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Comisia Europeană a anunțat în data de 14 mai 2019 acordarea unei finanţări în valoare de 

164 de milioane EUR pentru proiecte privind educația în situații de urgență în 2019. Pentru a spori 

gradul de conștientizare cu privire la necesitatea de a garanta fetelor și băieților afectați de situaţii de 

urgenţă din întreaga lume accesul la educație, Comisia Europeană a lansat 

campania #RaiseYourPencil pentru a-i încuraja pe tinerii europeni să își exprime solidaritatea față 

de colegii lor din întreaga lume care nu pot merge la școală din cauza situațiilor de urgență. Campania 

se va desfășura până în septembrie 2019 și va acoperi atât perioada în care tinerii elevi din țările 

europene își încheie anul școlar, cât și perioada în care aceștia se întorc la școală după vacanța de 

vară. Cu ajutorul creionului, un simbol universal pentru școală și învățare, Comisia îi încurajează pe 

toți cetățenii să promoveze campania #RaiseYourPencil pe platformele de comunicare socială. 

 

 

 

EDUCAŢIE  

Educația în situații de urgență: UE lansează campania #RaiseYourPencil 



 

Datorită finanțării UE, peste 6,5 milioane de fete, băieți și cadre didactice din 55 de țări afectate 

au beneficiat între 2015 și 2018 de un acces mai bun la educație și formare de calitate. 

În prezent, aproape 75 de milioane de copii din întreaga lume au acces limitat sau nu au deloc 

acces la școală din cauza conflictelor sau a dezastrelor naturale. Cu toate acestea, educația nu este 

doar unul dintre drepturile fundamentale ale omului, ci și o nevoie esențială pentru copiii aflați în 

situații de urgență. 

În ultimii ani, UE a majorat în mod constant finanțarea în domeniul educației în situații de urgență. 

Bugetul pentru ajutor umanitar al Comisiei Europene alocat educației în situații de urgență a crescut 

de la 1 % în 2015 la 10 % în 2019. În timp ce în 2015, Comisia a cheltuit aproape 13 milioane EUR 

pentru educația în situații de urgență, până la sfârșitul anului 2018, acest număr a crescut la un total 

de 290 de milioane EUR. 

Ca urmare, UE a devenit un lider mondial în domeniul educației în situații de urgență. Fondurile 

acordate de Comisie sunt acordate prin intermediul partenerilor acesteia care pun în aplicare acțiuni 

umanitare , în special ONG-uri, agenții ale Organizației Națiunilor Unite și organizații internaționale 

care desfășoară proiecte umanitare. 

 

 

 În data de 14 mai 2019, Comisia l-a 

numit pe profesorul Mauro Ferrari în funcția 

de viitor președinte al Consiliului European 

pentru Cercetare responsabil cu finanțarea 

cercetării științifice de frontieră în Europa, 

la inițiativa cercetătorilor. 

Profesorul Ferrari are o carieră 

academică distinsă, care include mulți ani 

de experiență în Statele Unite, în cursul 

cărora și-a adus contribuția în mai multe 

domenii, printre care matematică, 

inginerie, medicină și biologie, și a sprijinit 

pionieratul în domeniul nanomedicinei. 

Acesta își va prelua noul mandat 

începând cu 1 ianuarie 2020, odată cu 

încheierea mandatul actualului președinte, 

profesorul Jean-Pierre Bourguignon. Noul 

președinte se alătură Cec într-un moment 

important în evoluția acestei instituții.  

CERCETARE, ȘTIINȚĂ ȘI INOVARE 

 Consiliul european pentru cercetare (Cec) -Profesorul Mauro Ferrari - viitor 
președinte 



 

 

Odată cu programul Orizont Europa, 

Comisia a propus o creștere semnificativă a 

bugetului pentru Cec, de la 13,1 miliarde 

EUR în perioada 2014-2020 la 16,6 miliarde 

EUR pentru perioada 2021-2027. Acest 

program este cel mai ambițios conceput 

vreodată de UE în materie de cercetare și 

inovare şi are intenţia de a proteja 

independența Cec în cadrul Consiliului 

științific și de a continua să se concentreze 

exclusiv asupra excelenței în domeniul 

ştiinţific. 

Procedura de selecție 

Cererea de candidaturi lansată de 

comitetul de selecție în iulie 2018 a atras 

peste 50 de candidaturi la nivel înalt. În 

urma unui proces de evaluare și a unor 

interviuri cu candidații cei mai promițători, 

comitetul de selecție a prezentat 

comisarului Moedas o listă scurtă cu cei mai 

potriviți trei candidați. Candidații s-au 

întâlnit cu Consiliul științific al Cec, care a 

aprobat, la rândul său, numirea 

profesorului Ferrari. Profesorul Ferrari este 

numit de Comisie pentru un mandat de 4 

ani, reînnoibil o singură dată. 

Consiliul european pentru cercetare, 

înființat de UE în 2007, este finanțat 

exclusiv din bugetul UE, ca parte a 

actualului program Orizont 2020. În fiecare 

an, selectează și finanțează cei mai buni și 

mai creativi cercetători, indiferent de 

naționalitate și de vârstă, pentru a 

desfășura proiecte în Europa. Din 2007 

până în prezent, aproximativ 9 000 de 

proiecte au fost selectate pentru finanțare 

pe baza unor concursuri generale și 

aproximativ 110 000 de articole de 

recunoaștere a sprijinului Cec au fost 

publicate în reviste științifice internaționale.  

Beneficiarii granturilor Cec au câștigat 

premii prestigioase, inclusiv 6 premii Nobel, 

4 premii Fields și 5 premii Wolf. Cec a 

permis deja cercetătorilor să urmeze căi 

promițătoare care au condus la descoperiri 

științifice, cum ar fi o primă imagine a unei 

găuri negre, progrese importante în 

cercetarea în domeniul 

cancerului sau detectarea din timp a 

deficiențelor de securitate din procesoarele 

computerelor. 

Președintele este reprezentantul 

oficial al Consiliului european pentru 

cercetare și prezidează Consiliul științific, 

care este format din oameni de știință și 

savanți eminenți și definește strategia și 

metodologiile de finanțare științifică. 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2053_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2053_ro.htm
https://erc.europa.eu/news/breakthrough-discovery-cancer-research-funded-erc
https://erc.europa.eu/news/breakthrough-discovery-cancer-research-funded-erc
https://erc.europa.eu/news/breakthrough-discovery-cancer-research-funded-erc
https://erc.europa.eu/news/Cybersecurity-ERC-grantee-behind-discovery-of-major-hardware-bugs
https://erc.europa.eu/news/Cybersecurity-ERC-grantee-behind-discovery-of-major-hardware-bugs
https://erc.europa.eu/news/Cybersecurity-ERC-grantee-behind-discovery-of-major-hardware-bugs


 

 

 

 

 

Începând cu data de 15 mai a.c., 

pentru toate apelurile și SMS-urile 

internaționale efectuate în interiorul UE se 

va aplica un nou tarif maxim. Astfel, 

consumatorii care vor efectua un apel din 

țara lor în altă țară din UE vor plăti 

maximum 19 cenți pe minut (+ TVA) și 6 

cenți pe mesaj SMS (+ TVA). 

Aceste noi plafoane tarifare pentru 

apelurile și SMS-urile internaționale 

efectuate în UE fac parte, împreună cu 

eliminarea tarifelor de roaming care a avut 

loc în iunie 2017, din procesul de revizuire 

la nivelul UE a normelor din domeniul 

telecomunicațiilor, un proces menit să 

asigure o mai strânsă coordonare între 

state, în materie de comunicații electronice, 

și să consolideze rolul Organismului 

autorităților europene de reglementare în 

domeniul comunicațiilor electronice 

(OAREC). Totodată, aceste norme 

pregătesc terenul pentru suplimentarea 

investițiilor în conectivitatea de mare viteză 

și pentru introducerea cât mai lină a 

tehnologiei 5G în UE. 

Noile norme privind apelurile 

internaționale abordează discrepanțele 

tarifare semnificative care existau între 

statele membre înaintea acestei măsuri. În 

medie, tariful standard al unui apel în 

interiorul UE într-o rețea fixă sau mobilă 

tinde să fie de trei ori mai mare decât tariful 

standard al unui apel național, iar tariful 

standard al unui SMS în interiorul UE este 

de peste două ori mai mare decât al unui 

SMS național. În unele cazuri, tariful 

standard al unui apel în interiorul UE poate 

fi de până la zece ori mai mare decât tariful 

standard al apelurilor naționale. 

Un nou sondaj Eurobarometru privind 

apelurile internaționale arată că patru din 

zece respondenți (42 %) au contactat o 

persoană dintr-o altă țară a UE în ultima 

lună. 26 % dintre respondenți au declarat 

că utilizează o rețea de telefonie fixă, un 

telefon mobil sau sistemul de mesagerie 

telefonică (SMS) pentru a lua legătura cu o 

persoană din altă țară a UE. 

