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În data de 18 februarie 2019, Comisia Europeană a lansat o campanie de informare vizând pregătirea întreprinderilor din 

UE pentru scenariul „fără acord”, în domeniul vamal și al impozitării indirecte. Deși impactul global al unui scenariu „fără acord” 

nu poate fi atenuat, campania ar trebui să vină în sprijinul eforturilor naționale de a informa întreprinderile din UE și de a difuza 

informațiile corespunzătoare către întreprinderile afectate din cele 27 de state membre ale UE. 

 

 

 

 

PREGĂTIRE BREXIT 

Campanie de informare pentru întreprinderile din UE- scenariul „fără acord” 
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În contextul mesei rotunde organizate, în data de 19 februarie 2019, cu asociații din domeniul sănătății, dl 

Vytenis Andriukaitis, membru al CE, responsabil pentru sănătate și siguranță alimentară, și dna Corina Crețu, membru al CE, 

responsabil pentru politica regională, au lansat un proiect-pilot pentru îmbunătățirea serviciilor de urgență transfrontaliere din 

Pirinei, între regiunile de frontieră ale Franței, Spaniei și Principatului Andorra. Ei au anunțat că domeniul sănătăţii va fi noua 

categorie din anul acesta pentru care se vor oferi premiile RegioStars.  

În urma dezbaterilor a reieși că sistemele de sănătate evoluează către un nivel ridicat de educație, de promovare a 

sănătății și de prevenire a bolilor. Asistența medicală necesită diferite investiții în infrastructură, în centre de asistență medicală 

primară și comunitară, în programe de prevenire, de îngrijire integrată și de formare a forței de muncă. Politica de coeziune 

poate contribui la sprijinirea acestor investiții. Statele membre și regiunile trebuie să conceapă strategii de investiții pe termen 

lung, care să includă infrastructura, capitalul uman, tehnologiile inovatoare și noile modele de furnizare a serviciilor de îngrijire. 

Pentru a sprijini aceste strategii, fondurile politicii de coeziune pot fi combinate cu alte instrumente ale UE, cum ar fi InvestEU, 

sau cu programe naționale. Comisia este pregătită să sprijine statele membre și regiunile în vederea planificării acestor strategii.  

Proiectul pentru îmbunătățirea 

serviciilor de urgență transfrontaliere 

intitulat „Când sistemele medicale de 

urgență șterg frontierele” vizează să 

asigure recunoașterea reciprocă 

prealabilă a medicilor de ambele părți ale 

frontierei. Drept rezultat, 15 milioane de 

locuitori din Pirinei vor beneficia de 

servicii de urgență mai bune. Proiectul 

este sprijinit de Fondul european de 

dezvoltare regională și va fi finalizat la 

jumătatea anului 2019. Rezultatele 

acestui proiect vor servi drept exemplu 

pentru eventuala folosire a acestui 

model, pe viitor, în alte regiuni 

transfrontaliere.  

POLITICA DE COEZIUNE 

Pregătirea viitorului investițiilor UE în domeniul sănătății 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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În data de 20 februarie 2019, Comisia a prezentat o comunicare1 privind modul în care își va adapta metoda de calcul a 

sancțiunilor financiare pe care le propune Curții de Justiție a UE în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.  

În conformitate cu Tratatul UE, Comisia poate introduce acțiuni în justiție – și anume o procedură de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor – împotriva unui stat membru al UE care nu pune în aplicare dreptul UE. Atunci când Comisia sesizează 

Curtea de Justiție a UE cu privire la faptul că un stat membru a încălcat dreptul UE, Curtea poate impune, la propunerea 

Comisiei, sancțiuni financiare în două situații: în primul rând, atunci când Curtea a hotărât că un stat membru care a încălcat 

dreptul UE nu s-a conformat încă unei hotărâri anterioare prin care se constata încălcarea respectivă [articolul 260 alineatul (2) 

din TFUE]; în al doilea rând, atunci când un stat membru nu și-a îndeplinit obligația de notificare a măsurilor de transpunere a 

unei directive adoptate în temeiul unei proceduri legislative [articolul 260 alineatul (3) din TFUE]. 

La calcularea sancțiunii financiare propuse, pe lângă gravitatea încălcării și durata acesteia, Comisia a luat întotdeauna 

în considerare atât situația economică a statului membru în cauză, cât și ponderea sa instituțională, Astfel că, pentru a stabili 

o sumă pe baza acestor două elemente, până acum Comisia ținea seama de produsul intern brut (PIB) al statului membru în 

cauză și de numărul de voturi alocate acestuia în cadrul Consiliului. Conform acestui document, Comisia optează să ia în 

considerare, în viitor, numărul de reprezentanți în Parlamentul European alocat fiecărui stat membru.  

 

 

 

 

Comisia a adoptat, în data de 22 februarie 2019, normele revizuite privind ajutoarele de stat în sectorul agricol 

(ajutoarele de minimis). Astfel, se majorează cuantumul maxim pe care autoritățile naționale îl pot utiliza pentru a-i sprijini pe 

fermieri fără a mai fi necesară aprobarea prealabilă a Comisiei.  

                                                           
1 C(2019)1396 - Comunicarea privind modificarea metodei de calcul al plăților forfetare și al plăților zilnice ale penalităților cu titlu 

cominatoriu 

NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR 

Comisia își adaptează metodologia de calcul a sancțiunilor financiare 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Noi norme privind ajutoarele de stat 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/law/infringements/documents/c-2019-1396_en_0.pdf
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Cuantumul maxim al ajutoarelor care poate fi distribuit unei ferme pe o perioadă de trei ani va crește de la 15.000 EUR 

la 20000 EUR. Pentru a evita orice posibilă denaturare a concurenței, fiecare stat din UE dispune de un cuantum național maxim 

pe care nu îl poate depăși. Fiecare plafon național va fi stabilit la 1,25% din producția agricolă anuală a țării pe aceeași perioadă 

de trei ani (o creștere față de valoarea de 1 % prevăzută în normele actuale). Dacă o țară nu cheltuiește mai mult de 50% din 

pachetul național total destinat ajutoarelor pentru un anumit sector agricol, aceasta poate majora și mai mult ajutoarele de 

minimis pe fermă, până la 25.000 EUR, iar plafonul național la 1,5% din producția anuală. Aceasta reprezintă o creștere cu 66% 

a plafonului pe fermier și o creștere cu 50% a plafonului național. Plafoanele majorate vor intra în vigoare la data de 14 martie 

2019 și se pot aplica retroactiv pentru ajutoarele care îndeplinesc toate condițiile. 

Conform normelor UE privind ajutoarele de stat, statele UE notifică ajutoarele de stat Comisiei și nu pot să 

pună în aplicare măsura de ajutor înainte de autorizarea sa de către Comisie. Când însă cuantumurile ajutoarelor 

sunt destul de mici, ca în cazul ajutoarelor de minimis, statele memebre ale UE nu trebuie să notifice Comisiei măsura 

și nici să solicite autorizarea din partea acesteia. Având în vedere cuantumul lor, ajutoarele nu reprezintă o 

amenințare la adresa concurenței și a comerțului pe piața internă. 

Ajutoarele de minimis sunt utilizate, de regulă, de statele membre atunci când acestea trebuie să acționeze rapid, 

fără să instituie o schemă în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, în special în perioade de criză. De 

asemenea, aceste ajutoare sunt utilizate, de obicei, pentru scopuri foarte specifice, de exemplu pentru a contribui la 

prevenirea sau la eradicarea bolilor animalelor încă de la apariția primului focar sau pentru a compensa fermierii 

pentru daunele cauzate de animale care nu sunt protejate în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, cum ar 

fi porcii mistreți. Daunele cauzate de speciile de animale protejate (lupi, lincși, urși etc.) pot fi compensate în temeiul 

normelor privind ajutoarele de stat notificate. 
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Comisia Europeană și autoritățile naționale2 pentru protecția consumatorilor au prezentat, în data de 22 februarie 2019, 

rezultatele unei verificări efectuate la nivelul UE a 560 site-uri de comerț electronic care oferă o gamă largă de bunuri, servicii 

și conținut digital, de la îmbrăcăminte sau încălțăminte la programe informatice sau bilete la spectacole. Aproximativ 60 % din 

aceste site-uri au prezentat nereguli în ceea ce privește respectarea normelor UE în materie de protecție a consumatorilor, mai 

ales în legătură cu modul în care sunt prezentate prețurile și ofertele speciale. Pentru mai mult de 31 % din site-urile care 

ofereau reduceri, autoritățile de protecție a consumatorilor suspectează că ofertele speciale nu erau autentice sau au constatat 

că modalitatea de calcul al prețului redus nu era clară. 

Această operațiune la nivelul întregii UE a site-urilor (sweep) constă într-un set de verificări simultane efectuate de către 

autoritățile de protecție a consumatorilor din diferite state. Se verifică astfel dacă comercianții respectă legislația UE în materie 

de protecție a consumatorilor.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 În fiecare an, Comisia coordonează, cu ajutorul rețelei de cooperare în materie de protecția consumatorului (CPC), verificarea site-urilor. 
Această rețea reunește autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor din 30 de țări (cele 28 de state membre ale UE, Norvegia și Islanda), 
care sunt responsabile de aplicarea legislației UE privind protecția consumatorilor în UE. 

 

JUSTIȚIE, CONSUMATORI ȘI EGALITATE DE GEN 

Comerțul online 
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 În  perioada 18 – 22 februarie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, 

la Bruxelles – Belgia. 

Parlamentul European a publicat, în data de 28 august 2018., un prim set de estimări despre cum ar putea arăta componența sa 

după alegeri. Cifrele provin dintr-o selecție de sondaje reprezentative efectuate de institute naționale de sondare a opiniei publice din 

statele membre și complilate de Kantar public3, la solicitarea Parlamentului European.  

