
să studieze, să se formeze, să predea sau să fie voluntari într-o altă țară.  

S-a exprimat necesitatea  unui caracter mai  incluziv și accesibil al programului care să includă și participanții din cadrul  învățământului secundar,din cadrul  
învățământului profesional și tehnic precum și pe cei care provin din grupuri sociale vulnerabile sau din regiuni îndepărtate. În acest sens Erasmus+ ar trebui să 
promoveze mobilitatea și inovarea, să creeze sinergii  cu Fondul Social European și să simplifice procedurile administrative.  

Primele estimări realizate în urma evaluării au indicat că programul a dovedit eficacitate în a-și atinge obiectivul de a oferi suport pentru  4 milioane de 
tineri în perioda 2014-2020 atât, în Europa cât și în afară. Comparativ cu programele precedente, Erasmus+ este superior datorită domeniului său extins de aplicare 
care vizează învățarea pe tot pracursul vieții precum și datorită complementarității acestuia cu Fondul Social European și cu programul Orizont 2020.De asemenea, 
evaluarea a confirmat că bugetul Erasmus+ este absorbit în totalitate și că fondurile disponibile în prezent sunt insuficiente pentru a acoperi cererea considerabilă. 
S-a constatat necesitatea unor eforturi suplimentare pentru ca Erasmus+ să devină un instrument eficient de stimuare a inovării în domeniile educației, formării 
și tineretului. 

Consiliul  a susținut și o dezbatere cu privire la  etapele următoare în ceea ce privește  aspectele legate de educație care au fost menționate în Concluziile 
Consiliului Europeandin 14 decembrie 2017 (5391/18). În  capitolul privind dimensiunea socială, educația și cultura, liderii europeni și-au exprimat hotărârea și 
voința politică de a sprijini avansarea agendei în materie de educație în Europa, subliniind totodată că „(…) în temeiul tratatelor, statele membre continuă să aibă 
responsabilitatea principală în aceste domenii, însă se pot realiza multe prin colaborare, cu respectarea deplină a principiilor subsidiarității și proporționalității”. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5391-2018-INIT/ro/pdf
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Miniștrii au reiterat, în cadrul discuțiilor, importanța educației și culturii după ce acestea au constituit prima tema enunțată pe Agenda Liderilor anul trecut. În 
concordanță cu Concluziile Consiliului European din decembrie, miniștrii au  propus: 

- intensificarea mobilității și a schimburilor, inclusiv printr-un program Erasmus+ consolidat în mod substanțial, extins și favorabil incluziunii; 

- consolidarea parteneriatelor strategice la nivelul întregii UE între instituțiile de învățământ superior; 

- promovarea mobilității studenților și a participării acestora la activități culturale și educaționale, inclusiv prin intermediul unei „legitimații europene de 
student”. 

Totodată, miniștrii au urmărit să identifice măsurile prioritare care vizează provocările la nivelul competențelor legate de digitalizare și nevoia unei abordări 
a educației și formării care să fie favorabilă incluziunii, bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții și axată pe inovare.  

 

Tratatul de la Marrakesh privind accesul persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere 

la operele publicate  

În urma dezbaterilor din domeniul culturi, miniștrii au adoptat o 
decizie privind încheierea, în numele Uniunii Europene a Tratatului de la 
Marrakesh pentru facilitarea accesului persoanelor nevăzătoare, cu 
deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate la 
operele publicate. 

” (…) Decizia de astăzi permite UE să ratifice Tratatul de la Marrakesh 
începând din  vara viitoare. Acesta este un pas de o importanță uriașă pentru 
UE, deoarece acest tratat ne ajută să depășim obstacolele discriminatorii în 
cale accesului la materialele culturale a persoanelor cu handicap.”- a declarat 
Boil Banov, ministrul culturii din Bulgaria. 