Operatorii de telecomunicații din 

întreaga UE vor trebui să informeze 

consumatorii cu privire la noile plafoane 

tarifare. Normele se vor aplica, începând cu 

15 mai, în toate cele 28 de țări ale UE și, în  

Apeluri mai ieftine către alte ţări din UE 

PIAŢA UNICĂ DIGITALĂ 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1590_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2221


 

curând, și în Norvegia, Islanda și 

Liechtenstein. 

Tariful maxim al apelurilor este 

plafonat numai pentru uzul personal, adică 

doar pentru clienții privați. Clienții  

 

 

comerciali nu fac obiectul acestei 

reglementări a prețurilor, având în vedere 

faptul că mai mulți furnizori au oferte 

speciale, deosebit de atractive pentru 

clienții comerciali. 

 

 

 



 

În data de 15 mai a.c., Comisia Europeană a adoptat o nouă comunicare comună în care este 

prezentată o nouă viziune pentru un parteneriat mai puternic cu următoarele cinci țări din Asia 

Centrală: Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Aceasta vine 

într-un moment-cheie în care conectivitatea dintre Europa și Asia evoluează rapid, într-un moment în 

care unele țări din regiune pășesc pe calea reformelor și se deschid către restul lumii, iar cooperarea 

regională capătă un nou impuls. 

Noua comunicarea propune concentrarea viitoarelor angajamente ale UE asupra a două 

aspecte: 

• crearea de parteneriate pentru reziliență, prin consolidarea capacității statelor din Asia 

Centrală de a depăși șocurile interne și externe și prin întărirea capacității lor de a adopta reforme; 

• crearea de parteneriate pentru prosperitate, prin sprijinirea modernizării economice, 

prin promovarea conectivității durabile și prin realizarea de investiții prin programme pentru tineret. 

În plus, UE este hotărâtă să investească în cooperarea regională în Asia Centrală, ajutând țările 

din această regiune să promoveze dialogul și cooperarea în propriul lor ritm. 

Pe lângă Acordul consolidat de parteneriat și cooperare pe care Uniunea Europeană l-a semnat 

cu Kazahstanul, UE intenționează să încheie negocieri privind acorduri similare cu Uzbekistanul și cu 

Republica Kârgâzstan, precum și să valorifice în mod optim setul mai amplu de instrumente de care 

dispune în materie de asistență pentru dezvoltare în regiune. 

În conformitate cu Strategia sa privind conectarea Europei cu Asia și cu ajutorul cadrelor de 

cooperare existente, UE va stabili, după caz, parteneriate privind conectivitatea durabilă cu țările 

din Asia Centrală, conform principiilor pieței, garantând transparența și întemeindu-se pe 

standardele internaționale. Domeniile de cooperare avute în vedere includ transportul, energia și 

conexiunile digitale, precum și contactele interpersonale. 

Având în vedere interesul deosebit pe care îl prezintă viitorul Afganistanului pentru țările din 

Asia Centrală, UE intenționează, de asemenea, să își intensifice cooperarea cu partenerii săi din Asia 

Centrală pentru a promova pacea în Afganistan. Integrarea corespunzătoare a acestei țări în cadrul  

AFACERI EXTERNE 

Uniunea Europeană și Asia Centrală: noi oportunități pentru un parteneriat 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62411/european-union-and-central-asia-new-opportunities-stronger-partnership_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/15/connecting-europe-and-asia-council-adopts-conclusions/


 

reuniunilor de dialog și al programelor regionale relevante derulate între UE și Asia Centrală, precum 

și sprijinirea mai multor proiecte de cooperare regionale și trilaterale cu partenerii din Afganistan și 

din Asia Centrală vor rămâne, prin urmare, o prioritate. 

 

În urma acordului dintre Parlamentul European și Consiliu privind bugetul UE pentru 2019, 

Comisia Europeană a propus în data de 15 mai 2019 să se adauge 100 de milioane EUR la 

programele emblematice ale UE Orizont 2020 și Erasmus+. După majorarea propusă bugetul total 

pentru cercetare și pentru mobilitatea studenților va ajunge în 2019 la o sumă cumulată de 15,2 

miliarde EUR. 

Aceste fonduri suplimentare vor contribui la consolidarea răspunsului UE în fața unor provocări 

majore precum schimbările climatice și adaptarea în continuare a sectorului educației la nevoile 

pieței forței de muncă. 

Din cele 100 de milioane EUR suplimentare, 80 de milioane EUR vor fi destinate sprijinirii 

cercetării în domeniul climei în cadrul programului Orizont 2020, programul de cercetare și inovare 

al UE. Fondurile vor contribui la realizarea obiectivului ambițios de alocare a unui procent de 35 % 

din bugetul programului Orizont 2020 pentru cercetarea în domeniul climei. Restul de 20 de milioane 

EUR vor sprijini programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa, Erasmus+.  

Aceste fonduri suplimentare vor contribui, de asemenea, la crearea de universități europene, o 

nouă inițiativă a UE care va constitui o piatră de temelie a spațiului european al educației până în 

2025. Până în 2021, UE își propune să înființeze 12 universități europene care să le permită 

studenților să obțină o diplomă prin combinarea studiilor în mai multe țări ale UE, contribuind astfel 

la competitivitatea internațională a universităților europene în UE și în întreaga lume. 

Propunerea necesită aprobarea Parlamentului European și a Consiliului. 

  

 

BUGETUL UE 

Finanţări suplimentare pentru programele de cercetare şi mobilitate pentru 
studenţi 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_ro.htm


 

 

 

 

Comisia a propus în data de 15 mai 2019 un sprijin în valoare de 293,5 milioane EUR din Fondul 

de solidaritate al UE pentru Austria, Italia și ROMANIA, ca urmare a dezastrelor naturale care au 

avut loc în anul 2018. De asemenea, Comisia a publicat un raport de evaluare a activității fondului 

de la crearea sa, în 2002, document în care sunt formulate şi recomandări pentru viitor. 

Suma de 293,5 milioane EUR se va defalca după cum urmează: 277,2 milioane EUR pentru 

Italia în urma ploilor abundente, a vânturilor puternice, a inundațiilor și a alunecărilor de teren din 

toamna anului 2018, 8,1 milioane EUR pentru Austria ca urmare a acelorași evenimente 

meteorologice și 8,2 milioane EUR pentru regiunea de nord-est a Romaniei, după inundațiile din vara 

anului 2018. 

Evaluarea subliniază puternica valoare adăugată a fondului în ceea ce privește sprijinirea 

eforturilor de intervenție urgentă și de reconstrucție și reducerea sarcinii financiare care le revine 

autorităților naționale și regionale. De la începutul mandatului Comisiei Juncker, fondul a oferit 

sprijin în valoare de peste 2 miliarde EUR, inclusiv o sumă record de 1,2 miliarde EUR pentru 

contracararea efectelor cutremurelor produse în 2016/2017 în centrul Italiei; de la crearea fondului, 

în 2002, a fost mobilizat un sprijin total în valoare de 5,2 miliarde EUR. 

Raportul evidențiază faptul că se pot aduce îmbunătățiri în legătură cu următoarele aspecte : 

Rapiditatea: FSUE a devenit mai rapid și mai flexibil în fața dezastrelor naturale. El nefiind 

însă un instrument de intervenție în caz de urgență, eliberarea grantului integral este în continuare 

condiționată de acordul Parlamentului European și al Consiliului, care poate necesita mai mult timp. 

Comisia analizează dacă majorarea plăților în avans ar putea contribui la accelerarea procesului de 

furnizare a finanțării din partea FSUE la fața locului. 

Coerența: FSUE completează în mod eficient alte instrumente ale UE care vizează gestionarea 

riscului de dezastre, operațiunile de reconstrucție și regenerarea activității economice, în special 

fondurile politicii de coeziune. În perioada 2014-2020, politica de coeziune investește aproape 8 

miliarde EUR în adaptarea la schimbările climatice și în ameliorarea prevenirii riscurilor. Pentru 

următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus o concentrare 

și mai mare a investițiilor în acest domeniu. 

Fondul de solidaritate al UE(FSUE) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eusf_2002_2016/eusf_2002_2016_swd_en.pdf


 

Eficacitatea: pentru ca intervențiile din FSUE să fie și mai eficace, Comisia și statele membre 

vor colabora pentru a îmbunătăți rapiditatea și rigurozitatea evaluării daunelor și pregătirea pentru 

a face față dezastrelor, de exemplu în domeniul coordonării instituționale. Comisia depune eforturi 

pentru a furniza orientări, metodologii și bune practici în aceste două domenii.  

 

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a fost creat în urma inundațiilor grave din Europa Centrală din 

vara anului 2002. De atunci, aceasta a intervenit în cazul a 84 de dezastre provocate de diferite evenimente 

catastrofale, printre care inundații, incendii forestiere, cutremure, furtuni și secete. Până în prezent, 24 de țări 

europene au beneficiat de sprijin în valoare totală de peste 5,2 miliarde EUR. Propunerea Comisiei Europene 

privind acordarea de asistență Austriei, Italiei și României prin intermediul Fondului de solidaritate al UE 

trebuie aprobată de Parlamentul European și de Consiliu. 