În acest context, Parlamentul European a făcut publice, în data de 18 februarie a.c., primele estimări ale viitoarei sale componențe 

(cea de-a 9-a legislatură), în baza unei selecții de sondaje naționale reprezentative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Estimarea preferințelor electorale din UE27 asupra componenței viitorului Parlament European 

                                                           
3 Kantar Public este furnizor care lucrează pe bază de dovezi pentru elaborarea politicilor în guverne și organizații multilaterale din întreaga 

lume. Obiectivul Kantar Public este acela de a-și asocia partenerii din întreaga lume pentru a estima provocările următoarei generații de politici 
publice și este apt să lucreze într-o lume post-globalizare, digitală și dinamică. 

COMISII 

Primele estimări ale componenței viitorului Parlament European 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/elections-press-kit/5/componenta-viitorului-parlament-estimari
http://www.kantar.com/public/about
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190218IPR26703/primele-estimari-ale-componentei-viitorului-parlament-european
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190218PHT26704/20190218PHT26704_original.png
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Partidele sunt atribuite numai grupurilor politice existente sau acolo unde sunt deja afiliate unui partid politic european asociat. 

Noile partide și mișcări politice, care nu și-au declarat încă intențiile, intră în categoria „altele”. 

În urma estimării preferințelor electorale actuale din UE 27 asupra componenței Parlamentului European după Brexit, viitorul lor 

legislativ reflectă un peisaj politic mai fragmentat ca niciodată. Următorul parlament va avea mai puțini deputați (705) față de actualul 

format (751). 

Toate datele pot accesate dintr-un dosar de presă ce conține cifre complete asupra evoluției intențiilor de vot din toate statele 

membre. Acesta oferă informații despre partidele naționale (numele, afilierea politică la nivel european, rezultatele de la ultimele alegeri 

europene și naționale, precum și poziția lor în toate sondajele de opinie incluse). Informațiile despre sondajele în sine includ numele 

institutelor, dimensiunea eșantionului și datele din teren. 

Parlamentul European va publica estimări actualizate la fiecare 2 săptămâni, până la finalul luni aprilie a.c.,  și săptămânal în luna 

mai, până în ziua alegerilor. Sondajele inițiale de la ieșirea de la vot vor fi publicate pe 26 mai a.c., începând cu orele 18.00 și apoi la 

fiecare oră până la finalizarea rezultatelor parțiale din toate statele membre.  

Primele alegeri directe pentru Parlamentul European au fost organizate acum 40 de ani, în data de 12 iunie 1979. Alegerile din 

acest an vor fi cele mai importante din istoria Parlamentului European, având în vedere contextul politic, ieșirea prognozată a Regatului 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din UE, precum și provocările politice și transfrontaliere majore. Cetățenii europeni se vor 

prezenta la vot în perioada 23-26 mai a.c. pentru a decide viitorul Europei. 

 

 

Comisia Europeană a prezentat, la 18 ianuarie a.c., Consiliului UE proiectele sale de negociere cu SUA, privind eliminarea tarifelor 

la bunurile industriale și armonizarea evaluării conformității4.  

În acest context, Comisia pentru comerț internațional (INTA) a aprobat, în data de 19 

februarie a.c., propunerea de rezoluție privind recomandările referitoare la deschiderea 

negocierilor comerciale UE-SUA5, dar a stabilit și condițiile pentru încheierea unei înțelegeri.  

Deputații europeni au susținut că inițierea discuțiilor este în interesul cetățenilor și 

companiilor europene, deoarece ar ușura tensiunile actuale existente în relațiile comerciale 

dintre UE și SUA, provocate de acțiunile administrației americane. Cu toate acestea, se 

                                                           
4 Relațiile comerciale dintre UE și SUA au fost destul de tensionate după alegerea ultimului președinte care a candidat pe o platformă bazată 

pe protecționism și naționalism. La sfârșitul lui 2016, negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) au fost oprite 
până la emiterea unui nou aviz. Atunci când președintele Trump a anunțat că va impune taxe suplimentare asupra importurilor de oțel și aluminiu, 
deputații europeni au declarat că această măsură este inacceptabilă și incompatibilă cu normele Organizației Mondiale a Comerțului. De asemenea, 
există preocupări în ceea ce privește taxele vamale aplicate de SUA măslinelor spaniole, impuse în ianuarie 2018, după ce SUA au considerat că 
măslinele erau importate sub prețul pieței. 

5 2019/2537(RSP), raportor Bernd Lange (S&D)  

Negocierile comerciale cu SUA pot începe în anumite condiții 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/elections-press-kit
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+INTA-OJ-20190219-1+02+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/trade-negotiations-eu-us-vote-inta-lange_I167995-V_v
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/RE/2019/02-19/1175518EN.pdf
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observă că încheierea unui acord comercial bazat pe actualul mandat de negociere nu poate avea succes decât dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiții: 

▪ SUA trebuie să elimine tarifele la aluminiu și oțel;  

▪ SUA trebuie să inițieze un proces cuprinzător de consultare cu societatea civilă și o evaluare a impactului asupra 

durabilității;  

▪ UE insistă asupra includerii în discuții a autoturismelor și a tarifelor pentru autoturisme; 

▪ agricultura trebuie să fie exclusă din discuții; 

▪ SUA trebuie să aibă mai multă claritate  cu privire la modul în care regulile de origine sunt tratate în timpul discuțiilor.  

Parlamentarul european a redactat rezoluția privind TTIP care a fost adoptată la Comisia INTA, dl Bernd Lange (S&D), totodată și 

președinte al Comisiei INTA, a precizat: „(…) Cred că întreaga strategie din spatele proiectului de mandat pentru negocieri este, făcută să 

calmeze situația și poate să câștigăm ceva timp. (…)  Situația s-a schimbat în mod semnificativ. Desigur, avem un nou guvern în Statele 

Unite și asta schimbă mult lucrurile. Acest guvern are o nouă strategie comercială clară, construită pe doi piloni. Unul este de a stimula 

investițiile în SUA, prin urmare, au măsuri de protecție. Cel de-al doilea pilon este să încerce să restrângă influența Chinei. (…) Desigur, 

încercăm să creăm un sistem comercial bazat pe reguli. Acordurile noastre bilaterale se bazează pe reguli clare și nu pe putere.” 

În viziunea dlui Lange, rolul pe care-l joacă Parlamentul European este important în promovarea relațiilor dintre UE și SUA, și a 

menționat numeroasele contacte ale acestuia cu Congresul SUA și părțile interesate: (…) „În Constituția Statelor Unite, comerțul este un 

drept ce aparține Congresului SUA și au niște acte delegate pentru a da putere președintelui. Ambele parlamente joacă un rol important, 

ambele sunt necesare pentru a crea un pic mai multă ordine în această lume a globalizării comerțului și securității.” 

Parlamentul European va prezenta poziția sa privind mandatele de negociere  în plenul sesiunii din luna martie a.c. Consiliul UE 

urmează să adopte proiectul mandatelor de negociere în aceeași lună, iar Comisia Europeană va începe negocierile pe baza mandatului 

final. 

 

 

Deputații europeni  din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) au susținut, în şedinţa din data de 19 

februarie a.c.,  creșterea bugetului UE pentru politicile privind migrația și azilul și consolidarea frontierelor. În acest context, a fost 

aprobat Fondul pentru azil, migrație și integrare (AMIF)6, al cărui buget 2021-2027 va crește până la 9,2 miliarde euro (10,41 miliarde 

euro în prețuri curente, cu 51% mai mult decât în cadrul financiar multianual anterior). De asemenea, s-a susținut crearea unui nou Fond 

integrat de gestionare a frontierelor (IBMF)7 și s-a convenit să se aloce 7.1 miliarde euro (8 miliarde euro în prețuri curente).  

                                                           
6 COM(2018)471 - 2018/0248(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil 

și migrație - Fișă de procedură 
7 COM(2018)473 - 2018/0249(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului 

de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize - Fișă de procedură  

Migrația și azilul: fonduri UE pentru promovarea integrării și protejarea frontierelor 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20190218-1+03+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180471.do#dossier-COD20180248
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0248(COD)&l=en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180473.do#dossier-COD20180249
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0249(COD)&l=en
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AMIF ar trebui să contribuie la consolidarea politicii comune în materie de azil, la dezvoltarea migrației legale, în conformitate cu 

nevoile economice și sociale ale statelor membre, să contribuie la combaterea migrației ilegale și să asigure o gestionare eficientă, 

reîntoarcerea sigură și demnă, readmisia și reintegrarea în țările terțe. De asemenea, ar trebui să asigure solidaritatea și împărțirea 

echitabilă a responsabilității între statele membre, în special față de cele mai afectate de provocările legate de migrație, inclusiv prin 

cooperare practică, au fost de părere  deputații europeni. Se dorește să se ofere asigurări pentru ca aceste fonduri să poată fi alocate de 

autorităților locale și regionale și organizațiilor internaționale și neguvernamentale, care lucrează în domeniul azilului și al migrației.  

La rândul său, IBMF va oferi posibilitatea construirii și consolidării capacităților statelor membre în domeniul gestionării 

frontierelor și al politicii în materie de vize. Finanțarea dedicată statelor membre (60% din pachetul total) va reflecta nevoile acestora și 

va ține cont de presiuni suplimentare. Mai mult decât atât, o nouă facilitate tematică a UE (40% din pachetul total) va fi asigurată de  

flexibilitatea pentru alocarea fondurilor de urgență a statelor membre și a proiectelor la nivelul UE atunci când este nevoie de măsuri 

urgente. Deputații europeni au adăugat garanții pentru a se asigura că acțiunile și măsurile finanțate prin acest instrument respectă 

obligațiile UE privind drepturile fundamentale, în special principiile nediscriminării și nereturnării.  