                                                 
2 Tratatul face parete din corpusul de tratate privind drepturile de autor administrate de 

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) și a intrat în vigoare la 30 

septembrie 2016.Cuprinde o domensiune culturală, umanitară și de dezvoltare socială 

Tratatul de la Marrakesh2 stabilește un set de norme internaționale 
care garantează existența unor limitări sau excepții ale normelor privind 
drepturile de autor, în folosul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de 
vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Tratatul permite, 
de asemenea, schimbul transfrontalier de exemplare ale operelor publicate 
care au fost realizate într-un format accesibil. În continuare persoanele 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor 
imprimate se confruntă cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă 
acces la cărți și la alte materiale imprimate.       S-a recunoscut la nivel 
internațional nevoia de a spori numărul de opere și de alte obiecte protejate 
care să fie disponibile în formate accesibile precum Braille, cărțile audio și 
tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12629-2017-INIT/ro/pdf
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/
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La 13 septembrie 2017, Consiliul a adoptat acte legislative de punere în aplicare pentru a introduce în legsilația UE o nouă excepție, obligatorie, de la 
normele privind drepturile de autor, în conformitate cu Tratatul de la Marrakesh. Acest lucru le va permite persoanelor și organizațiilor beneficiare să producă 
exemplare ale operelor în formate accesibile și să le distribuie în întreaga UE și în țările terțe care sunt părți la Tratat. 

 

 

          VS     
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

Liderii partidului de guvernământ britanic dezbat public problemele Brexitului: granița cu Irlanda, piața comună și uniunea vamală. 

Theresa May își prezintă punctul de vedere la Berlin și München. Oamenii de afaceri britanici au găsit soluția: o uniune vamală 

parțială. 

La Consiliului UE din martie, se așteptată ca Regatul Unit să își clarifice poziția cu privire la forma viitoarei colaborări cu UE, după termenul limită 29 martie 
2019. 

Surse din zona negociatorilor afirmă că termenii juridici ai acordului ar putea fi finalizați până la 28 februarie 2018. Principalele probleme asupra cărora 
cele două părți nu au ajuns la un acord sunt legate de granița cu Irlanda,  rămânerea Regatului Unit  în cadrul uniunii vamale și pieței comune și drepturile 
cetățenilor. 

În data de 12 februarie, Theresa May și taoiseach-ul irlandez, Leo Varadkar, s-au întâlnit la Belfast. Principalele puncte ale discuțiilor dintre oficialii britanici 
și irlandezi au vizat restabilirea Stormont-ului3 și viitoarea participare a Regatului Unit la uniunea vamală și piața comună europeană. Leo Varadkar  a adăugat un 
avertisment explicit, spunând că se opune "noilor bariere în calea comerțului din est și vest". Aceasta exclude o propunere a unora dintre susținătorii Brexitului 
dur - separarea Irlandei de restul UE. 

Negociatorul principal al UE, Brexit, Michel Barnier, declarase cu câteva zile înainte că o decizie a Regatului Unit de a părăsi piața unică și uniunea vamală 
ar face "inevitabile" controalele la frontieră cu Irlanda. În ceea ce privește problema – esențială pentru continuarea negocierilor pentru perioada de tranziție – 
rămânerii în piața comună și uniunea vamală, principalii membri ai cabinetului britanic au început, din 14 februarie a.c. o serie de dezbateri prin care intenționează, 

                                                 
3 Executivul Irlandei de Nord, care se află în criză de circa 13 luni. Guvernul irlandez a afirmat în mod constant că refacerea instituțiilor în Irlanda de Nord este esențială în contextul 

implementării depline a acordului din Vinerea Mare și că va continua să lucreze foarte strâns cu guvernul britanic pentru a sprijini partidele din nord pentru a obține acest rezultat. 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/feb/12/theresa-may-heads-to-northern-ireland-as-power-sharing-hopes-rise
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/feb/12/theresa-may-heads-to-northern-ireland-as-power-sharing-hopes-rise
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pe de o parte, să prezinte poziția guvernului în această problemă, iar pe de alta să încerce o coalizare a puterii și opoziției pe o platformă comună. Doar că pozițiile 