Statele membre afectate de un dezastru natural pot solicita din partea UE diferite tipuri de sprijin pe 

termen scurt și pe termen lung. Mecanismul de protecție civilă al UE poate fi activat în timpul unei crize de 

către un stat membru. Pentru a îmbunătăți reacția UE pe termen scurt în situații de criză, Uniunea a adoptat, 

în martie 2019, un nou sistem numit RescEU. RescEU va crea o nouă rezervă europeană de capacități, care 

include avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor.  

 

 

 

 

 

La 15 mai 2019, Comisia Europeană a decis să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană 

intitulată „Salvați albinele ! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor pentru insecte în 

Europa”. Organizatorii îndeamnă Comisia să „adopte o legislație care să mențină și să 

îmbunătățească habitatele pentru insecte ca indicatori ai unui mediu nedegradat”. 

Inițiativa cetățenească se concentrează asupra lansării unor obiective obligatorii – „consacrarea 

obiectivului promovării biodiversității drept obiectiv global al politicii agricole comune; reducerea 

semnificativă a utilizării pesticidelor, interzicerea pesticidelor nocive fără excepție și reformarea 

criteriilor de eligibilitate; promovarea diversității structurale a peisajelor agricole; reducerea efectivă  

COMISIA ÎNREGISTREAZĂ INIȚIATIVA „SALVAȚI ALBINELE!” 

 

http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4731_ro.htm


 

a poluării cauzate de substanțele 

nutritive; stabilirea efectivă a unor zone 

de conservare; intensificarea cercetării 

și a monitorizării și îmbunătățirea 

educației.” 

În temeiul tratatelor, UE poate 

introduce acțiuni în justiție în domenii 

precum piața internă, politica agricolă și 

protecția sănătății publice și a calității 

mediului. Prin urmare, Comisia 

consideră inițiativa admisibilă din punct 

de vedere juridic și a decis să o 

înregistreze. Comisia nu a analizat în 

acest stadiu fondul inițiativei. 

Înregistrarea acestei inițiative va avea loc la 27 mai 2019, după care va urma procesul de 

colectare a semnăturilor de susținere de către organizatori, care va dura un an. Dacă după 1 an se 

vor aduna un milion de declarații de susținere a inițiativei, din cel puțin 7 state membre diferite, 

Comisia va avea la dispoziție 3 luni pentru a lua o decizie : fie va da curs solicitării, fie o va respinge, 

în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia. 

 

 

 

 

 

În data de 15 mai 2019, Comisia Europeană a lansat un nou sistem ce le va permite statelor 

membre să facă rapid schimb de date cu privire la TVA și să le prelucreze în comun, detectând astfel 

mai repede rețelele suspecte. 

Lansarea instrumentului de analiză a rețelelor de tranzacții (Transaction Network 

Analysis-TNA) are loc în urma unor anchete recente din presă care au scos în evidență costurile 

uriașe ale fraudei în domeniul TVA pentru finanțele publice, precum și faptul că bandele infracționale 

Frauda în domeniul TVA: un nou instrument în ajutorul statelor membre 

pentru a combate infracțiunile  

 



se îmbogățesc pe seama contribuabililor onești. Lansarea instrumentului face parte din eforturile 

susținute ale Comisiei de a institui un sistem de TVA modern și invulnerabil la fraude.  

Dat fiind faptul că frauda în domeniul TVA se poate produce extrem de rapid, este cu atât mai 

important ca statele membre să dispună de instrumentele necesare pentru a acționa cât mai prompt 

și mai eficient posibil. Instrumentul TNA va permite accesul rapid și ușor al autorităților fiscale la 

informații privind tranzacțiile transfrontaliere, permițând astfel intervenția rapidă în cazul în care se 

depistează o posibilă fraudă în materie de TVA.  

Instrumentul TNA, dezvoltat printr-o colaborare strânsă între statele membre și Comisia 

Europeană, va permite o cooperare mult mai apropiată între experții rețelei UE din domeniul 

antifraudă („Eurofisc”) în ceea ce privește analizarea în comun a informațiilor, astfel încât fraudele 

de tip „carusel” privind TVA să poată fi detectate și interceptate cât mai rapid și mai eficient posibil. 

TNA va stimula cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile fiscale naționale, permițându-

le funcționarilor Eurofisc să verifice informațiile în raport cu cazierele judiciare, bazele de date și 

informațiile deținute de Europol și OLAF, agenția antifraudă a UE, și să coordoneze anchete 

transfrontaliere. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reuniunea miniștrilor de externe din cadrul Parteneriatului estic a avut loc ocazia aniversării a 10 

de la încheierea acestuia. Evenimentul, prezidat de  Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini a 

reunit atât miniștrii de externe ai UE şi omologii lor din cele 

6 țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, 

Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), cât şi 

principalii actori implicați în regiune. 

Cu această ocazie, Uniunea Europeană şi statele 

partenere au reiterat importanța acestui parteneriat şi a 

eforturilor comune de a construi o regiune prosperă,  stabilă 

şi democratică care să fie bazată pe valori comune, interese 

şi angajamente reciproce. Totodată, au fost evidențiate 

realizările obținute până în acest moment şi au avut loc 

discuţii privind viitorul parteneriatului strategic. 

Înaltul Reprezentant a declarat că „(...) în Uniunea Europeană, punem mare preț pe Parteneriatul 

estic. În pofida dificultăților și problemelor cu care continuăm să ne confruntăm în regiune, 

parteneriatul a reușit să ducă mai departe demersurile comune în ceea ce privește comerțul, 

dezvoltarea economică, drepturile omului, rolul societății civile, liberalizarea vizelor etc.” 

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE SECURITATE/VICEPREŞEDINTE                                           

AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA MOGHERINI 

Reuniunea  miniștrilor de externe din cadrul Parteneriatului estic, 13 mai 2019 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/13/eastern-partnership-foreign-ministers-meeting-chair-s-conclusions-on-the-occasion-of-the-eastern-partnership-10th-anniversary/pdf


 
 

 

 

Miniștrii de externe au analizat situația angajamentelor asumate cu ocazia ultimului summit al 

Parteneriatului estic din noiembrie 2017 şi au discutat despre punerea în aplicare a agendei celor „20 

de rezultate scontate pentru 2020” adoptate cu acel prilej. Agenda vizează 4 priorități importante: 

dezvoltarea economică şi oportunități de piață; o mai bună guvernare şi consolidare a instituțiilor; 

conectivitate, eficiență energetică, de mediu şi schimbări climatice; mobilitate şi contacte interumane. 

 De asemenea, au avut loc discuţii atât despre cooperarea viitoare, cât şi despre prioritățile 

politice pentru perioada care urmează. 

  10 REALIZĂRI IMPORTANTE ÎN 10 ANI DE PARTENERIAT 

 

 UE a încheiat acorduri bilaterale politice și economice, care orientează relațiile și cooperarea 

cu majoritatea țărilor din cadrul Parteneriatului estic, aducând beneficii tangibile cetățenilor 

din întreaga regiune. 

 Au fost identificate mai multe oportunități de investiții și comerț între statele membre ale UE 

și cele șase țări partenere din Est. 

 Sectorul economic a devenit mai diversificat și mai activ în regiune, caracterizat prin investiții 

și crearea de locuri de muncă: UE a acordat IMM-urilor peste 125 000 de împrumuturi, dintre 

care peste 50% au fost în monedă locală pentru a sprijini creșterea economică în regiune. 

 Infrastructura şi legăturile de transport au devenit mai bune în cadrul extinderii Reţelei trans-

europene de transport (TEN-T) a UE, care prevede 4.800 km de drumuri și căi ferate noi și 

care urmează să fie reabilitate până în 2030. 

 Au fost aplicate regimuri de liberalizare a vizelor între UE și Georgia, Ucraina și Moldova. În 

plus, UE are încheiate acorduri privind facilitarea eliberării vizelor și de readmisie cu Armenia 

și a finalizat negocierile cu Belarus.  

 S-a sporit reziliența şi eficiența energetică, atât prin scăderea consumului de energie, a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și prin creșterea ponderii energiei regenerabile. 

 Au fost sprijiniţi tinerii, în special în ceea ce privește dezvoltarea abilităților și încurajarea 

capacității lor de angajare, inclusiv prin accesul la programele UE, cum ar fi programul 

ERASMUS + şi Școala Europeană. 

 Serviciile publice sunt mai accesibile și orientate către cetățenii din regiune, prin crearea unor 

ghișee unice și / sau servicii electronice în toate cele șase țări. 

https://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf


 
 

 

 Accesul este mai ușor la rețele de internet în bandă largă de mare capacitate pentru peste 2 

milioane de oameni de știință, academicieni și studenți din 700 de instituții de cercetare și 

educație din cele șase țări partenere din Europa de Est. 

 Rolul UE este mai bine înţeles în rândul cetățenilor din țările partenere din Europa de Est. 

Provocări majore pentru viitor 

✓ Statul de drept, punerea în aplicare a reformelor judiciare și lupta împotriva corupției. 

✓ Protejarea mediului și combaterea activă a schimbărilor climatice. 

✓ Creșterea rezistenței sociale prin combaterea amenințărilor și dezinformării hibride. 