Ambele fonduri vor funcționa într-o sinergie deplină și vor colabora strâns cu Fondul de securitate internă consolidat (ISF)8, 

concentrându-se asupra combaterii terorismului, crimei organizate și criminalității informatice.  

Plenul PE va trebui să își confirme poziția în sesiunea din luna martie a.c., înaintea negocierilor cu Consiliul UE. 

 

 

În urma asasinării jurnalistei de investigații Daphne Caruana Galizia, deputați europeni, membri ai Comisiei pentru libertăți civile 

și ai Comisiei de anchetă a dosarelor Panama au avut o misiune specială și au călătorit în Malta în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 

2017.  

O delegație mixtă a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și a Comisiei pentru bugete (BUDG) din 

Parlamentul European a întreprins o vizită de lucru în Slovacia, în luna martie 2018, în urma tragicului eveniment, în care au fost asasinați 

jurnalistul Jan Kuciak și prietena sa, Martina Kusnirova, pentru a întocmi un raport cu privire la situația existentă.  

De asemenea, o delegație a Grupului de monitorizare a statului de drept, condus de dna Sophie in 't Veld (ALDE, NL) a efectuat o 

vizită în ambele state, în luna noiembrie 2018. 

În acest context, deputații europeni au dorit să-şi arate interesul față de lupta împotriva corupției și crimei organizate, 

imparțialitatea aplicării legii și independența judiciară în Malta și Slovacia. 

Comisia LIBE a adoptat, în data de 19 februarie a.c., un proiect de rezoluție care rezumă concluziile Grupului de lucru înființat 

pentru monitorizarea situației statului de drept în UE. Deputații europeni au condamnat „eforturile continue ale unui număr din ce în ce 

                                                           
8 COM(2018)472 - 2018/0250(COD) - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru 

securitate internă - Fișă de procedură 

Malta și Slovacia: deficiențe grave ale statului de drept 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/136000/Report_Joint%20LIBE-PANA%20Mission%20to%20Malta.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140001/Ad%20hoc%20delegation%20to%20Slovakia_report_20180313.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20190218-1+03+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2019/02-18/1176747EN.pdf
https://oeilm.secure.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2018/0250(COD)
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mai mare de guverne ale statelor membre ale UE pentru de a slăbi  statul de drept, separarea puterilor și independența sistemului 

judiciar”. 

În ceea ce privește Malta, deputații europeni au îndemnat  guvernul maltez să facă o anchetă completă și independentă privind 

uciderea jurnalistei Caruana Galizia și să solicite retragerea tuturor cazurilor de calomnie aduse de membrii guvernului împotriva ei și a 

familiei sale. Parlamentarii europeni au denunțat faptul că șeful de personal al prim-ministrului și actualul ministru al turismului sunt 

„singurii funcționari guvernamentali de rang înalt, din orice stat membru al UE, care s-au dovedit a fi beneficiari efectivi ai unei entități în 

documentele Panama”. Ei au insistat că toate legăturile guvernamentale suspectate, cum ar fi Egrant și „17 Black" (ambele implicate în 

scandalul „Panama Papers”), trebuie investigate. Textul subliniază numeroasele deficiențe ale statului de drept din Malta,  identificate 

de Comisia de la Veneția, și îndeamnă guvernul și parlamentul maltez să pună în aplicare toate recomandările Comisiei de la Veneția fără 

excepție. În ceea ce privește sistemele de cetățenie și de rezidență a investitorilor - care permit străinilor să obțină drepturi de reședință 

sau cetățenie în Malta în schimbul unei investiții mari - deputații europeni au propus ca acestea să fie încheiate fără întârziere, deoarece 

reprezintă riscuri serioase în lupta împotriva spălării banilor și duc la vânzarea efectivă 

a cetățeniei UE. 

În Slovacia, deputații europeni au recunoscut progresele înregistrate în ancheta 

privind uciderea jurnalistului Jan Kuciak, dar au insistat că ar trebui să se continue 

investigațiile atât la nivel național, cât și la nivel internațional. De asemenea, au solicitat 

investigații aprofundate asupra tuturor presupuselor cazuri de corupție și fraudă 

ridicate în timpul anchetelor lor din țară.  În textul proiectului de rezoluție se exprimă 

îngrijorarea cu privire la acuzațiile de corupție, conflictele de interese, impunitatea și 

traficul de influența din cercurile de putere ale Slovaciei. Totodată, în text se atrage 

atenția asupra politizării și a lipsei de transparență în procesul de selecție și de numire 

în funcţiile publice (cum ar fi pentru titulari pentru funcția de șef al poliției). 

Dna Sophie in 't Veld (ALDE, NL), președintele Grupului de monitorizare, a 

declarat că: „(…) Aceste constatări sunt foarte îngrijorătoare. În UE, jurnaliștii se 

confruntă adesea cu amenințări la adresa siguranței lor. Situația din Malta este 

deosebit de îngrijorătoare. Există o campanie de ură manifestată împotriva familiei lui 

Daphne Caruana Galizia. Adevărul despre uciderea ei riscă să fie mușamalizat, în timp 

ce statul de drept este subminat. De asemenea, vânzarea cetățeniei UE nu mai poate 

continua. Guvernul trebuie să intensifice lupta împotriva corupției și a spălării banilor.” 

Proiectul de rezoluție adoptat de Comisia LIBE va fi votat în plenul PE în sesiunea din 25-28 martie a.c., de la Strasbourg. 

 

 

 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)028-e
https://iip.gov.mt/
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28266/SOPHIA_IN+%252527T+VELD/home
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Noul program Erasmus+ ar trebui să-și tripleze fondurile, să permită participarea mai multor 

persoane și să-și adapteze subvențiile la nevoile participanților. 

Comisia pentru cultură și educație (CULT) a aprobat, în data de 20 februarie a.c., proiectul 

de raport pentru programul următoarei generații Erasmus+9, propunând un set detaliat de măsuri 

pentru a elimina toate barierele economice, sociale și culturale și pentru a permite mai multor 

persoane să participe la diferite programe de mobilitate educațională.  

Deputații europeni au solicitat Comisiei Europene și agențiilor naționale Erasmus să 

elaboreze un cadru european de incluziune și să elaboreze strategii naționale de incluziune. Aceste măsuri ar putea include adaptarea 

finanțării la nevoile participanților și, în special, sprijinul financiar pentru mobilitate, ajustarea subvențiilor lunare și revizuirea periodică 

a costurilor de viață și de ședere. De asemenea, ar trebui prevăzut un sprijin special pentru mobilitatea persoanelor cu mai puține 

oportunități și includerea unei formări în domeniul lingvistic, sprijin administrativ sau oportunitățile de învățare electronică. Noua 

componentă propusă pentru parteneriatele la scară mică ar permite organizațiilor cu experiență mică sau capacitate operațională mică 

să participe la program, în special organizațiile sau organizațiile de bază care lucrează direct cu persoanele dezavantajate. 

Deputații europeni alocă bugetul diferitelor elemente ale programului, oferind personalului din învățământul preșcolar și 

timpuriu, sportivilor tineri și antrenorilor sportivi opțiunea de a participa la programele de mobilitate. Schimburile de formare 

profesională, în special în regiunile de frontieră, sunt o prioritate în noul program, bugetul acestuia fiind sporit.  

De asemenea, parlamentarii europeni propun mai multe sinergii cu alte programe europene de finanțare, astfel încât co-

finanțarea să poată fi utilizată fie pentru completarea granturilor, pentru transporturi, pentru costurile de trai ale elevilor defavorizați, 

ajustate după necesități, fie pentru finanțarea de noi proiecte. 

Raportorul Milan ZVER (PPE, SI) a declarat: „(…) Programele europene trebuie să fie la fel de accesibile tuturor cetățenilor europeni, 

indiferent de mediul lor social și economic. Primul meu obiectiv este de a face programul Erasmus+ numărul unu de incluziune. Am făcut 

programul mult mai corect și mai incluziv. Parlamentul European va trebui să lupte puternic pentru a tripla bugetul total. De aceea este 

extrem de important să avem un sprijin și din partea altor grupuri politice.” 

La rândul său, președintele Comisiei CULT, dna Petra KAMMEREVERT (S&D, DE), a fost de părere că: „(…) Noul program Erasmus+ 

trebuie să fie cu adevărat deschis tuturor și să încurajeze pe toţi din societate să participe. Vrem un acces nediscriminatoriu și fără bariere. 

Și învățământul preșcolar și cel de învățare timpurie ar trebui să poată beneficia de activitățile de mobilitate. Elevii și studenții vocaționali 

trebuie să primească un ajutor financiar suplimentar și asistență structurală pentru a obține o experiență de învățare de calitate și pentru 

a dobândi abilitățile necesare dezvoltării lor personale și perspectivelor viitoare de angajare.” 

                                                           
9 COM(2018)367 - 2018/0191(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, 

programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 - Fișă de procedură  

Erasmus+ nou: mai multe oportunități pentru tinerii defavorizați 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+CULT-OJ-20190220-1+01+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96933/MILAN_ZVER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96837/PETRA_KAMMEREVERT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0191(COD)&l=en
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Pe agenda reuniunii Consiliului de afaceri externe de la Bruxelles, prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini, 

s-au aflat subiecte precum situația din Cornul Africii, din Ucraina, din Siria şi din Venezuela.  

La începutul reuniunii Consiliului, miniștrii afacerilor externe au salutat intrarea în vigoare a Acordului de la Prespa, care permite 

modificarea denumirii fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în Republica Macedonia de Nord. 

Referitor la Cornul Africii, Înaltul Reprezentant i-a informat pe miniștri cu privire la vizita sa în regiune, desfășurată în săptămâna 

9-13 februarie a.c. Miniștrii afacerilor externe au salutat acordul de pace Etiopia-Eritreea şi au discutat despre modalitățile în care UE 

poate profita de această ocazie pentru a accelera reconcilierea și integrarea economică în Cornul Africii. Ei au subliniat, de asemenea, 

necesitatea de a se pune, în continuare, un accent puternic pe respectarea drepturilor omului, precum și pe soluţionarea situației 

migranților. 