principalilor lideri conservatori nu sunt ele însele unitare. Boris Johnson și-a reiterat public, într-un discurs controversat - “A United Kingdom” - , susținerea 
pentru un Brexit dur. Johnson susține, printre altele că viitoarea legislație va fi adaptată culturii britanice, care este total diferită de cea de pe continent și va 
permite elaborarea unui răspuns adaptat provocărilor cărora Regatul Unit va trebui să le facă față.  Afirmația lui Boris Johnson potrivit căreia “legile UE nu sunt 
stabilite în funcție de nevoile, gusturile sau preferințele noastre sunt, în schimb, stabilite pentru nevoile UE în ansamblu și pentru a promova coerența și profunzimea 
statului unic European” a determinat reacția președintelui Comisiei Europene: “(...) unii din societatea politică britanică sunt împotriva adevărului, pretinzând că 
sunt un federalist încăpățânat, că sunt în favoarea unui superstat european...sunt strict împotriva unui superstat european. Noi nu suntem Statele Unite ale Americii, 
suntem Uniunea Europeană, care este un organism bogat pentru că avem aceste 27 sau 28 de națiuni. Uniunea Europeană nu poate fi construită împotriva 
națiunilor europene...". 

În avant premiera conferinței de securitate de la München, a avut loc o întâlnire între pe Angela Merkel și Theres May. Cancelarul german a atenționat 
asupra necesității ca Regatul Unit să ofere o poziție clară asupra viitoarei colaborări cu UE, subliniind și că ambele părți se află sub presiunea timpului. De asemenea 
a insistat asupra faptului că obiectivul negocierilor este construirea unui parteneriat constructiv cu, după ieșirea din UE. Premierul britanic a spus că Brexitul poate 
constitui un avantaj atât pentru Regatul Unit, cât și pentru Germania. 

Discursul Theresey May,  ținut cu ocazia conferinței pentru securitate, este primul dintr-un șir de cinci, care vor fi ținute în următoarele trei săptămâni. 
Ideea principală a fost că Regatul Unit își va menține angajamentele de securitate, chiar în contextul Brexitului - “(...) Suntem o națiune globală (...) și investim în 
securitatea gloablă pentru ca doar așa ne putem apăra cetețenii (...) Securitatea Europei este securitatea noastră. Marea Britanie va rămâne angajată 
necondiționat acestui fapt în viitor (...) Provocarea zilelor noastre este să găsim o modalitate de a lucra împreună, printr-un parteneriat special între Regatul Unit 
și Uniunea Europeană (...) Recunosc că nu există un aranjament de securitate între UE și o țară terță care să conțină profunzimea relației noastre (...) Nu este o 
epocă în care ne putem permite ca această cooperare a noastră să fie inhibată, ca securitatea cetăţenilor noştri să fie pusă în pericol de o concurenţă între parteneri, 
de rigidităţi instituţionale şi ideologii bine ancorate”. 

Mediul de afaceri britanic încearcă să găsească o soluție la prezumatele pierderi ale economiei britanice urmare a Brexit-ului. Un grup britanic de angajatori 
a declarat că pierderile, atât pentru economia lor cât și pentru cea a UE ar putea fi reduse prin acceptarea unui acord de compromis care ar menține o parte a 
exporturilor britanice în cadrul uniunii vamale, după Brexit. Concret, ar fi vorba despre o uniune vamală parțială, care să cuprindă mărfurile industriale și produsele 
alimentare prelucrate, care ar evita astfel tarifele vamale și cerințele costisitoare legate de regulile de origine. De asemenea, ar permite Marii Britanii să încheie 
acorduri comerciale cu state terțe, una dintre principalele condiționări britanice în cadrul convorbirilor de până acum cu reprezentanții UE. Precedentul ar exista, 
căci UE se află deja într-o o uniune vamală parțială cu Turcia, care acoperă bunuri agricole industriale și prelucrate, iar aceasta ar putea servi drept model potențial 
pentru Brexit. 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/brexit-bulletin-i-love-you-now-shut-up?cmpid=BBBXT021418_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=180214&utm_campaign=brexit
http://www.bbc.com/news/uk-politics-43058087
http://www.faz.net/aktuell/brexit/may-und-merkel-sprechen-ueber-den-brexit-15453177.html
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-munich-security-conference-17-february-2018
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/employers-suggest-turkish-style-uk-eu-customs-union-to-solve-brexit-impasse/
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  
                                         