✓ Consolidarea mediului pentru societatea civilă și asigurarea unui mediu liber și independent. 

✓ Accelerarea angajamentului UE de a contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor afectați de 

conflictele din regiune. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Reuniunea Consiliului de asociere UE – Tunisia  , coprezidat de Înaltul Reprezentant, Federica 

Mogherini şi de ministrul de afaceri externe al Tunisiei, 

Khemaies Jhinaoui a reprezentant un bun prilej pentru 

a revizui stadiul relaţiilor dintre cele două părţi şi pentru 

a discuta despre viitorul acestora, în special, având în 

vedere prioritățile de parteneriat după 2020. Cele mai 

importante subiecte de pe ordinea de zi au fost 

parteneriatul privind tinerii, relaţiile comerciale şi Libia. 

În cadrul reuniunii s-a semnat un acord de 

finanţare prin intermediul programului EU4Youth în 

valoare de 60 de milioane de euro, care vizează 

continuarea extinderii incluziunii economice, sociale și 

politice a tinerilor tuniseni, inclusiv a celor defavorizaţi. 

De asemenea, s-a discutat despre continuarea cooperării in diferite domenii cum ar fi:transportul, 

mediul, energie, cercetare, inovare şi protectie civilă etc. 

Discuţiile miniştrilor s-au axat pe teme-cheie ale parteneriatului UE-Tunisia, printre care: 

✓ parteneriatul UE -Tunisia privind tinerii; 

✓ sprijinirea dezvoltării socio-economice și a relațiilor comerciale, în special importanța 

reformelor structurale și socio-economice actuale; 

✓ continuarea procesului democratic; 

✓ mobilitatea și migrația, inclusiv migrația legală și abordarea cauzelor profunde ale migrației 

ilegale. 

 

 

 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE - TUNISIA 

17 mai 2019 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/17/joint-press-release-following-the-15th-session-of-the-ue-tunisia-association-council/pdf
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 Apeluri telefonice mai ieftine - Regulile UE, ”Roam Like Home”1, intrate în vigoare din luna iunie 2017, au 

pus capăt  taxelor de roaming, ceea ce a oferit posibilitatea de a apela, trimite texte sms și utiliza internetul mobil 

la același preț ca acasă. Noua legislație limitează apelurile către o altă țară UE la 19 cenți/minut începând cu 15 mai 

2019, făcând astfel accesibil contactul cu cei dragi din alte state membre UE.  

Mai multe opțiuni pentru cumpărăturile on-line - Consumatorii au acces mai larg și mai ușor la produse, 

rezervări la hoteluri, închirieri de mașini, bilete la festivaluri de muzică ș.a.,  din alte state UE, în conformitate cu noile 

norme care abordează „blocarea geografică” nejustificată, intrate în vigoare în întreaga UE din luna decembrie 2018. 

Mai puțin plastic în mările și râurile UE - Începând cu anul 2015 Parlamentul European a aprobat noi reguli 

pentru reducerea utilizării pungilor de plastic ușoare. În prezent, 72% dintre europeni spun că le utilizează mai puțin. 

Un alt pas important în ceea ce privește combaterea poluării cu materiale plastice a avut loc în luna martie 2019, 

când Parlamentul a aprobat o nouă rezoluție legislativă2 care interzice o gamă de articole de plastic de unică folosință, 

inclusiv farfuriile, tacâmurile și paiele. 

    Protecție sporită în mediul on-line - Cea mai mare realizare vizează normele UE privind confidențialitatea 

datelor în decurs de două decenii. Noul regulament privind protecția datelor,  intrat în vigoare în luna mai 2018, a 

                                                           
1 http://www.ancom.org.ro/roam-like-at-home-uesee_3767 
 
2 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM(2018)340 –2018/0172(COD) 

 REPERE ALE ACTIVITĂȚII PARLAMENTULUI EUROPEAN 

 DIN PERIOADA 2014-2019 

Parlamentul European a susținut îmbunătățirea calității vieții cetățenilor UE 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/piata-unica-digitala/20170612STO77250
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18320/meps-cap-prices-of-calls-within-eu-and-approve-emergency-alert-system
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0305_RO.html
https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/society/what-is-the-european-parliament
https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/society/what-is-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180522STO04023/gdpr-is-in-effect-now-you-decide-on-your-digital-privacy
http://www.ancom.org.ro/roam-like-at-home-uesee_3767
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190506STO44343/10-moduri-in-care-parlamentul-v-a-imbunatatit-viata-de-zi-cu-zi
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oferit cetățenilor europeni mai mult control asupra modului în care sunt utilizate informațiile lor personale. De 

asemenea, Parlamentul European a actualizat și normele UE privind drepturile de autor în mediul digital. 

Drepturi pentru lucrători - În luna aprilie 2019, Parlamentul European a adoptat noi măsuri pentru a echilibra 

viața profesională și viața de familie. Bărbații care devin tătici ar trebui să aibă cel puțin 10 zile de concediu de 

paternitate, în timp ce îngrijitorii ar trebui să poată să își ia 5 zile lucrătoare de concediu pe an pentru a se ocupa de 

rudele foarte bolnave. De asemenea, Parlamentul European a introdus, drepturi minime pentru lucrătorii temporari, 

care lucrează pe bază de vouchere sau lucrătorii de pe platforme, precum Deliveroo sau Uber, de exemplu. 

O planetă sănătoasă pentru generațiile viitoare -  Printr-un vot din luna octombrie 2016, Parlamentul a 

aprobat  Acordul de la Paris, un reper de referință pentru combaterea schimbărilor climatice. Deputații europeni au 

lucrat de atunci la o serie de măsuri pentru reducerea emisiilor de carbon și stimularea utilizării surselor regenerabile 

de energie.  

Mai multe oportunități de studiu sau de formare în străinătate - Pentru a permite mai multor europeni 

să beneficieze de programul educațional și de formare emblematic al UE, din luna martie 2019, deputații europeni 

au solicitat ca finanțarea programului Erasmus+ să fie triplată în perioada 2021-2027. 

Stimularea creșterii economice - Aprobat de Parlament în luna decembrie 2018, Acordul comercial UE-

Japonia este cel mai mare acord comercial bilateral negociat vreodată de Uniune. Alte acorduri comerciale aprobate 

de Parlamentul European în ultimii ani includ Canada și Singapore, ca părți semnatare. 

O Europă mai sigură - Pentru a combate terorismul și alte forme grave de crimă organizată, în luna aprilie 

2016, Parlamentul European a susținut adoptarea unor norme prin care să oblige companiile aeriene să predea 

autorităților date ale pasagerilor pentru toate zborurile către UE. În cursul anului următor, în luna februarie 2017, 

deputații europeni au adoptat noi norme la nivelul UE de combatere a teroriștilor. Parlamentul a eliminat, de 

asemenea, lacunele din legile privind armele din UE și a aprobat norme pentru combaterea finanțării terorismului. 

Reducerea facturilor de energie - Consumatorii europeni se pot aștepta să economisească în medie până la 

500 euro pe an pentru facturile de energie, datorită simplificării etichetării energetice ale aparatelor electrocasnice, 

aprobată de deputații europeni în luna iunie 2017. 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190410IPR37562/meps-approve-boost-to-workers-rights-in-the-gig-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190410IPR37562/meps-approve-boost-to-workers-rights-in-the-gig-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160930IPR44535/meps-green-light-for-paris-climate-agreement-to-trigger-its-entry-into-force
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/uniunea-energetica/20180109STO91387
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/uniunea-energetica/20180109STO91387
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20181127STO20312
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20181127STO20312
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/globalizarea/20161014STO47381
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/pnr
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180316STO99922
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170609IPR77001/simplifying-energy-labels-for-home-appliances-to-a-to-g
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          Dezbaterea candidaților pentru președinția Comisiei Europene 

 

 

Între 23 și 26 mai a.c., europenii vor alege cei 751 de 

europarlamentari care le vor reprezenta interesele pentru 

următorii 5 ani.  

După alegeri, una dintre primele îndatoriri ale noului 

Parlament constituit este de a alege președintele Comisiei 

Europene.  

Partidele politice europene și-au desemnat deja 

candidații „cap de listă”.  

După alegeri, luând în considerare rezultatele, liderii UE 

vor propune un candidat pentru președinția Comisiei 

Europene, iar Parlamentul European va vota noul președinte 

în luna iulie 2019.  

Statele membre, de comun acord cu președintele ales 

al Comisiei Europene, vor adopta lista candidaților pentru 

funcțiile de comisari europeni. Cei desemnați vor fi audiați în 

comisiile parlamentare competente în domeniile de activitate 

care vor intra în portofoliul lor. Nouă Comisie Europeană ar 

trebui să-și înceapă activitatea la 1 noiembrie 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/elections-press-kit/2/candidatii-cap-de-lista
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/home.html
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Cum funcționează procesul candidaților „cap de listă” 

 

 

 

 

Procedura candidaților „cap de listă”, folosită prima dată la 

alegerile europene din 20143, este justificată prin 

argumentul că oferă cetățenilor europeni un cuvânt de spus 

cu privire la desemnarea candidaților la funcția de președinte 

al Comisiei Europene. 