Miniştrii au purtat o discuție amplă cu privire la situaţia din Ucraina, pe tema procesului de reformă și a situației umanitare și de 

securitate, fiind vizat estul statului şi zona Mării Azov. S-a reiterat sprijinul deplin față de independența, integritatea teritorială și 

suveranitatea Ucrainei și a fost condamnată anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Rusia. 

Miniștrii afacerilor externe au recunoscut progresele importante realizate de Ucraina în domenii-cheie în ultimii cinci ani şi au 

subliniat nevoia de a se menţine ritmul reformelor pentru a se asigura sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor obținute, în special 

în contextul viitoarelor alegeri parlamentare și prezidențiale. Miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la modul în care UE poate 

ajuta zonele afectate din regiunea strâmtorii Kerci și a Mării Azov, în special printr-un sprijin consolidat în sectoare precum cel al legăturilor 

feroviare și rutiere, prin formare și sprijin pentru IMM-uri. Miniștrii au reiterat apelul lansat de UE ca toți marinarii ucraineni reținuți și 

navele sechestrate să fie eliberate imediat și să se permită libera trecere a tuturor navelor prin strâmtoarea Kerci. 

În ceea ce privește situația din Siria, miniștrii au reiterat sprijinul UE atât pentru eforturile depuse de trimisul special al ONU, dl 

Geir Pedersen, cât şi pentru susţinerea procesului de pace în Siria, anunţat la Geneva sub egida ONU, care rămâne esențial pentru punerea 

în aplicare a Rezoluției 2254 a Consiliului de Securitate al ONU, pentru o tranziție politică credibilă în Siria ca unic mod sustenabil, pe 

termen lung, de soluționare a conflictului. Miniștrii au reafirmat că UE va fi gata să ofere asistență pentru reconstrucția Siriei doar atunci 

când aceasta va opta pentru o tranziție politică cuprinzătoare, veritabilă și deschisă tuturor. 

Miniștrii au discutat despre pregătirile pentru conferința „Bruxelles 3”, intitulată „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”, care va 

avea loc în perioada 12-14 martie a.c. și care este esențială pentru mobilizarea comunității internaționale în vederea sprijinirii eforturilor 

umanitare și creșterea rezilienței populației siriene și a comunităților-gazdă. Înaltul Reprezentant a subliniat că la această conferință se 

va accentua rolul societății civile și al femeilor, precum și aspecte legate de asumarea răspunderii și de combaterea impunității. 

CONSILIUL DE AFACERI EXTERNE 

Luni, 18 februarie 2019,  Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/38229/st06539-en19.pdf
https://www.pappaspost.com/wp-content/uploads/2018/06/Athens-Skopje-English.pdf?fbclid=IwAR1pKgyBAIs-2DLN-GHUMlkpAC40Qtj8drORO_jLtlyBu9bB06Q1-meVQPM
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Privind situația din Venezuela, Consiliul a discutat despre rezultatele primei reuniuni a Grupului internațional de contact, 

desfășurată la Montevideo la 7 februarie a.c. şi pentru a pregăti misiunea tehnică de la Caracas, condusă de UE şi Uruguay.  Misiunea va 

desfășura o activitate de evaluare a sprijinului care poate fi oferit pentru a deschide calea către o soluționare pașnică și democratică a 

crizei și, în special, către organizarea de alegeri prezidențiale anticipate. De asemenea, miniștrii afacerilor externe au subliniat faptul că 

ajutorul umanitar va trebui să fie acordat persoanelor aflate în dificultate, să fie nepolitizat, în concordanţă cu dreptul internațional 

umanitar. 

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind Yemenul, concluzii privind diplomația în domeniul climei, concluzii privind 

prioritățile UE pentru 2019 în cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului. În plus, miniștrii de externe au decis 

prelungirea mandatului misiunii EUCAP Sahel Mali10 până la 14 ianuarie 2021 şi au alocat un buget de aproape 67 milioane EUR. În acest 

context, misiunea UE va putea desfășura activități de consiliere strategică şi de instruire în Mauritania, Niger, Burkina Faso şi Ciad. 

 

 

 

 

 

Prima reuniune a Consiliului competitivitate din acest an s-a desfășurat sub egida Președinției române a Consiliului și a fost 

prezidată de dl Niculae Bădălău ministrul român al economiei. Pe ordinea de 

zi s-au aflat o serie de teme precum: piața internă și industria, inteligența 

artificială și Semestrul european.  

În cadrul bilanțului competitivității prezentat de Comisie cu privire la 

impactul lanțurilor valorice sectoriale europene asupra productivității și 

competitivității, miniștrii au susținut un schimb de puncte de vedere cu privire 

la prioritățile viitorului pieții interne. Majoritatea au convenit  asupra unei 

abordări holistice orientată spre viitor, care să reunească atât politicile 

industriale și de digitalizare cât și pe cele referitoare la piața unică. A fost 

evidențiat rolul din ce în ce mai  important pe care îl joacă serviciile în cadrul 

                                                           

10 Misiunea EUCAP Sahel Mali a fost lansată la 15 aprilie 2014. Șeful misiunii este, de la 1 octombrie 2017, Philippe Rio, înalt ofițer în cadrul 
jandarmeriei franceze. Cartierul general al misiunii se află la Bamako, în Mali, iar personalul acesteia va putea fi alcătuit, de la 1 martie 2019, din 144 
de agenți internaționali și 65 de agenți locali. 

Misiunea civilă EUCAP Sahel Mali oferă asistență și consiliere forțelor de securitate internă din Mali la punerea în aplicare a reformei sectorului 
de securitate, care a fost stabilită de guvern. Misiunea oferă instruire și consiliere strategică poliției, jandarmeriei și gărzii naționale din Mali, precum 
și ministerelor de resort ale țării. 

 

CONSILIUL COMPETITIVITATE 

Luni - marţi, 18 - 19 februarie 2019,  Bruxelles 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57794/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-press-conference-following-first_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/18/yemen-council-adopts-conclusions/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/18/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/18/human-rights-council-adopts-conclusions-on-eu-priorities-in-un-human-rights-fora-in-2019/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/21/eucap-sahel-mali-mission-extended-until-14-january-2021-budget-of-67-million-adopted/pdf


19 

 

lanțurilor valorice  ale UE  precum și nevoia unei mai bune integrări a pieței serviciilor în UE. 

Consiliul a organizat o dezbatere cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra competitivității industriei UE și a adoptat 

concluzii. S-a evidențiat importanța crucială pe care o va avea promovarea dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale în Europa prin 

creșterea investițiilor în acest domeniu, prin consolidarea excelenței în domeniul tehnologiilor și a aplicațiilor de inteligență artificială, 

precum și printr-o colaborare mai strânsă în domeniul cercetării și inovării, între industrie și mediul academic. Întreprinderile de tip 

startup, întreprinderile în curs de extindere și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt încurajate  să contribuie la dezvoltarea și 

utilizarea cât mai largă a inteligenței artificiale în economie și să beneficieze de rezultatele sale. Miniștrii au stabilit o serie de priorități 

care vizează: accesul liber și armonizat în cadrul UE la un volum cât mai mare de date publice și private, în scopul dezvoltării tehnologiei, 

în domeniul inteligenței artificiale și al creării de spații europene comune și sigure ale datelor, inclusiv a unui cadru de interoperabilitate. 

Totodată,  s-a exprimat necesitatea de a dezvolta și consolida capacitățile de bază din domeniul inteligenței artificiale în Uniune, inclusiv 

a bazelor de date și mecanismelor fiabile pentru schimbul de date. Statele membre sunt încurajate să promoveze o înțelegere mai 

profundă a conceptelor care stau la baza digitalizării și inteligenței artificiale, prin integrarea în educație, la toate nivelurile, a 

competențelor digitale. 

”(…)  Concluziile de astăzi referitoare la inteligența artificială vor servi 

drept orientări pentru viitoarele acțiuni ale UE din acest domeniu, astfel încât 

Uniunea Europeană să devină unul dintre vectorii inteligenței artificiale la nivel 

mondial. Europa trebuie să răspundă provocărilor unei lumi în rapidă 

schimbare, iar discuțiile noastre cu privire la modul în care putem deveni o 

economie neutră din punct de vedere climatic, fără a pierde avantajele 

concurențiale ale industriei noastre, sunt esențiale” - a  declarat Niculae 

Bădălău, ministrul român al economiei.  

Pe baza unui document al Președinției,  Consiliul a organizat o dezbatere 

privind relația dintre o viitoare Strategie  pentru politică industrială au UE în 

orizontul anului 2030 și viziunea europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din 

punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. Mai mulți miniștrii au evidențiat faptul că  industria UE este cea mai eficientă 

din punct de vedere energetic la nivel mondial și că a contribuit deja la reducerea netă a emisiilor de gaze cu efect de seră crescând în 

același timp productivitatea. Au fost identificate o  serie de aspecte esențiale pentru succesul unei astfel de strategii  precum: susținerea 

financiară și investii din partea sectorului public și privat; acordarea unei atenții speciale industriilor mari consumatoare de energie, 

finanțarea IMM-urilor, asigurarea accesului la materii prime, acceptarea de către public și digitalizarea. 

Consiliul a susținut un schimb de opinii pe baza unui document al Președinției cu privire la modul optim de a utiliza Semestrul 

european pentru a îmbunătății coordonarea politicilor în materie de competitivitate.  