                                 

ÎN PRESA EUROPEANĂ 
săptămâna 12 – 18  februarie 2018 

 

 

 

 

Comisarul european pentru buget, despre impactul Brexit asupra 
bugetului UE 

Gunther Oettinger a avertizat că golul creat în bugetul UE prin ieșirea 
Marii Britanii va atrage o reducere la aproape toate capitolele, însă unele 
precum migrația, protecția frontierelor, cercetarea și dezvoltarea trebuie 
protejate. (RO) 

SUA îngrijorate că înființarea structurii permanente de apărare 
europeană (PESCO) ar putea submina NATO 

Katie Wheelbarger, un înalt oficial al Pentagonului cu atribuţii în 
NATO: „(…) nu vrem să vedem aceste eforturi ale Uniunii Europene atrăgând 
forţe şi necesar de forţe dinspre NATO spre UE”. (RO) 

Președintele Comisiei Europene, mesaj către SUA privind eforturile 
apărării europene: mulți ani ne-ați criticat, acum nu sunteți mulțumiți 

Jean-Claude Juncker în Conferința de Securitate de la München: ”(…) 
mulți ani, americanii ne-au criticat că nu facem mai multe eforturi pentru 
apărare, iar acum când o facem, ei nu sunt mulțumiți.” Acesta a dat asigurări 
că UE nu are nicio intenție în a-și transforma politica de apărare într-o 
alternativă la NATO. (RO) 

 

Pentru Germania recunoașterea independenței Kosovo este o condiție 
primordială pentru acceptarea Serbiei în UE 

Serbia va trebui să accepte independența Kosovo, fosta sa provincie, 
dacă dorește să adere la Uniunea Europeană, avertizează ministrul german al 
Afacerilor Externe, Sigmar Gabriel. (EN) (RO) 

Șeful diplomației germane: în actuala arhitectură globală Europa are 
nevoie de ”o proiectare comună a puterii” 

http://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-gunther-oettinger-despre-impactul-brexit-ului-asupra-bugetului-ue-va-implica-o-reducere-la-aproape-toate-capitolele-dar-unele-trebuie-protejate/
http://www.caleaeuropeana.ro/sua-ingrijorate-ca-infiintarea-structurii-permanente-de-aparare-europeana-pesco-ar-putea-submina-nato/
http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-comisiei-europene-mesaj-catre-sua-privind-eforturile-apararii-europene-pentru-multi-ani-ne-ati-criticat-acum-nu-sunteti-multumiti/
https://www.euractiv.fr/section/elargissement/news/germany-reassures-kosovo-it-is-not-treated-unfairly/
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-german-de-externe-presiuni-asupra-belgradului-recunoasterea-independentei-kosovo-este-o-conditie-primordiala-pentru-acceptarea-serbiei-in-ue/
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Sigmar Gabriel a evocat în cadrul Conferinței de securitate de la 
München că cele mai bune răspunsuri pentru gestionarea provocărilor 
generate de China și de Rusia la adresa ordinii internaționale sunt 
consolidarea UE și îmbunătățirea cooperării occidentale între Europa și SUA, 
afirmând că Europa are nevoie de ”o proiectare comună a puterii.” (RO) 

Președintele kosovar deplânge lipsa de unitate în interiorul UE privind 
statutul de stat candidat al țării sale 

Hashim Thaci: ”(…) dacă ar exista unitate în UE privind Kosovo, sunt 
convins că statul Kosovo ar fi o țară mult mai stabilă și sustenabilă (…) încă nu 
suntem membru al ONU, iar călătoria noastră spre UE este mult prea 
complicată”. (RO) 