Pe baza rezultatelor alegerilor, unul dintre candidații „cap de 

listă” va fi ales președinte al Comisiei Europene, de către 

Parlamentul European, după ce a fost propus în mod oficial 

de către șefii de stat și de guvern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Așa s-a întâmplat pentru prima dată în 2014, când candidatul „cap de listă” al Partidului Popular European, dl Jean-Claude Juncker, a fost numit 

președintele Comisiei Europene. Înaintea alegerilor din 2014, 5 partide politice europene și-au desemnat candidații „cap de listă”. Un partid politic 

european își desfășoară activitatea la nivel european și este format din partide naționale care au reprezentanți în parlamentele naționale în cel puțin un 

sfert din statele membre. Noi reguli pentru finanțarea partidelor politice și fundațiilor europene au fost aprobate în aprilie 2018. 
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În contextul promovării în continuare a metodei „candidatului cap de listă”, la data de 15 mai a.c., în sala 

plenului Parlamentului European, din Bruxelles, a avut loc o dezbatere4 a celor 6 candidați „cap de listă” înscriși în 

cursa pentru postul de președinte al Comisiei Europene5.  

Dezbaterea s-a axat pe teme precum ocuparea forței de muncă, migrația, securitatea, populismul, 

schimbările climatice și rolul UE pe scena internațională.  

 

 

                                                           
4 Dezbaterea este organizată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) și găzduită de Parlamentul European. Hemiciclul a fost 

transformat într-un studio de televiziune, în sala plenară din Bruxelles. Responsabilitatea editorială aparține Eurovision. Dezbaterea a fost moderată de 

jurnaliști aleși de către Eurovision: Emilie Tran Nguyen, France Télévisions, și Markus Preiss, ARD Germania, au condus dezbaterea de pe scenă, iar 

Annastiina Heikkilä, YLE Finlanda, s-au ocupat de dezbaterea din perspectiva rețelelor sociale. Dezbaterea a fost transmisă în direct (22.00-23.30 ora 

României) pe EBU (Eurovision) și prin EbS (Europe by Satellite). Interpretarea a fost disponibilă în 23 de limbi (plus limbajul mimico-gestual pentru 

transmiterea on-line) și a fost oferită în mod gratuit difuzorilor de radio și televiziune, cât și platformelor on-line. Dezbaterea s-a putut vedea și în direct 

on-line pe EP live și EbS. 
5 Candidații au fost nominalizați printr-o tragere la sorți în data de 4 aprilie a.c.  Pentru a fi invitați la dezbatere, candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii cumulative stabilite de către EBU: 1. Candidatul „cap de listă” pentru președinția Comisiei Europene trebuie să fie nominalizat de 

către unul dintre partidele politice europene care sunt reprezentate în Parlamentul European și recunoscute legal de către Autoritatea pentru partide și 

fundații politice europene; 2. Partidul politic care nominalizează candidatul trebuie să fie reprezentat într-unul dintre grupurile politice recunoscute oficial 

în Parlamentul European actual; 3. Un singur candidat poate fin nominalizat din partea fiecărui partid. Dezbaterea candidaților - 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-

speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v
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   Au fost nominalizații:   

 

Nico CUÉ - Stânga Europeană (EL)  - Are 62 de ani, a fost figura centrală a mișcării sindicale valone  

internațională, între 2006 – 2019, fiind secretar general a metalurgiștilor în sindicatul Federației  

Generale a Muncii în Belgia (FGBT - Fédération Générale du Travail de Belgique).  

 

Ska KELLER - Partidul European al Verzilor (EGP) - Bündnis 90/Die Grünen – Germania. Are 37 de 

ani și este specialistă în studii islamice, turcologie și studii iudaice (Universitatea Liberă din Berlin 

și Sabanci Üniversitesi din Istanbul). Aleasă deputat european pentru prima oară în 2009, a fost 

candidat „cap de listă” pentru Partidul Verzilor Europeni și la alegerile din 2014, fiind co-președinte 

al grupului verzilor din PE.   

Jan ZAHRADIL - Alianța Conservatorilor și Reformiștilor din Europa (ACRE) – ODS. Este născut în 

Cehia, are 55 de ani și a absolvit Universitatea  din Praga (inginer-cercetător). Este membru al 

Parlamentului European și al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). De asemenea, 

deține funcția de președinte al Alianței Conservatorilor și Reformiștilor din Europa (ACRE). Înainte 

2004, a fost membru al Camerei Deputaților din Republica Cehă (1998-2004) și 

consilier al prim-ministrului ceh (1995-1997). 

Margrethe VESTAGER - Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) - Radikale Venstre 

– Danemarca. Are 51 de ani, și din anul 2014 este comisar european, responsabil pentru concurență. 

A fost ministru al economiei, al afacerilor interne (2011-2014) și al educației (1998-2001) în 

Danemarca.  

Manfred WEBER - Partidul Popular European (EPP) - CSU – Germania. Are 46 de ani și este  

absolvent al Universității de Științe Aplicate din München (inginer fizician). Și-a început cariera 

politică în Parlamentul regional, în 2002, și a fost ales în Parlamentul European în 2004. Începând 

cu anul 2014, a dețiunt funcția de președinte al grupului PPE. 

 

Frans TIMMERMANS - Partidul Socialiștilor Europeni (PES) - PvdA – Olanda. Are 57 ani și este 

absolvent al Universității Radboud (secția limba și literatura franceză). În prezent, deține funcția de 

prim-vicepreședinte al Comisiei Europene. În perioada 1998-2007, a fost ales membru al 

parlamentului național, între  2007-2010 a deţinut funcția de ministru al  afacerilor europene, iar în 

perioada 2012-2014 a fost numit ministru al afacerilor externe în cabinetul lui Mark Rutte. 
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afaceril 

Cea de-a patra reuniune a Consiliului agricultură și pescuit, din acest an, s-a desfășurat sub egida 

Președinției române și a fost prezidată de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre Daea. 

În cadrul reuniunii, s-a discutat despre pachetul de reformă al politicii agricole comune (PAC) 

post-2020, alcătuit din regulamentul privind planurile strategice , regulamentul privind finanțarea 

gestionarea și monitorizarea  și regulamentul de instituire a unei organizări comune a piețelor 

produselor. De asemenea, a avut loc un schimb de opinii cu privire la un  model nou de performanță 

al PAC, prevăzut de Regulamentul privind planurile strategice ale politicii agricole comune. Miniștrii au 

abordat subiecte legate de raportarea obiectivelor de etapă și a evaluării performanței, precum și 

posibilitatea de a stabili cuantumuri unitare pentru intervenții care nu sunt bazate pe 

suprafață/animale. Printre realizările asupra cărora s-a ajuns la un consens, se află următoarele 

subiecte: stabilirea unei perioade de 2 ani pentru reglementarea frecvenței „obiectivelor de etapă” la 

mijlocul sau la finalul perioadei de punere în aplicare a planului strategic, susținerea unei abordări 

progresive a eventualelor abateri de la îndeplinirea obiectivelor, care să fie tolerate la începutul 

perioadei de punere în aplicare a planului strategic și sancționate spre finalul perioadei. De asemenea, 

au fost exprimate preocupări cu privire la termenul limită pentru prezentarea raportului anual de 

performanță, necesitatea finanțării adecvate și simplificarea PAC.  

 

Cu acest prilej, Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a declarat: „ (...) 

Noul model de performanță este elementul central al reformei PAC și cea mai inovatoare 

caracteristică a acesteia. Datorită acestei schimbări de paradigmă, statele membre vor avea 

un cuvânt mai important de spus în elaborarea politicilor naționale, dar vor avea și o 

responsabilitate mai mare. Progresele evidenţiate în cadrul discuțiilor ne vor ajuta să definim 

poziția Consiliului cu privire la întregul pachet de reformă”. 

De asemenea, în cadrul reuniunii a fost organizată o dezbatere referitoare la Comunicarea 

Comisiei „O planetă curată pentru toți - o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o 

economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”. 

În cadrul discuțiilor au fost identificate acțiunile prioritare care ar trebui luate atât la nivelul UE, cât și 

CONSILIUL AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT 

Marţi , 18 mai 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/39365/st09271-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cap-future-2020/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7672-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7672-2019-INIT/ro/pdf
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la nivel național în domeniul agriculturii și al silviculturii, cu scopul realizării obiectivelor Acordului de 

la Paris până în 2050. Comisia a prezentat evoluțiile recente din cadrul inițiativei sale diplomatice de 

promovare a produselor agricole europene în lume, precum și rezultatele negocierilor comerciale care 

fie au fost încheiate, fie se află în curs de desfășurare și care au un impact asupra agriculturii UE cu 

Mercosur, Australia sau Noua Zeelandă. 

În plus, participanții au evidențiat importanța continuării acțiunilor care au potențial pentru 

limitarea emisiilor de gaze, respectiv gestionarea durabilă a pădurilor și a biomasei, stimularea 

economiei circulare și a bioeconomiei, extinderea cercetării dezvoltării, a inovării și digitalizării, 

reducerea consumului de resurse și a risipei de alimente ș.a.  