În domeniul cercetării, Consiliul a luat act de progresele înregistrate până în prezent în ceea ce privește examinarea programului 

specific de punere în aplicare a programului Orizont Europa și a desfășurat un schimb de opinii cu privire la principalele chestiuni rămase 

nesoluționate. În cadrul secțiunii „Diverse”, Consiliul a fost informat cu privire la cele mai recente evoluții din cadrul negocierilor cu 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6177-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5887-2019-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5817-2019-INIT/ro/pdf
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Parlamentul European privind programul Orizont Europa, următorul program-cadru pentru cercetare și inovare. A fost, de asemenea, 

informat cu privire la progresele obținute până în prezent în cadrul examinării proiectului de decizie a Consiliului privind continuarea 

participării UE la proiectul ITER. 

”(…) În urma discuțiilor de astăzi au rezultat orientări politice care ne sunt necesare pentru a putea continua lucrările privind 

programul specific într-un ritm la fel de alert ca în cazul programului-cadru. Rămânem încrezători că totul va fi gata la timp pentru ca noul 

program, Orizont Europa, să îi poată succeda celui actual.”- a declarat Nicolae Hurduc, ministrul român pentru cercetare și inovare. 

 

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat reuniunea Consiliului afaceri generale (CAG) sub 

egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene. 

S-a prezentat stadiul discuțiilor privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și programul de lucru 

provizoriu până în luna aprilie. Miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu privire la organizarea lucrărilor viitoare, având în 

vedere că obiectivul comun este de a pune la dispoziția Consiliului European 

din luna iunie a.c. un proiect de cadru de negociere simplificat, în vederea 

ajungerii la un acord în cadrul reuniunii Consiliului European din toamna 

anului 2019.  

George Ciamba, ministrul delegat român pentru afaceri europene a 

declarat: ,,(…)Desfășurăm lucrări intense pentru a ne asigura că progresele 

semnificative obţinute în cadrul negocierilor importante se vor regăsi în  

următorul CFM. Dezbaterea de astăzi ne-a oferit feedback-ul de care avem 

nevoie pentru a continua aceste lucrări și pentru a ne asigura că liderii noștri 

vor avea o bază solidă pentru discuțiile viitoare.” 

Consiliul a început pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din 21-22 martie 2019 prin discutarea unui proiect 

adnotat de ordine de zi, care va cuprinde  următoarele teme: 

• Locuri de muncă, creștere economică și competitivitate: având în vedere evoluția viitoare a pieței unice, uniunea 

piețelor de capital, politica industrială și politica digitală europeană, în cadrul procesului de pregătire pentru 

CONSILIUL DE AFACERI GENERALE 

Marți, 19 februarie 2019,  Bruxelles 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6324-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6324-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/03/21-22/
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următoarea agendă strategică; se preconizează abordarea priorităților semestrului european 2019 și aprobarea 

Recomandării privind politica economică a zonei euro; 

• Schimbări climatice: orientări privind direcția generală și prioritățile politice în abordarea schimbărilor climatice, 

pentru a-i permite UE să prezinte până în 2020 o strategie pe termen lung, în conformitate cu Acordul de la Paris; 

• Relații externe: pregătirea summit-ului UE-China, care va avea loc la 9 aprilie 2019; 

• Alte puncte: liderii vor evalua progresele înregistrate în combaterea dezinformării și necesitatea de a apăra 

integritatea democratică a alegerilor europene și naționale în întreaga Uniune. 

Totodată, Consiliul a desfășurat un schimb de opinii cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a se asigura de succesul 

agendei „ o Europă durabilă până în 2030”. Discuția s-a bazat pe documentul de reflecție al Comisiei „Către o Europă durabilă 

până în 2030”, prezentat la 30 ianuarie a.c. Miniștrii au discutat despre tranziția către o Europă durabilă și și-au exprimat opiniile 

cu privire la cele trei scenarii prezentate de Comisie, subliniind importanța luării de măsuri pentru a sprijini dezvoltarea durabilă 

la nivel național, regional și global, într-un mod coerent, pentru a realiza punerea în aplicare la nivelul UE a Agendei 2030 a ONU 

pentru dezvoltare durabilă.  

George Ciamba, ministrul delegat român pentru afaceri europene a evidențiat că „(…) Este important ca UE să stabilească 

măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Trebuie să ținem seama de impactul 

la nivel mondial al politicilor interne ale UE. Discuția de astăzi a reprezentat un pas important în această direcție. Vom continua 

să lucrăm intens pe această temă în cadrul președinției noastre”. 

În ceea ce privește statul de drept, Consiliul s-a referit la evoluțiile recente din  Polonia și Ungaria. Cu privire la Polonia, 

statele membre au considerat că modificările legislative recente asupra Legii privind Curtea Supremă reprezintă o evoluție 

pozitivă și au încurajat autoritățile să abordeze problemele rămase nesoluționate semnalate de către Comisie. În ceea ce 

privește Ungaria, statele membre au desfășurat un schimb de opinii cu privire la situația actuală. Consiliul va reveni asupra 

ambelor proceduri vizând cele două state, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, ținând seama de opiniile exprimate de 

reprezentanţii statelor membre. 

De asemenea, Consiliul a adoptat, fără dezbatere, atât concluzii privind garantarea unor alegeri europene libere și corecte, 

care se referă la o serie de acțiuni fără caracter legislativ care trebuie întreprinse pentru a combate campaniile de dezinformare 

din interiorul și din afara UE și pentru a spori securitatea cibernetică în perioada premergătoare alegerilor europene din mai 

2019, cât și concluzii privind relațiile UE cu Confederația Elvețiană, care evaluează evoluția relațiilor dintre UE și Confederația 

Elvețiană de la adoptarea concluziilor anterioare cu privire la acest subiect, în februarie 2017. 

 Cu privire la asigurarea unor alegeri europene libere și corecte, statele membre, Comisia Europeană și Înaltul 

Reprezentant sunt încurajate să implementeze, complementar cadrului existent, o serie de măsuri în vederea protejării valorilor 

democratice ale Uniunii în era digitală; să consolideze reziliența societăților și cetățenilor europeni, inclusiv prin dezvoltarea 

https://ec.europa.eu/commission/files/reflection-paper-towards-sustainable-europe_ro
https://ec.europa.eu/commission/files/reflection-paper-towards-sustainable-europe_ro
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16007-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12266-2018-REV-1/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/19/securing-free-and-fair-european-elections-council-adopts-conclusions/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/pdf


22 

 

gândirii critice; să protejeze datele și a infrastructura electorală în Uniune, prin implementarea Regulamentului general pentru 

protecția datelor; să consolideze securitatea cibernetică; să crească transparența online; să combată amenințările hibride și să 

aprofundeze cooperarea externă în materie electorală. În acest context, ministrul delegat pentru afaceri europene, George 

Ciamba a declarat că „(...) Cetățenii europeni trebuie să știe că votul lor este liber, sigur și bazat pe informații reale. Concluziile 

adoptate astăzi contribuie la o abordare coordonată a statelor membre și instituțiilor UE în direcția protejării proceselor 

democratice de manipulări și interferențe, din partea actorilor interni și externi. Campaniile de dezinformare care sunt lansate 

de numeroși actori statali și nestatali, alături de atacurile cibernetice și încălcarea protecției datelor, constituie amenințări 

serioase în perspectiva alegerilor europene. Pentru Președinția română a Consiliului UE aceste teme vor rămâne prioritare”.  

Printre măsurile concrete cuprinse în Concluzii, se numără: 

✓ Convocarea regulată a rețelei de cooperare electorală pentru combaterea campaniilor de dezinformare și pentru a 

împărtăși exemple de bune practici și expertiză în domeniul electoral; 

✓ Crearea de către Comisie a Sistemului rapid de alertă înaintea alegerilor europene, pentru prevenirea cazurilor de 

dezinformare; 

✓ Îmbunătățirea comunicării strategice a statelor membre și Comisiei cu privire la valorile, acțiunile și politicile 

europene; 

✓ Consolidarea cooperării cu responsabili din mediul privat și academic, a platformelor sociale și societatea civilă 

pentru a detecta, analiza și expune practicile de dezinformare; 

✓ Sprijinirea mass-media independentă și sensibilizarea cetățenilor cu privire la conținutul digital; 

✓ Implementarea acțiunilor necesare pentru a contracara amenințările cibernetice la adresa sistemelor și 

infrastructurilor electorale; 

✓ Promovarea transparenței online, în special cu privire la activitățile electorale specifice; 

✓ Încurajarea cooperării în materie electorală cu parteneri internaționali relevanți, precum G7 sau NATO. 

 

 

 

 

Reuniunea informală a miniștrilor comerțului din statele membre UE a fost prezidată de către ministrul român pentru mediul de 

afaceri, comerț și antreprenoriat, dl Ștefan-Radu Oprea. Pe ordinea de zi, subiectele de discuție au vizat  procesul de modernizare a 

Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și relațiile comerciale UE-SUA. La reuniune a participat și reprezentantul Comisiei Europene,  

european responsabil pentru comerț, dna Cecilia Malmström.  

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIŞTRILOR DE COMERŢ DIN STATELE MEMBRE UE  

Marți, 21-22 februarie 2019,  Bucureşti 

https://www.romania2019.eu/2019/02/22/procesul-de-modernizare-a-omc-si-relatiile-comerciale-ue-sua-pe-agenda-reuniunii-informale-a-consiliului-afaceri-externe-comert-de-la-bucuresti/
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În cadrul sesiunii plenare, miniștrii au discutat despre strategia UE privind procesul de modernizare a OMC, accentuând 

problematica soluționării crizei Organului de apel din cadrul organizației. Participanții au apreciat că este necesară avansarea negocierilor 

tematice din cadrul OMC, pentru a obține rezultate concrete, până la cea  de-

a 12-a Conferință ministerială care va avea loc în perioada 8-11 iunie 2020, la 

Astana, Kazahstan. Procesul de modernizare a OMC reprezintă unul dintre 

punctele de interes ale Președinției române a Consiliului Uniunii Europene în 

domeniul comerțului internațional. 