 

Ombudsmanul European îi recomandă Consiliului UE să 
transparentizeze procesul legislativ 

Emily O'Reilly, persoana însărcinată cu funcția de ombudsman 
european a declarat că lipsa de transparență a Consiliului UE afectează 
procesul decizional, că este aproape imposibil ca cetățenii să urmeze 
discuțiile legislative din Consiliu între reprezentanții guvernelor naționale și 
că această abordare “în spatele ușilor închise” riscă să să hrănească cetățenii 
cu sentimente negative. (RO) 

Donald Tusk, încrezător în guvernul Austriei: vom găsi o soluție la criza 
migrației fără a crea diviziuni 

Președintele Consiliului European, a precizat după o întrevedere cu 
Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, faptul că cei doi împărtășesc aceeași 
viziune în materie de gestionare a migrației ilegale. Donald Tusk: “(…) migrația 
va rămâne o provocare timp de mulți ani, motiv pentru care vrem să găsim o 
soluție care să garanteze că UE (…) poate gestiona în mod eficient fluxurile 
migratorii viitoare, fără a crea noi diviziuni în Europa”. (RO) 

Reprezentantul permanent al României la UE: România susține 
finanțarea noilor priorități ale UE și menținerea unor resurse adecvate pentru 
coeziune și agricultură 

Luminița Odobescu: “România este conștientă de necesitatea unei 
finanțări sporite a noilor priorități, precum consolidarea frontierelor externe 
ale UE, securitate și apărare, politica externă a UE sau gestionarea problemei 
migrației, menținând în același timp resurse adecvate pentru convergență, la 
nivelul politicilor tradiționale, respectiv politica de coeziune și politica agricolă 
comună”. (RO) 

Parlamentul European (PE) relansează cursa pentru postul de vice-
președinte al Băncii centrale europene (BCE) 

Președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare din PE, a 
declarat, în urma unui schimb de opinii din cadrul comisiei, că unele grupuri 
și-au exprimat "rezerve" cu privire la candidatura lui Luis de Guindos 
(ministrul spaniol al economiei), al cărui profil este considerat a fi prea 
“politic” și au considerat mai relevantă candidatura lui Philip Lane (Banca 
centrală a Irlandei, cu o experiență universitară impresionantă). (EN) 

Patru state membre UE cer un buget ambițios pentru politica agricolă 
comună (PAC)  

Spania, Franța, Italia și Portugalia vor face front comun în viitorul 
Consiliu de miniștri pentru agricultură, pentru a obține alocarea unui buget 
important pentru PAC. (FR) 

 

Formularea propunerii legislative europene privind indicarea originii 
produselor alimentare creează confuzie 

Industria alimentară a reacționat ferm la propunerea de regulament 
a Comisiei Europene din ianuarie 2018, cerând acesteia să anuleze măsura și 
avertizând că propunerea ar putea să dăuneze pieței unice europene. (EN) 
(FR) 

Comisia Europeană refuză să vorbească despre perioada post-criză din 
Grecia  

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a temperat fervoarea 
grecilor, care speră la  obținerea unei linii de credit preventivă, spunând că 
discuțiile privind tipul de supraveghere și asistență care ar fi de dorit după 