Totodată, a fost reamintit faptul că PAC va contribui semnificativ la obținerea neutralității 

climatice. În acest sens, miniștrii și-au exprimat dezacordul cu privire la propunerile de reducere a 

bugetului PAC, în special la capitolul „dezvoltare rurală”. 

În acest context, Petre Daea a 

declarat:„(…) Săptămâna trecută, la 

Sibiu, liderii (n.n. europeni) au 

reafirmat necesitatea urgentă de a 

aborda, în mod colectiv, schimbările 

climatice. Deși obiectivul principal al 

agriculturii este asigurarea securității 

alimentare pentru Europa, agricultura 

și silvicultura pot contribui la 

îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale 

UE în domeniul mediului. Am discutat 

astăzi despre modul în care ar trebui 

să fie sporită autonomia fermierilor 

(n.n. europeni) și despre 

instrumentele de care ar trebui să 

dispună pentru a face față acestor 

provocări.” 
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În rândul celorlalte puncte aprobate, menţionăm, în domeniul afacerilor economice şi financiare, 

adoptarea normelor actualizate pentru produsele financiare derivate şi pentru compensare, care stau 

la baza propunerii de revizuire a Regulamentului privind infrastructura pieţelor europene (EMIR)6.  

Noile dispoziții sunt importante pentru protejarea stabilității financiare, dat fiind rolul tot mai 

însemnat al intermediarilor în tranzacțiile financiare pe care îl au contrapărţile centrale (CPC). În plus, 

odată cu ieșirea Regatului Unit din UE, un volum semnificativ de instrumente financiare denominate 

în monedele statelor membre va fi compensat de CPC-uri din țări terţe. 

Va fi instituit un Comitet de supraveghere în cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare 

și Piețe (ESMA), alcătuit din membri independenți, reprezentanți ai autorității naționale de 

supraveghere și ai băncii centrale. Pentru supravegherea CPC-urilor din țări terțe, care își desfășoară 

activitatea în UE, noile norme introduc o abordare proporțională: unele CPC-uri stabilite în afara UE 

pot avea o importanță sistemică atât de mare încât să justifice impunerea unor condiții suplimentare 

pentru atenuarea riscurilor potențiale.  

Totodată, va fi introdusă categoria „contrapărților financiare mici”, care vor fi scutite de obligația 

de a-și compensa tranzacțiile prin intermediul unei contrapărți centrale. În plus, este prevăzută 

prelungirea cu încă doi ani a scutirii temporare de la obligația de compensare a sistemelor de pensii. 

De asemenea, se simplifică obligațiile de raportare existente, în vederea îmbunătățirii calității datelor 

raportate, a sporirii eficacității supravegherii și a creșterii accesului la compensare prin înlăturarea 

obstacolelor inutile existente. 

Regulamentul intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial. 

 

                                                           
6 În urma crizei financiare, UE a adoptat în 2012 Regulamentul EMIR, ca reacție la deficiențele observate în ceea ce privește funcționarea piețelor 

instrumentelor financiare derivate extrabursiere. Una dintre principalele deficiențe a fost faptul că autoritățile de reglementare nu dispuneau de 

informații privind activitățile desfășurate pe piețele instrumentelor financiare derivate extrabursiere, ceea ce însemna că riscurile puteau trece 

neobservate până când se materializau. În plus, adeseori riscul de contraparte existent între contrapărțile la contracte derivate extrabursiere nu era, 

de multe ori, atenuat, ceea ce putea conduce la materializarea unor pierderi dacă o contraparte intra în incapacitate de plată înainte de a-și îndeplini 

obligațiile. Din cauza numărului mare de tranzacții extrabursiere de pe piețele de instrumente financiare derivate și a interconectării participanților la 

piețe, astfel de pierderi puteau constitui o amenințare mai amplă la adresa sistemului financiar. 

Aceste deficiențe au determinat liderii G20 să se angajeze în 2009 să adopte măsuri de anvergură pentru a face să crească stabilitatea pieței 

instrumentelor financiare derivate extrabursiere, inclusiv măsuri prin care să se asigure că toate contractele derivate extrabursiere standardizate sunt 

compensate prin contrapărți centrale (CPC) și că toate contractele derivate extrabursiere sunt raportate unor registre centrale de tranzacții. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/14/capital-markets-union-council-adopts-updated-rules-for-financial-derivative-products-and-clearing/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_208_RO_ACTE_f.pdf
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Referitor la uniunea bancară, Consiliul a adoptat măsuri7 de reducere a riscurilor în sistemul 

bancar. 

Uniunea bancară, alături de uniunea piețelor de capital, promovează un sistem financiar integrat 

și stabil în Uniunea Europeană. Acestea sporesc reziliența uniunii economice și monetare în fața 

șocurilor negative, pe de o parte, prin facilitarea, în mod substanțial, a partajării riscurilor cu sectorul 

privat la nivel transfrontalier, iar, pe de altă parte, prin reducerea nevoii de partajare a riscurilor cu 

sectorul public. 

Pachetul legislativ adoptat include măsuri-cheie precum: stabilirea indicatorului efectului de levier 

pentru toate instituțiile de importanță sistemică globală; finanțarea stabilă netă; un nou cadru privind 

riscul de piață în scopuri de raportare; crearea unei întreprinderi-mamă în UE pentru instituțiile din 

țări terțe care desfășoară activități semnificative în UE; indicarea capacităţii totale de absorbție a 

pierderilor (TLAC) pentru instituțiile de importanță sistemică globală; consolidarea regulilor de 

subordonare privind cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) pentru instituțiile de 

importanță sistemică globală (G-SII) și alte bănci mari şi instituirea unei noi competențe privind 

moratoriul pentru autoritatea de rezoluție. Pachetul bancar va fi publicat în Jurnalul Oficial în cursul 

lunii iunie și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. Majoritatea noilor norme se vor aplica începând 

cu jumătatea anului 2021. Cu privire la interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE, au fost 

adoptate 2 regulamente, care vor facilita accesul polițiștilor de frontieră și al agenților de poliție la 

informații corecte atunci când le sunt necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.  

Datorită noilor instrumente, sistemele de informații ale UE existente şi cele care urmează să fie 

utilizate, cum ar fi Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul european de informații și de autorizare 

privind călătoriile (ETIAS) și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS-

TCN), vor putea să schimbe informații între ele, evitându-se astfel situațiile în care date importante 

trec nedetectate.  

Agenția UE responsabilă cu gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în 

spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA), va fi responsabilă pentru dezvoltarea și 

implementarea componentelor tehnice care vor asigura interoperabilitatea sistemelor de informații ale 

UE. 

 

 

                                                           
7 Pachetul cuprinde modificări la: Regulamentul nr. 575/2013; Directiva 2013/36/UE; Directiva 2014/59/UE și Regulamentul nr. 806/2014. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/14/banking-union-council-adopts-measures-to-reduce-risk-in-the-banking-system/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/14/interoperability-between-eu-information-systems-council-adopts-regulations/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-15-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-16-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-48-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-47-2019-INIT/ro/pdf
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Noile instrumente stabilesc: 

•  un portal european de căutare care le va permite polițiștilor de frontieră și agenților de 

poliție să verifice simultan documentele de identitate în toate sistemele de informații ale UE; 

• o mai bună detectare a fraudelor de identitate prin intermediul unui serviciu comun 

de comparare a datelor biometrice, care va utiliza amprentele și imaginile faciale și a unui registru 

comun de date de identitate, care va stoca informaţiile biografice ale cetățenilor din afara UE; 

• protecţia drepturilor fundamentale. 

 

 

uri 

Marea Nagră – 

În cadrul reuniunii Consiliului afaceri externe, 

prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, miniştrii de 

externe au discutat despre cele mai recente evoluţii 

din Iran, Venezuela, Ucraina, Libia şi regiunea 

Sahel. 

Miniştrii şi-au exprimat preocuparea faţă de 

declaraţiile Iranului referitoare la Planul comun de 

acţiune cuprinzător (JCPOA). Consiliul a reiterat 

faptul că exclud orice tip de ultimatum şi au 

subliniat că este important ca Iranul să continue să 

respecte acordul în totalitate, aşa cum a facut-o 

până acum. În plus, miniştrii şi-au exprimat regretul faţă de reinstituirea sancţiunilor de către SUA 

după retragerea din JCPOA şi au subliniat angajamentul de a realiza operaţionalizarea deplină a 

entităţii cu scop special la nivel UE prin care vor fi susţinute schimburile comerciale cu Iranul, INSTEX8. 