Cu privire la relațiile comerciale UE-SUA, miniștrii comerțului au fost 

de acord să continue discuțiile la nivel politic în vederea adoptării, cu 

celeritate, a directivelor referitoare la evaluarea conformității și liberalizarea 

comerțului cu produse industriale. 

Cu ocazia reuniunii de lucru de la prânz, dna  Malmström a informat 

miniștrii asupra stadiului negocierilor comerciale cu state terțe (Australia, 

Noua Zeelandă, Mercosur, Mexic, Tunisia, Chile etc.) și a inițiativei UE „Totul 

în afară de arme”, din cadrul Regulamentului SGP, în special în relația cu 

Myanmar și Cambodgia. 

În marja reuniunii ministeriale, a fost organizat, în data de 21 februarie 2019, un eveniment dedicat „Dialogului cu cetățenii”. 

Printre subiectele discutate s-au aflat aspecte legate de sistemul multilateral de comerț și facilitarea participării IMM-urilor în comerțul 

internațional, în contextul digitalizării. Printre punctele de interes ale participanților s-au aflat: 

• rolul Uniunii Europene în relațiile internaționale; 

• influența intereselor particulare ale unor state membre asupra viitorului UE; 

• relațiile UE cu celelalte state puternice la nivel mondial; 

• acordurile comerciale încheiate de UE; 

• modernizarea și reforma OMC; 

• stadiul negocierilor dintre UE și SUA; 

• problema dublului standard; 

• statul de drept în România. 

În cadrul evenimentului, s-a organizat și un sondaj printre participanți. Cele 3 întrebări au fost:  

- Crezi că vocea ta este auzită în Uniunea Europeană?  

- În opinia ta, care este cea mai mare provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană ca actor global?  
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- Când auzi expresia Uniunea Europeană care este primul cuvânt 

care îți vine în minte? 

La prima întrebare, aproximativ 60% dintre participanți au răspuns 

afirmativ. Ministrul român a subliniat că acest rezultat nu este deloc 

surprinzător în contextul în care cetățenii români sunt proeuropeni și  a 

declarat că ,,(…) e importantă ideea de a fi auzit, dar mai importantă ar trebui 

să fie ideea de a fi ascultat și de a fi înțeles, pentru că doar a fi auzit este o 

nuanță, iar a fi înțeles este mult mai important pentru cetățeanul român.” 

Referitor la cea de-a doua întrebare, care a oferit 5 variante predefinite 

de răspuns, 42% dintre cei care au răspuns au ales varianta „negocierea 

acordurilor comerciale bilaterale cu statele-cheie din lume”. 

Răspunsul la cea de-a treia întrebare a evidențiat că cei mai mulți participanți au asociat Uniunea Europeană cu statul de drept 

(rule of law) și cu libertate (freedom). 

 

 

Ofițeri de legătură în materie de imigrație 

Comisia Europeană a prezentat, la data de 17 mai 2018, propunerea de regulament de consolidare a rețelei europene de 

ofițeri de legătură în materie de imigrație, pentru a acoperi lacunele existente. 

În 18 februarie 2019, reprezentanţii preşedinţiei Consiliului UE şi ai Parlamentului European au ajuns la un acord informal 

privind acest regulament. 
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Prevederile acordului informal au rolul de a îmbunătății funcționarea rețelei europene de ofițeri de legătură prin crearea 

unui comitet director la nivelul UE și stabilirea unor atribuții pentru combaterea introducerii ilegale de migranți. Ofițerii de 

legătură vor colecta informații pentru a ajuta țările terțe să preîntâmpine fluxurile de migrație ilegală și să sprijine gestionarea 

frontierelor externe ale UE. De asemenea, vor ajuta statele membre să faciliteze returnarea resortisanților țărilor terțe, care se 

află în situație de ședere ilegală.  

Dna Carmen Daniela Dan, ministrul român al afacerilor interne, a declarat: „(…) Coordonarea dintre statele membre, în 

cooperare cu țări terțe, este esențială pentru a se garanta că răspunsul UE la problema migrației este cât mai ferm posibil. 

Aceste noi norme ne vor permite să valorificăm la maximum activitățile ofițerilor noștri de legătură de pe teren, inclusiv în 

domenii precum returnările și combaterea introducerii ilegale de migranți.” 

 

Primul regulament privind emisiile de CO₂ pentru camioane în UE 

Vehiculele grele sunt responsabile pentru aproximativ un sfert din emisiile de CO₂ generate de transportul rutier în UE11. 

Fără alte măsuri, se estimează că emisiile lor se vor mării datorită creșterii volumului transportului rutier.  

Din 1990, emisiile de la vehiculele grele au crescut cu 25% - în 

principal ca urmare a creșterii traficului rutier de mărfuri - și, în lipsa unor 

politici noi, se estimează că vor crește în continuare. 

Noua legislație convenită12 este prima de acest tip pentru 

camioanele din UE.  Acordul încheiat între deputații europeni și 

Președinția română a Consiliului UE, în data de 18 februarie a.c., prevede 

un obiectiv obligatoriu de reducere a emisiilor de CO₂ cu 30% pentru 

noile camioane până în 2030, cu un obiectiv intermediar de 15% până în 

2025. De asemenea, producătorii vor trebui să se asigure că vehiculele cu 

emisii scăzute reprezintă o cotă de piață de 2% din vânzările de vehicule 

noi până în 2025. Această dispoziție urmărește ca producătorii să 

investească în alternative nepoluante pentru camioanele diesel. În acest context, Comisia Europeană va trebui să propună noi 

obiective post-2030, în conformitate cu Acordul de la Paris. 

                                                           
11 Vehiculele grele sunt responsabile pentru 27% din emisiile de CO₂ din transportul rutier și aproape 5% din emisiile de gaze cu efect de seră 

ale UE (conform unor date din anul 2016). 
12 COM(2018)284 - 2018/0143(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de 

performanță privind emisiile de CO₂ pentru vehiculele grele noi - Fișă de procedură  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN
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Raportorul Bas Eickhout (Greens / EFA, NL) a declarat: „(…) Regulamentul merge mai departe decât originalul propus de 

Comisia Europeană și va contribui la reducerea poluării pe drumurile noastre și la îmbunătățirea calității aerului. Este rușinos 

faptul că unele guverne au pus în continuare interesele industriei lor în fața intereselor cetăţenilor. În special, Germania și unele 

state membre din Europa Centrală au blocat obiective mai ambițioase. Motoarele nepoluante pot susţine o climă mai curată și 

crearea de locuri de muncă mai bune în viitor. Este timpul ca statele membre ale UE să tragă frâna pentru motorul cu combustie 

și, în schimb, să încurajeze dezvoltarea unor alternative mai ecologice, care, în cele din urmă, vor aduce beneficii industriei.”  

Acordul va fi aprobat în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) a Parlamentului European 

și apoi de plenul PE și de Consiliul UE. 

                                                                  *** 
 UE trebuie să își asume rolul de lider pentru o economie cu zero emisii de GES până în 2050 

Deputații europeni din Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) și din Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie (ITRE) și-au prezentat ideile privind strategia UE de reducere a emisiilor pe termen lung.  

Deputații de la Comisia ENVI au precizat, în data de 20 februarie a.c., că doar două dintre cele opt scenarii („căi”) propuse 

de Comisia Europeană în comunicarea din luna noiembrie 201813 ar permite UE să atingă, până în 2050, o economie cu zero 

emisii de GES, angajament luat de UE în cadrul Acordului privind clima de la Paris. Ei susțin Comisia Europeană în promovarea 

acestor două scenarii14.  

Realizarea acestui obiectiv, în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor, necesită majorarea obiectivului de 

reducere a emisiilor de la 20% la 40% până la 55% față de nivelurile din 1990. Deputații europeni invită liderii UE să susțină acest 

nivel la Summit-ul UE de la Sibiu, din mai 2019, înainte de summit-ul ONU privind clima, care va avea loc în luna septembrie a.c. 

Obiectivul strategiei pe termen lung este de a confirma angajamentul Europei de a combate schimbările climatice la nivel 

mondial și de a prezenta o viziune care poate conduce la atingerea, până în 2050, a emisiilor nete de gaze cu efect de seră egale 

cu zero, printr-o tranziție echitabilă din punct de vedere social și, în mod eficient, din perspectiva costurilor. Ar trebui să se 

acorde prioritate reducerii emisiilor directe și creșterii rezervoarelor naturale de carbon (cum ar fi pădurile). Tehnicile de 

                                                           
13 În Comunicarea „O planetă curată pentru toți”, adoptată la 28 noiembrie 2018, Comisia Europeană și-a prezentat viziunea strategică, pe 

termen lung, privind o economie neutră din punctul de vedere al climei până în 2050, inclusiv opt căi posibile. Comunicarea prezintă opțiuni, 
permițând o dezbatere aprofundată privind calea de urmat până în 2050. Această dezbatere ar trebui să permită UE să adopte și să prezinte până în 
2020 o strategie ambițioasă pentru Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), precum și să stabilească direcția 
viitoarei politici climatice și energetice a UE. 

14 2018/2974(RSP) - Strategia pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, în conformitate cu Acordul de la 
Paris 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20190220-1+02+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_ro.htm
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eliminare a carbonului, care nu au fost încă implementate la scară largă, ar trebui utilizate numai atunci când nu sunt disponibile 

opțiuni directe de reducere a emisiilor. 