http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-german-de-externe-anunta-investitii-masive-ale-germaniei-in-proiectarea-puterii-europei-ca-singurul-vegetarian-vom-avea-mereu-probleme-intr-o-lume-a-carnivorilor/
http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-kosovar-deplange-lipsa-de-unitate-in-interiorul-ue-privind-statutul-kosovo-de-tara-candidata-pentru-aderare/
http://www.caleaeuropeana.ro/ombudsmanul-european-ii-recomanda-consiliului-ue-sa-transparentizeze-procesul-legislativ/
http://www.caleaeuropeana.ro/donald-tusk-increzator-in-guvernul-austriei-vom-gasi-o-solutie-la-criza-migratiei-fara-a-crea-diviziuni/
http://www.caleaeuropeana.ro/interviu-luminita-odobescu-reprezentantul-permanent-al-romaniei-la-ue-romania-sustine-finantarea-noilor-prioritati-ale-ue-si-mentinerea-unor-resurse-adecvate-pentru-coeziune-si-agricultura/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/parliament-and-member-states-on-collision-course-over-ecb-nomination/
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/quatre-pays-reclament-un-budget-ambitieux-pour-la-pac/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-34773_en
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/country-of-origin-food-labelling-will-be-mandatory-commission-clarifies/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/country-of-origin-food-labelling-will-be-mandatory-commission-clarifies/
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încheierea programului de salvare al Greciei vor avea loc "în timp util (…), în 
conformitate cu legislația europeană. " Pierre Moscovici, comisarul european 
pentru afaceri economice şi financiare a declarat că Grecia nu are nevoie de 
o "linie de credit preventivă", ci de o strategie de creștere proprie. (EN) (FR)  

Renunțarea la eurovignetă creează diviziuni la nivel european 

Parlamentul European ar putea decide cu privire la înlocuirea 
obligatorie a eurovignetei cu un sistem de taxare, aplicabil "fără discriminare" 
tuturor vehiculelor, indiferent de categorie. Acest lucru creează reticențe din 
partea statelor membre. (FR) (EN) 

Comisarul european pentru buget se așteaptă la o creștere a bugetului 
european 

Următorul buget pe șapte ani al UE ar putea crește, în ciuda deficitului 
care va fi creat de Brexit, a declarat comisarul Günther Oettinger. Acesta se 
așteaptă ca statele membre să aloce între 1,11% și 1,2% din PIB către UE între 
2021 și 2027, în loc de procentul actual de 1%. (EN) (FR) 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 
îndeamnă țările să impoziteze energia poluantă 

OECD consideră că nivelul actual de impozitare nu este suficient 
pentru a combate în mod eficient schimbările climatice și îndeamnă 
guvernele să taxeze suplimentar emisiile de dioxid de carbon. (EN) 

Rolul Turciei în criza refugiaților este esențial, dar există posibilități de 
îmbunătățire 

În sesiunea plenară din 14 februarie, Comitetul Economic și Social 
European (CESE) a adoptat un aviz privind rolul Turciei în criza refugiaților. 
Deși recunoaște eforturile Turciei de a găzdui peste trei milioane de refugiați, 

CESE subliniază că Turcia ar trebui să le acorde acestora o protecție 
nediscriminatorie, prevăzută de dreptul internațional. (EN) (FR) 

 

 

Autoritățile financiare europene atrag atenția asupra pericolelor  
monedelor de tip “bitcoin” 

Acestea avertizează împotriva achiziției "foarte riscante" de monede 
virtuale (criptomonede), a căror valoare a fluctuat brusc în ultimele luni și 
insistă asupra faptului că acestea "nu sunt reglementate de legislația UE", 
făcând imposibilă protecția consumatorilor și existența garanțiilor obișnuite. 
(FR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/wed-not-the-right-time-to-discuss-greeces-post-bailout-status-commission-says/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/wed-not-the-right-time-to-discuss-greeces-post-bailout-status-commission-says/
https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/la-fin-de-leurovignette-divise-au-niveau-europeen/
https://www.euractiv.com/section/automated-vehicles/news/divisions-over-proposal-to-end-eurovignette-system/
https://www.euractiv.com/section/auditing/news/oettinger-eu-budget-should-increase-despite-brexit-funding-gap/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/oettinger-eu-budget-should-increase-despite-brexit-funding-gap/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/oecd-urges-countries-to-tax-dirty-energy/
http://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/turkeys-role-refugee-crisis-crucial-there-room-improvement
http://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/press-releases/le-role-de-la-turquie-dans-la-crise-des-refugies-est-essentiel-mais-il-existe-une-marge-damelioration
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/les-gendarmes-financiers-de-lue-denoncent-les-dangers-du-bitcoin/
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