                                                           
8 INSTEX – Instrumentul pentru susţinerea schimburilor comerciale este o entitate cu scop special a cărei acţionari iniţiali sunt Franţa, Germania şi 

Regatul Unit al Marii Britanii. Acest instrument a fost lansat la 31 ianuarie 2019 (cu ocazia reuniunii  informale a miniştrilor apărării din statele membre 

UE de la Bucureşti) pentru a oferi operatorilor economici cadrul necesar pentru a tranzacţiona în mod legitim cu Iranul în pofida sancţiunilor USA. 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE 

Luni, 13 mai 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/39385/st09207-en19.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57475/statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-creation-instex-instrument_en
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Privind acest subiect, dna Mogherini a declarat „ (...) În ceea ce privește UE, există voința clară de a 

face tot ce ne stă în putință, folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, pentru a pune 

în aplicare partea ce ne revine din JCPOA, sub condiția ca Iranul să continue să respecte partea care 

îl vizează.” 

Referitor la situaţia din Venezuela, miniştrii au fost informaţi cu privire la cea mai recentă 

reuniune a Grupului internaţional de contact din San Jose, Costa Rica, în perioada 5-6 mai a.c., ca 

urmare a evenimentelor din 30 aprilie 2019 şi a escaladării situaţiei şi intesificării represaliilor din 

partea regimului aflat la putere împotriva opoziţiei şi a membrilor Adunării Naţionale. 

În cadrul discuţiilor despre Ucraina, referitoare la rezultatele alegerilor prezidenţiale, miniştrii de 

externe au luat act de semnalele pozitive transmise de noua administraţie privind continuarea şi 

consolidarea procesului de implementare a reformelor. Totodată, miniştrii şi-au exprimat îngrijorarea 

faţă de decretul emis de Rusia privind simplificarea precedurii acordării de paşapoarte în anumite zone 

ale regiunilor Doneţk şi Lugansk din Ucraina. 

De asemenea, Consiliul a decis prelungirea mandatului misiunii Uniunii Europene de consiliere 

(EUAM) în Ucraina până la 31 mai 2021 şi a aprobat un buget de 54 de milioane EUR pentru următorii 

doi ani, ceea ce reflectă intensificarea activităţilor misiunii, inclusiv înfiinţarea celei de a doua unităţi 

mobile, care va fi desfăşurată în estul şi sud-estul Ucrainei. 

În prezenţa reprezentantului special al secretarului general al ONU pentru Libia, Ghassan Salame, 

miniştrii au avut un schimb de opinii cu privire la următoarele măsuri de întreprins pentru a se evita 

escaladarea suplimentară a conflictului în Libia. În acest sens, Consiliul a adoptat o declaraţie în care 

îşi reafirmă angajamentul privind suveranitatea, independenţa, integritatea teritorială şi unitatea 

naţională a Libiei, îndemnând toate părţile să se reangajeze în dialogul politic facilitat de ONU pentru 

găsirea unei soluţii politice cuprinzătoare pentru criza din Libia. 

Privind regiunea Sahel, Consiliul a adoptat concluzii  în vederea pregătirii reuniunii din 14 mai 

a.c. a miniştrilor de externe şi ai apărării din UE şi a miniştrilor de externe şi ai apărării din ţările 

grupului G5 Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania şi Niger). 

La finalul reuniunii, Consiliul a adoptat Raportul anual al UE privind drepturile omului şi 

democraţia în lume în 2018. 

                                                           
INSTEX va avea sediul la Paris și va fi administrat de expertul bancar german Per Fischer, fost director al Commerzbank. Regatul Unit va conduce 

consiliul de supraveghere. Cu toate acestea, va fi posibil să se extindă în viitor. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/13/euam-ukraine-council-extends-mission-and-approves-budget-increase/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/13/euam-ukraine-council-extends-mission-and-approves-budget-increase/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/13/libya-foreign-affairs-council-statement/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9103-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39343/human-rights-2018-eu-annual-report-adopted.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39343/human-rights-2018-eu-annual-report-adopted.pdf
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Miniştrii de externe şi ai apărării din UE s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta despre situaţia 

din regiunea Sahel. La reuniune au participat şi omologii lor din ţările din grupul G5 Sahel - Burkina 

Faso, Ciad, Mali, Mauritania și Niger. Cu acest prilej, s-a reconfirmat atât importanţa strategică a 

regiunii pentru UE, cât şi sprijinul ferm pentru ţările din grupul G5 Sahel în eforturile lor de a aborda 

toate provocările.  

În acest sens, Înaltul Reprezentant a declarat „(...) A fost o discuție deosebită, pozitivă, profundă 

și onestă. Am scos în evidență sprijinul pe care îl putem oferi pentru a reinstaura autoritatea de stat 

și a asigura furnizarea serviciilor de bază deoarece absența acestora afectează viața populațiilor locale. 

Am căzut de acord că trebuie să lucrăm împreună la reforma sectorului de securitate și la anumite 

aspecte legate de comportamentul forțelor armate, care trebuie să fie exemplar. Am convenit că 

impunitatea nu va fi acceptată sub nicio formă.” 

S-a discutat, în special, despre modul în care se poate aborda  situația tensionată în materie de 

securitate din regiune din ultima perioadă. Astfel s-a ajuns la un acord unanim privind necesitatea  

sporirii eforturilor comune de combatere a grupurilor jihadiste și a altor grupuri teroriste. 

 

Privind cooperarea structurată permanentă (PESCO), miniştrii apărării au discutat atât 

despre progresele realizate după un an de la punerea sa în aplicare, cât şi despre cele 34 de proiecte 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE (APĂRARE) 

Marţi, 14 mai 2019, Bruxelles 
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convenite în acest cadru. La final, Consiliul a adoptat o recomandare de evaluare a progreselor 

realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate. 

Statele membre participante sunt încurajate să avanseze cu punerea în aplicare rapidă și eficace a 

celor 34 de proiecte PESCO la care participă, pentru a obține rezultate concrete. Având în vedere faptul 

că proiectele PESCO răspund priorităților UE în materie de dezvoltare a capabilităților şi se reflectă şi 

în prioritățile NATO, coerența dintre acestea va continua să fie asigurată. Recomandarea prevede, de 

asemenea, ca, după 2019, următoarea cerere de proiecte PESCO să aibă loc în 2021. 

În partea a doua a reuniunii, miniştrii apărării alături de secretarul adjunct al NATO, Rose 

Gottemoeller au discutat despre cooperarea UE-NATO, în special despre modalităţile de contracarare 

a ameninţărilor hibride. 

În marja reuniunii, a avut loc reuniunea Comitetului director al Agenţiei Europene de Apărare 

(AEA), prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini. Miniștrii apărării au discutat 

despre raportul Agenției cu privire la punerea în aplicare a revizuirii pe termen lung a statutului 

acesteia convenit în anul 2015. Aceștia au însărcinat, de asemenea, AEA să-și continue activitatea în 

domenii-cheie de cercetare și dezvoltare a capabilităților. 

 În plus, 22 de state membre au semnat un nou program care vizează mobilitatea militară privind 

permisele de circulație transfrontaliere9. 

 

                                                           
9 Acest program a fost semnat de AEA şi de 22 de state membre (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Franța, 

Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia) care va facilita 

acordarea de permisiuni transfrontaliere de suprafață și la nivel aerian. 

 
 

https://www.consilium.europa.eu/media/39353/st08795-en19.pdf
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/05/14/outcome-of-eda-ministerial-steering-board
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/05/14/outcome-of-eda-ministerial-steering-board
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/05/14/22-member-states-sign-new-military-mobility-programme
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/05/14/22-member-states-sign-new-military-mobility-programme
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În cadrul reuniunii miniştrilor dezvoltării din UE, prezidată de Înaltul Reprezentant, Federica 

Mogherini s-a discutat despre tineret şi dezvoltare, despre Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă10 

şi despre regiunea Sahel.  

La sesiunea de dezbateri privind tineretul şi dezvoltarea a participat şi reprezentantul special 

al ONU pentru tineret, Jayathma Wickramanayake. Aceasta şi-a prezentat viziunea pentru consolidarea 

implicării tinerilor în procesul de elaborare a politicilor şi încurajarea responsabilizării tinerilor de a 

avea un rol proactiv în cadrul instituţional. Ea a descris barierele sociale, economice și politice cu care 

se confruntă tinerii, în special fetele tinere. Cu această ocazie, a prezentat 6 recomandări care să vină 

în ajutorul dezvoltării competenţelor tinerilor: 

✓ pregătirea economică a tinerilor ca premisă pentru incluziunea socială; 

✓ contracararea provocărilor transnaționale ; 

✓ explicarea importanţei conceputului de multilateralism; 

✓ implicarea tinerilor în politică și reducerea diferențelor de vârstă dintre cei care guvernează 

și cei care sunt guvernați; 

✓ garantarea finanțării pe termen lung pentru politicile dedicate tineretului; 

✓ includerea tinerilor în procesul de elaborare a politicilor la nivel orizontal. 

În acest context, Înaltul Reprezentant a declarat: „(...) Pentru Uniunea Europeană, investiția în 

tineret este esențială. Fie în Africa, fie în Marea Mediterană, au fost create foruri pentru ca vocea 

tinerilor să fie auzită. În reuniunea de astăzi am discutat serios şi intens despre importanța 

schimbărilor de generații, mai ales în cadrul instituțiilor politice și despre importanţa implicării tinerilor 

în procesul de luare a deciziilor.” 