Într-un text adoptat separat15, în data de 19 februarie a.c., deputații din cadrul Comisiei ITRE au susţinut că energia 

regenerabilă și eficiența energetică sunt esențiale pentru realizarea tranziției către o economie de zero emisii GES în 2050, ceea 

ce ar  demonstra că tranziția cu energie curată este posibilă și benefică. Aceștia au subliniat că eforturile de realizare a 

neutralității climatice pot fi răspândite inegal în întreaga UE, deoarece statele membre au puncte de plecare diferite. Deputații 

europeni consideră că tranziția către o economie de zero emisii GES în 2050 prezintă oportunități semnificative. Investițiile în 

inovații industriale, inclusiv tehnologiile digitale și tehnologiile curate, apar ca fiind necesare pentru a îmbunătăți creșterea, 

competitivitatea și crearea de locuri de muncă. De asemenea, este importantă existența unei politici previzibile în materie de 

energie și climă pentru investitori, astfel încât aceștia să poată lua decizii de investiții pe termen lung. În cele din urmă, deputații 

europeni au reiterat poziția Parlamentului European de a aloca cel puțin 35% din cheltuielile pentru cercetare (Horizon Europe) 

pentru a sprijini obiectivele climatice. 

Rezoluțiile adoptate de cele două comisii ale PE vor fi supuse votului plenului, în timpul sesiunii plenare din 11-14 martie 

a.c., la Strasbourg. 

Părțile la Acordul de la Paris sunt invitate să comunice, până în 2020, strategiile lor de dezvoltare a emisiilor scăzute de 

gaze cu efect de seră.   

Securitate sporită pentru documentele de identitate 

În data de 18 februarie 2019, președinția română a Consiliului UE împreună cu reprezentanții Parlamentului European au 

ajuns la un acord informal referitor la măsuri de securitate mai stricte ale cărților de identitate ale cetățenilor UE și ale 

documentelor de ședere eliberate cetățenilor UE și membrilor familiilor acestora care nu sunt cetățeni ai UE. 

Măsurile vizează introducerea unor standarde minime atât pentru informațiile conținute, cât și pentru elementele de 

securitate – fotografii, amprente digitale, codul de țară al statului emitent - comune tuturor statelor emitente, iar documentul 

de identitate va avea formatul unui card de credit. Valabilitatea acestora va fi de minimum 5 ani și un maximum de 10 ani.  

Noile norme vor intra în vigoare la 2 ani de la adoptare. Cărțile de identitate existente, care nu îndeplinesc cerințele, nu 

vor mai fi valabile decât maximum 10 ani de la data aplicării noilor norme sau de la expirarea lor. Cărțile eliberate cetățenilor 

cu vârsta de peste 70 de ani vor rămâne valabile până la expirarea lor, cu condiția ca acestea să îndeplinească standardele de 

securitate și să aibă o zonă de citire optică. 

                                                           
15 2019/2544(RSP) - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul 

de vedere al impactului asupra climei 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ITRE-OJ-20190219-2+02+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0410_RO.html?redirect&fbclid=IwAR3_pXaTwVReZFOFbcVBQNStUn3obj8pmeEPgbJnHT1Xk9ydZSHO2NrRWMQ
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-strategy-eu-greenhouse-paris-agreement_I168127-V_v
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Noile norme includ garanții solide privind protecția datelor. 

Un set minim de informații urmează să fie inclus în documentele de ședere eliberate cetățenilor UE, fiind armonizate, 

atât formatul, cât și specificațiile privind permisele de ședere eliberate membrilor familiilor cetățenilor UE care nu sunt cetățeni 

ai UE.  

Normele propuse nu impun statelor membre să introducă cărți de identitate sau documente de ședere în cazul în care 

acestea nu sunt prevăzute în legislația națională. 

Politica UE în domeniul vizelor 

La data de 29 ianuarie, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei 

de a moderniza politica comună a UE în domeniul vizelor.  

În data de 20 februarie 2019, ambasadorii la UE au confirmat în numele Consiliului, acordul informal la care s-a ajuns între 

reprezentanții Parlamentului European și Președinția română a Consiliului UE cu privire la propunerea de modificare a Codului 

de vize16. 

Noile norme vor asigura proceduri mai rapide și mai clare pentru persoanele care călătoresc în scopuri legitime, în special 

prin faptul că: 

▪ vor permite depunerea cererilor cu până la 6 luni înaintea călătoriei și cu cel puțin 15 zile înaintea acesteia; 

▪ prevăd posibilitatea de a completa și de a semna electronic formularul de cerere; 

▪ introduc o abordare armonizată referitor la emiterea vizelor cu intrări multiple pentru persoanele care călătoresc 

cu regularitate și au un istoric pozitiv în materie de vize, pentru o perioadă ce crește gradual, de la 1 la 5 ani. 

Acordul provizoriu privind viitorul Fond european de apărare 

Parlamentul European, Președinția română a Consiliului UE și Comisia, prin negocieri tripartite, au ajuns, în data de 20 

februarie 2019, la un acord preliminar cu privire la Fondul european de apărare care va promova o bază industrială de apărare 

inovatoare și competitivă și va contribui la autonomia strategică a UE. 

Acordul cuprinde următoarele elemente-cheie: 

                                                           
16 Codul actual de vize a intrat în vigoare în anul 2010. Acesta cuprinde normele privind prelucrarea cererilor și emitere a vizelor de scurtă 

ședere pentru teritoriul UE (vizele pentru șederi ce nu depășesc 90 de zile în orice perioadă dată de 180 de zile). Comisia a prezentat propunerea sa 
de reformare a Codului de vize la 14 martie 2018. 
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• fondul va oferi sprijin pe tot parcursul ciclului de dezvoltare industrială, de la cercetare până la dezvoltarea de 

prototipuri și, în cele din urmă, la certificare; 

• fondul va finanța proiecte de cercetare în colaborare, în principal prin acordarea de granturi; 

• după faza de cercetare și proiectare, în care este posibilă o finanțare de până la 100%, fondul va dispune de bugetul 

UE pentru a completa investițiile statelor membre prin cofinanțarea costurilor pentru dezvoltarea de prototipuri (până la 20%) 

și a activităților de testare, calificare și certificare aferente (până la 80%); 

• fondul va oferi stimulente pentru proiectele cu participare transfrontalieră ale numeroaselor IMM-uri și 

întreprinderi cu capitalizare medie din lanțul de aprovizionare pentru apărare, prin furnizarea unor rate de finanțare mai mari. 

 

Măsurile de atenuare a dificultăților în conectivitatea aeriană pentru pasageri și transportul de marfă dintre 

Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

În data de 19 februarie 2019, Președinția română a Consiliul UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European 

cu privire la măsurile de atenuare a dificultăților în conectivitatea aeriană pentru pasageri și transportul de marfă dintre Uniunea 

Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în cazul în care aceasta va părăsi UE fără o înțelegere. Acordul 

va permite transportatorilor autorizați să furnizeze servicii de transport aerian de bază între Regatul Unit și cele 27 de state 

membre rămase în UE. Acest acord urmează să fie aprobat de către ambasadorii statelor membre în cadrul Comitetului 

Reprezentanților Permanenți al Consiliului. Regulamentul urmează să fie adoptat oficial atât de Parlament, cât și de Consiliu. 

Acesta se aplică până la intrarea în vigoare a unui acord de transport aerian cu Regatul Unit sau până pe 30 martie 2020. 

 

Regulile privind cele mai persistente și mai poluante substanțe chimice  

Președinția română a Consiliului UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European cu privire la actualizarea 

Regulamentului privind poluanții organici persistenți, lista de substanțe periculoase convenită la nivelul ONU.  

La data de 22 martie 2018, Comisia Europeană a adoptat o propunere de reformare a Regulamentului privind poluanții 

organici persistenți. La 28 noiembrie 2018, Consiliul și-a adoptat poziția cu privire la regulament. Negocierile cu Parlamentul 

European au început la 4 decembrie 2018. 

Acest regulament va contribui la protejarea populației și a mediului împotriva acestor produse chimice.  

Acordul urmează a fi înaintat, în vederea obținerii aprobării politice a ambasadorilor la UE, în cadrul Comitetului 

Reprezentanților Permanenți al Consiliului.  



30 

 

Săptămâna parlamentară europeană 

În perioada 18-19 februarie 2019, a avut loc Conferința interparlamentară pentru stabilitate, coordonare și guvernanță 

economică în UE. 

Conferința a fost co-

organizată de Parlamentul 

European și Parlamentul României, 

în calitate de țară care deține 

președinția rotativă a Consiliului 

UE, la Bruxelles, în cadrul 

„Săptămânii parlamentare 

europene”. 

Evenimentul a furnizat un 

cadru pentru dezbateri și schimb 

de informații și de bune practici în 

ceea ce privește punerea în 

aplicare a dispozițiilor Tratatului 

privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare. Obiectivul acestei conferințe a fost 

reprezentat de consolidarea cooperării dintre parlamentele naționale și Parlamentul European și de  asigurarea unei contribuții 

la responsabilitatea democratică în domeniul guvernanței economice și a politicii bugetare în UE. 

La acest eveniment au participat delegații ale comisiilor competente din parlamentele/camerele parlamentelor naționale 

ale statelor membre ale UE și ale Parlamentului European, membrii Comisiei Europene, cu competențe în materie, dar și membri 

ai parlamentelor din statele candidate, cei din urmă în calitate de observatori. 

Agenda a avut în atenţie următoarele teme: 

• Cum a funcționat efectiv semestrul european pentru coordonarea politicilor economice până în prezent? – 

coprezidată de către dl Roberto Gualtieri, președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare din 

Parlamentului European, și de către dna Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților; 

• Convergența, stabilitatea și coeziunea în UEM: ce rol va avea viitorul CFM? coprezidată de către dl Bogusław 

Liberadzki- vicepreședinte al Parlamentului European, și de către dna Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreședinte al 

Camerei Deputaților; 
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• Moneda euro la aniversarea a 20 ani: calea de urmat – coprezidată de către dl Roberto Gualtieri, președintele 

Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European, și de către dl Iulian Iancu, președintele 

Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților;  

• Prioritățile în materie de investiții pentru perioada post-2020 – coprezidată de către dl Jean Arthuis, președintele 

Comisiei pentru bugete a Parlamentului European, și de către dl Sorin Lazar, preşedinte al Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci a Camerei Deputaților. 