Miniştrii au recunoscut importanţa implicării tot mai mare a tinerilor atât în elaborarea, cât şi în 

aplicarea și revizuirea politicilor naționale și regionale, precum și în eliminarea obstacolelor din calea 

                                                           
10  Răspunsul UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată la Summitul ONU privind dezvoltarea durabilă (New York, 25-27 septembrie 

2015). Agenda 2030 oferă un răspuns provocărilor la nivel global abordând, într-o manieră cuprinzătoare, problema eradicării sărăciei și dimensiunile 

economice, sociale și de mediu ale dezvoltării durabile.  Cele 17 noi obiective de dezvoltare durabilă împreună cu cele 169 de ținte aferente se referă la 

domenii-cheie, precum sărăcia, drepturile omului, securitatea alimentară, sănătatea, consumul și producția sustenabile, creșterea economică, ocuparea 

forței de muncă, infrastructura, gestionarea durabilă a resurselor naturale, oceanele, schimbările climatice și egalitatea de gen. 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE (DEZVOLTARE) 

Marţi, 16 mai 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/23989/st10370-en17.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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inserției lor sociale, economice, culturale și politice. Aceştia şi-au luat angajamentul de a intensifica 

eforturile de reducere a barierelor specifice cu care se confruntă tinerii. 

În cadrul sesiuni privind Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, miniştrii au discutat despre 

reuniunile viitoare care au ca tematică schimbările climatice şi dezvoltarea durabilă, respectiv  Forumul 

politic la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă (8-19 iulie 2019), Summit-ul privind climatul (23 

septembrie 2019) și Summitul privind obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) (24-25 septembrie 

2019). 

În plus, au subliniat faptul că anul 2019 reprezintă o ocazie unică pentru intensificarea punerii în 

aplicare a Agendei 2030 şi atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, întrucât măsurile luate în 

temeiul Agendei 2030 şi a Acordului de la Paris constituie elemente fundamentale ale angajamentului 

UE în cadrul arhitecturii globale de dezvoltare, fiind vitale pentru prosperitatea pe termen lung a Uniunii 

Europene. 

Referitor la regiunea Sahel, miniştrii au luat act de concluziile adoptate în cadrul Consiliului 

afaceri externe din 13 - 14 mai a.c., privind importanţa strategică a Sahelului pentru UE şi au reiterat 

angajamentul continuu al UE, în special în ceea ce priveşte ajutorul umanitar şi  pentru dezvoltare. 

La finalul dezbaterilor, Consiliul a adoptat Raportul anual pe 2019 către Consiliul European privind 

obiectivele UE în materie de ajutor pentru dezvoltare, care prezintă tendințele angajamentelor și 

realizările efective a asistenței oficiale pentru dezvoltare a UE (AOD).  

Nu în ultimul rând, Consiliul a adoptat concluzii privind coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării, 

în care este subliniată importanța coerenței politicilor în favoarea dezvoltării ca element fundamental 

al contribuției UE la realizarea Agendei 2030 și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/16/eu-development-aid-targets-council-adopts-2019-annual-report-to-the-european-council/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/16/eu-development-aid-targets-council-adopts-2019-annual-report-to-the-european-council/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9132-2019-INIT/ro/pdf
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Eurogrupul s-a reunit mai întâi în formatul obișnuit, iar apoi în configurație deschisă.  

În cadrul întâlnirii din formatul obișnuit, s-a discutat despre situația macroeconomică și 

provocările în materie de politici, pe baza previziunilor economice de primăvară ale Comisiei Europene, 

publicate la data de 7 mai 2019. Conform acestora economia zonei euro a crescut într-un interval 

record de 24 de trimestre consecutive, începând cu al doilea trimestru al anului 2013. Numărul 

persoanelor angajate a crescut cu 10.8 milioane față de acum șase ani, în timp ce şomajul a avut o 

scădere constantă. 

Dl Mário Centeno, preşedintele Eurogrup a declarat: „(…) Această perspectivă atinge riscuri 

importante care sunt într-o mare măsură externe și de natură politică. Tensiunile comerciale și 

incertitudinea legată de Brexit sunt probabil cele mai importante. (…) În concluzie, permiteți-mi să 

reamintesc că în luna iunie a.c. ne propunem să ajungem la un acord nu doar privind instrumentul 

bugetar, cât și privind mandatul referitor la schimbarea Tratatului Mecanismului european de 

stabilitate (ESM) și al Sistemului european de asigurare a depozitelor (EDIS) și al Uniunii bancare. 

(…)”. 

La reuniunea în configurație deschisă, miniștrii au schimbat opinii cu privire la acțiunile ulterioare 

summit-ului zonei euro din 14 decembrie 2018, în cadrul căruia s-a convenit că vor fi reluate discuțiile 

despre aprofundarea uniunii economice şi monetare (UEM). 

De asemenea, miniștrii au discutat aspecte legate de venituri şi caracteristicile instrumentului 

bugetar de convergenţă şi competitivitate pentru statele membre din zona euro, precum şi despre 

implicarea statelor membre care participă, în mod voluntar, la Mecanismul cursului de schimb (MCS 

II).  

 

 

 

 

REUNIUNEA EUROGRUP  

Joi, 16 mai 2019, Bruxelles 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip102_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-may-2019/
https://www.consilium.europa.eu/media/37609/14-eurosummit-statement-ro.pdf
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În cadrul Consiliului afaceri economice și financiare, discuțiile au vizat actualele reforme fiscale 

internaționale, în vederea pregătirii viitoarelor dezbateri din cadrul OCDE și G20 cu privire la 

impozitarea economiei digitale.  

Președinția română va ține seama de opiniile exprimate de miniștri la pregătirea reuniunilor 

miniștrilor de finanțe din cadrul G20, care se vor derula în iunie la Fukuoka (Japonia), când OCDE ar 

urma să prezinte un raport intermediar privind reformarea impozitării societăților comerciale la nivel 

internațional. Președintele ECOFIN intenționează să prezinte rezultatul discuțiilor din cadrul Consiliului 

la reuniunea G20. Miniștrii au evaluat posibilitățile de pregătire a negocierilor din cadrul OCDE 

referitoare la soluții cuprinzătoare, pe termen lung, care să se refere atât la provocările pe care le 

presupune impozitarea în economia digitală, cât și la problematici mai ample legate de alocarea 

drepturilor de impozitare și de concurență fiscală. 

De asemenea, Consiliul a dezbătut o serie de propuneri legislative care urmăresc asigurarea 

concurenței loiale și reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderi, respectiv directiva privind 

armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice, directiva privind regimul general al 

accizelor11, regulamentul privind cooperarea administrativă în ceea ce privește conținutul registrelor 

electronice. În pofida progreselor semnificative înregistrate în cursul negocierilor, miniștrii nu au ajuns 

la un acord final privind pachetul de măsuri. Consiliul va continua să lucreze la nivel tehnic pentru a 

ajunge la un compromis care să poată fi acceptat cât de curând posibil de toate statele membre. 

Totodată, în cadrul exercițiului semestrului european pentru 2019, Consiliul a fost informat atât 

cu privire la rezultatele bilanțurilor aprofundate, cât și referitor la punerea în aplicare a recomandărilor 

specifice fiecărei țări pentru 2018. 

                                                           
11 Accizele reprezintă taxe indirecte la comercializarea sau utilizarea anumitor produse, cum ar fi alcoolul, tutunul și energia. Veniturile din aceste 

impozite aparțin în întregime țării căreia îi sunt plătite. Din 1992, statele membre ale UE dispun de norme comune pentru a asigura aplicarea accizelor 

în același mod și pentru aceleași produse peste tot în UE. 
 

CONSILIUL AFACERI FINANCIARE ŞI ECONOMICE (ECOFIN) 

Vineri, 17 mai 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/media/39434/st09434-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/digital-taxation/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9347-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9347-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9368-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9368-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9368-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9368-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_ro
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9021-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9021-2019-INIT/ro/pdf
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În plus, s-a încercat să se stabilească o coaliție a miniștrilor de finanțe pentru acțiuni în domeniul 

climei care își propune să introducă acțiuni comune mai ferme împotriva schimbărilor climatice. 

Miniștrii de finanțe au aprobat un set de șase principii comune, cunoscute sub numele de „principiile 

de la Helsinki", care promovează acțiunile naționale în domeniul climei, în special prin politica fiscală 

și utilizarea finanțelor publice. În concret, principiile de la Helsinki vizează alinierea politicilor și a 

practicilor naționale la angajamentele asumate prin acordul de la Paris și un schimb de experiență și 

expertiză pentru o încurajare reciprocă și o înțelegere colectivă a politicilor și practicilor de acțiune 

climatică. 

Fără dezbatere, Consiliul a decis să elimine Aruba, Barbados și Bermude de pe lista UE a 

jurisdicțiilor necooperante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/13/coalition-of-finance-ministers-for-climate-action
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/13/coalition-of-finance-ministers-for-climate-action
https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/FM%20Coalition%20-%20Principles%20final.pdf
https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/FM%20Coalition%20-%20Principles%20final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/17/taxation-aruba-barbados-and-bermuda-removed-from-the-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
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