Participanții au punctat că economiile europene au avut un parcurs bun în ultimii ani. Vicepreședintele Comisiei Europene, 

Valdis Dombrovskis, a declarat că anul 2019 va fi primul în care niciun stat membru din zona euro nu va înregistra un deficit 

bugetar de peste 3% din PIB. Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea 

forței de muncă, dna Marianne Thyssen, a 

ţinut să evidenţieze că 240 de milioane de 

europeni au acum un loc de muncă.  

Alți participanți au afirmat că 

perspectivele asupra viitorului se arată 

incerte. O prognoză a Comisiei Europene 

indică o încetinire a creșterii economice în UE. 

Printre provocările abordate pe durata 

conferinței s-au numărat procesul de 

îmbătrânire a populației, digitalizarea, 

războaiele comerciale și Brexit. 

Mai mulţi vorbitori au subliniat că 

Semestrul european abordează atât politicile, 

cât și reformele sociale. Începând cu anul 

2018, tabloul de bord social analizează modul în care țările UE implementează politicile sociale. Aproximativ o treime dintre 

recomandările emise către statele membre în cadrul Semestrului european se referă la prioritățile sociale și cele din domeniul 

educației. În acest context, dna Marianne Thyssen a declarat: „Europa nu este doar despre afaceri și bănci; este, în primul rând, 

despre oameni”. 

 

 

 

 

PLAY 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-eu-parliamentary-week-semester-tajani-extracts_I168075-V_v
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Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) din cadrul CoR a organizat 

conferinţa cu titlul: „Agenda digitală: Strategii teritoriale de abordare a inovării tehnologice în infrastructură și servicii” în cadrul 

căreia liderii locali și regionali au discutat despre importanța digitalizării pentru coeziunea teritorială. 

Coeziunea teritorială reprezintă o provocare ce poate fi abordată, la nivel de oraşe şi regiuni, doar dacă, în următorul 

buget al UE pe termen lung, acestea vor fi sprijinite să îmbunătățească conectivitatea digitală, serviciile publice digitale și 

accesibilitatea lor.  

Dl Markku Markkula (FI-PPE), prim-vicepreședintele CoR, a declarat că: „(…) orașele și regiunile — cu industriile lor, 

întreprinderile nou-înființate, universitățile și cetățenii — pot accelera transformările digitale și economice la nivel european prin 

creșterea considerabilă a investițiilor publice și private în capitalul uman și fizic. Digitalizarea trebuie accelerată prin creșterea 

cooperării și a parteneriatelor la nivel local și european. Prin urmare, trebuie consolidate sinergiile dintre diferitele programe ale 

UE, instrumentele de finanțare și strategiile de specializare inteligentă.” 

Prin intermediul programului Europa digitală, Comisia Europeană propune ca în perioada 2021-2027 să fie investite 9.2 

miliarde de euro pentru îmbunătățirea competitivității internaționale a UE, dezvoltarea și consolidarea capacităților digitale 

strategice ale Europei legate de inteligența artificială, securitatea cibernetică, calculul de înaltă performanță și excelența digitală 

ș.a. 

În cadrul aceleiași ședințe, membrii SEDEC, au analizat propunerile referitoare la dezvoltarea unei bioeconomii durabile 

pentru Europa, precum și privind consolidarea sistemului STI (A) M17 în UE, urmând să adopte avize în cadrul următoarei ședințe 

din 2 aprilie 2019. De asemenea, agenda reuniunii a inclus și prezentarea inițiativei WiFi4EU și a premiului „Capitala europeană 

a inovării”.  

 

 

                                                           
17 Mai multe detalii găsiţi aici. 

COMISIA PENTRU POLITICĂ SOCIALĂ, EDUCAȚIE, OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, CERCETARE ȘI CULTURĂ (SEDEC) 

18 - 19 februarie 2019, Palermo, Italia 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/successful-digital-transformation-is-key-for-territorial-cohesion.aspx
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
http://www.stemcoalition.eu/publications/european-commission-proposes-upscaled-eu-steam-coalition
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Cu 33 de zile înainte de data la care Regatul Unit ar trebui să părăsească oficial Uniunea Europeană situația nu este clară, 

în sensul că nu se știe dacă și cum – respectiv cu sau fără acord – se va produce Brexit-ul. Prim-miniatrul britanic, Theresa May 

încearcă, în noile runde de discuții pe care le-a avut în săpătmâna trecută cu oficiali ai Uniunii,  să obțină o serie de precizări cu 

privire la clauza de backstop (referitoare la  granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord). Situația ar trebui clarificată până la 26 

februarie a.c.; dacă până la acea dată nu se va fi ajuns la o nouă soluție de compromis, Theresa May va trebui să facă față unor 

noi dezbateri în Parlamentul britanic; unde s-ar putea vota în favoarea unui amendament care să facă imposibil un Brexit no-

deal. Pe de altă pare, o serie de miniștri din cabinetul May se referă, în declarații publice, la varianta amânării Brexit-ului. 

Prin scurt, derularea Brexit-ului poate fi urmărită, în continuare pe două paliere : negocierile între premierul britanic și 

oficialii europeni și pregătirile legislative care continuă să se facă la Bruxelles pentru situția de nedorit a Brexit-ului fără acord. 

Pe primul palier se situează declarația dată la 20 februarie, la sfârșitul convorbirilor din săptămâna trecută dintre 

președintele Comisiei Europene și premierul britanic, și care reconfirmă angajamentele comune de mult luate si reiterate (în 

primul rând acela de a evita instalarea unei granițe dure între Irlanda și Irlanda de Nord). Totodată, se reiau cerințele britanice 

de a primi garanții din partea Uniunii că soluția de back stop va fi temporară, preum şi o serie de modificări ale Declarației 

politice, făcute în așa fel încât să nu modifice pozițiile deja convenite între cele două părți.  Precizarea că cei doi lideri au fost 

de acord că discuțiile au fost constructive și au îndemnat echipele respective să continue explorarea tuturor opțiunile într-un 

EVENIMENTE RECENTE 

Liderii europeni și britanici negociază în continuare posibilele modificări ale Declarației politice. Autoritățile europene continuă 

să se pregătească pentru un Brexit no-deal. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1335_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1335_en.htm
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spirit pozitiv, că vor analiza din nou progresele înregistrate pentru un parteneriat viitor profund și unic dă speranțe celor ce 

cred că un Brexit ordonat este singura soluție viabilă în acest moment.   

Pe al doilea palier se situează măsurile concrete luate la nivelul instituțiilor europene, pentru a se pregăti pentru oricare 

dintre cele două scenarii posibile. În  egală măsură autoritățile naționale au un rol important în monitorizarea și gestionarea 

acestor pregătiri. Până în prezent, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative; 7 propuneri au fost adoptate sau agreate de 

către Parlament și Consiliu;  12 propuneri urmează să fie finalizate de colegislatori și avansează bine. În plus, au fost adoptate 

mai multe acte fără caracter legislativ, inclusiv 10 acte delegate, 6 acte de punere în aplicare, precum și 3 decizii ale Comisiei.  

Comisia continuă să organizeze discuții tehnice cu statele membre ale UE-27 atât cu privire la aspectele generale ale 

pregătirii și ale activității de urgență, cât și la aspectele specifice de pregătire sectorială, juridică și administrativă. În perioada 

ianuarie - martie 2019, secretarul general adjunct al Comisiei, Céline Gauer, și o echipă de funcționari ai Comisiei vizitează 

capitalele din cele 27 de state membre ale UE pentru a  aduce clarificările necesare cu privire la măsurile de pregătire și de 

urgență ale Comisiei și pentru a discuta despre pregătirile naționale și planurile de urgență. Vizitele de până acum au 

demonstrat un nivel înalt de pregătire al statelor membre pentru toate scenariile.  

Cele mai importante acțiuni și măsuri luate la nivel european în ultima săptămână, în acest sens, sunt: 

• președinția română a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European referitor la măsuri de atenuare a 

efectelor unei perturbări grave a conectivității aeriene dintre UE și Regatul Unit pentru pasageri și mărfuri;  

• Comisia Europeană și-a intensificat activitățile de informare vizând pregătirea întreprinderilor din UE pentru 

scenariul „fără acord”, în domeniul vamal și al impozitării indirecte, cum ar fi TVA-ul; 

• Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) a publicat Programul de lucru privind supravegherea 

pentru anul 2019, care se referă și la recunoașterea contrapartidelor centrale din Regatul Unit ;  

• Comisia pentru afaceri constituționale  din PE a organizat un schimb de opinii cu privire la cele mai recente evoluții 

politice atât la nivel UE, cât și în Regatul Unit; 

• ambasadorii statelor membre în Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului (COREPER) au aprobat textul 

unui proiect de regulament de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială; 

 

 

 
 

 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/news/new-rules-financial-sanctions-infringement-cases-and-brexit-2019-feb-20_ro
https://ec.europa.eu/commission/news/new-rules-financial-sanctions-infringement-cases-and-brexit-2019-feb-20_ro
https://ec.europa.eu/commission/news/new-rules-financial-sanctions-infringement-cases-and-brexit-2019-feb-20_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/19/basic-air-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-provisional-agreement-with-the-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/19/basic-air-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-provisional-agreement-with-the-parliament/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_ro.htm
https://europa.eu/newsroom/press-releases/last-seven-days_en?page=5
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/home.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/22/preserving-social-security-entitlements-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-approves-draft-contingency-measures/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/22/preserving-social-security-entitlements-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-approves-draft-contingency-measures/
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