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În cadrul Apelului de la Tartu pentru un stil de viață sănătos1, Tibor Navracsics, comisarul 

pentru educație, cultură, tineret și sport, Vytenis Andriukaitis, comisarul pentru sănătate și siguranță 

alimentară, și Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, și-au asumat 15 

angajamente de promovare a unui stil de viață sănătos prin sport, alimentație, sănătate, inovare și 

cercetare. La doi ani de la lansarea Apelului de la Tartu, s-au făcut progrese importante în sensul 

îndeplinirii obiectivului acestuia de promovare a unui stil de viață sănătos în întreaga UE.  

Principalele rezultate includ majorarea fondurilor, sporirea gradului de sensibilizare și 

îmbunătățirea cunoștințelor în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos. 

1. În ultimii doi ani, fondurile UE destinate promovării unui stil de viață sănătos au fost 

majorate constant în toate domeniile. Bugetul alocat sprijinirii proiectelor care promovează 

activitatea fizică în cadrul capitolului privind sportul al programului Erasmus+ aproape s-a dublat, 

de la 6 milioane EUR în 2017, la aproape 11 milioane EUR în 2019. În 2019, în cadrul politicii în 

materie de promovare a UE, s-au alocat expres 8 milioane EUR pentru a sprijini campaniile privind 

alimentația sănătoasă. Al treilea program al UE în domeniul sănătății cofinanțează cu 6 milioane EUR 

o acțiune comună privind schimbul de bune practici în domeniul nutriției între țările europene. 

2. Cu un buget anual de 250 de milioane EUR, Programul UE pentru școli sprijină distribuirea 

de fructe, legume și lapte în școli din întreaga UE și îi ajută pe elevi să înțeleagă beneficiile unei 

alimentații sănătoase. De acest program au beneficiat peste 20 de milioane de copii doar în anul 

școlar 2017-2018.  

3. Cooperarea cu alte instituții ale UE și sprijinul continuu acordat statelor membre ale UE și 

societății civile, de exemplu prin colectarea, compilarea și schimbul de bune practici și de date 

concrete, sunt esențiale pentru a promova un stil de viață mai sănătos.  

  

                                                           
1 Apelul de la Tartu pentru un stil de viață sănătos a fost lansat în cadrul unui seminar pe această temă, organizat cu ocazia 

sesiunii de deschidere a Săptămânii Europene a Sportului din 2017, la Tartu, în Estonia. 

Comisarii Navracsics, Andriukaitis și Hogan au semnat Apelul de la Tartu, care transmitea un avertisment cu privire la pericolele 
reprezentate de obezitatea infantilă, alimentația nesănătoasă sau lipsa activității fizice. Acest apel conține 15 angajamente care 

reunesc activități dintr-o gamă largă de domenii, cum ar fi sportul, alimentația, sănătatea, inovarea și cercetarea, pentru a 
promova un stil de viață sănătos. 

 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT 

Un stil de viață sănătos 

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/ewos-tartu-call_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_ro
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_ro
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Băieți Fete Medie 

Copii și adolesceți Adulți 
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Comisia a prezentat, în data de 18 iunie 2019, evaluarea proiectelor de planuri ale statelor 

membre2 pentru îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice a UE și, în special, pentru atingerea 

țintelor convenite pentru 2030 la nivelul UE referitoare la energie și climă. 

Comunicarea3 și recomandările Comisiei oferă o evaluare a proiectelor de NECP-uri și sunt 

menite a ajuta statele membre să finalizeze planurile respective până la sfârșitul anului 2019. 

Obiectivul constă în a elabora instrumentele de planificare potrivite, a sprijini statele membre și a 

permite Uniunii în ansamblul ei să-și îndeplinească obiectivele din cadrul uniunii energetice aferente 

tuturor celor cinci dimensiuni și, în special, să-și atingă țintele pentru 2030 referitoare la energie și 

climă. 

Planurile naționale privind energia și clima (NECP-urile) sunt primele instrumente integrate de planificare pe termen 

mediu pe care statele membre au obligația de a le elabora în scopul îndeplinirii obiectivelor uniunii energetice și, în special, 

în vederea atingerii țintelor convenite pentru 2030 la nivelul UE referitoare la energie și climă. NECP-urile descriu modul în 

care fiecare stat membru plănuiește să contribuie la îndeplinirea obiectivelor comune din cadrul uniunii energetice. 

NECP-urile trebuie să respecte o structură obligatorie prevăzută în Regulamentul privind guvernanța uniunii 

energetice și a acțiunilor climatice, pentru a se asigura comparabilitatea și coerența din punctul de vedere al politicii, dar 

stimulează, în același timp, o amplă dezbatere la nivel european privind prioritățile în materie de energie și climă. Așadar, 

NECP-urile reflectă cele 5 dimensiuni ale uniunii energetice: eficiența energetică înainte de toate; o piață internă a energiei 

complet integrată; decarbonizarea economiei; securitate energetică, solidaritate și încredere, cercetare, inovare și 

competitivitate. În cazul fiecărei dimensiuni, statele membre trebuie să includă ținte, obiective și/sau contribuții, precum și 

politici și măsuri pentru atingerea țelurilor naționale. NECP-urile ar trebui să fie bazate pe o analiză a impactului preconizat 

al politicilor și măsurilor propuse.  

 

                                                           
2 În conformitate cu noul Regulament privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice(parte a pachetului 

„Energie curată pentru toți europenii”), care a intrat în vigoare la 24 decembrie 2018, fiecare stat membru trebuie să stabilească 
un plan național privind energia și clima pentru o perioadă de 10 ani, mai exact pentru perioada 2021-2030. 

3 COM(2019) 285 

UNIUNEA ENERGETICĂ 

Planurile naționale privind energia și clima (NECP-uri) 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/recommondation_en.pdf
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Comunicarea și recomandările îndeamnă statele membre să-și îmbunătățească proiectele de 

planuri în mai multe moduri : 

• În ceea ce privește eficiența energetică și contribuțiile surselor regenerabile de energie, 

unele state membre sunt invitate să-și sporească eforturile și să-și exploateze mai bine potențialul 

național, în timp ce alte state membre vor trebui să-și confirme obiectivele deja ambițioase. 

• De asemenea, statele membre sunt invitate să stabilească obiective măsurabile, realizabile, 

realiste și încadrate în timp pentru toate cele cinci dimensiuni. 

• Totodată, majoritatea statelor membre sunt rugate să-și susțină mai bine atingerea țintelor 

naționale și propriile contribuții prin politici și măsuri suplimentare mai concrete, în cadrul tuturor 

dimensiunilor. 

Menirea recomandărilor Comisiei și a evaluărilor detaliate este de a ajuta statele membre să-

și finalizeze planurile până la sfârșitul anului 2019 și să le pună în aplicare în mod eficace în anii 

următori. Planurile naționale ar trebui să ofere claritate și previzibilitate pentru întreprinderi și pentru 

sectorul financiar, pentru a stimula investițiile private necesare. De asemenea, planurile vor facilita 

programarea de către statele membre a finanțării prevăzute în următorul cadru financiar multianual 

2021-2027. 
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EMISII CO2 
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Recomandarea4 Comisiei privind proiectul de plan național integrat privind 

energia și clima al României5 pentru perioada 2021-2030 

Se recomandă ca România să ia măsuri pentru:  

 

• a ridica nivelul de ambiție pentru reducerea consumului de energie primară sau 

finală în 2030, dat fiind că trebuie intensificate eforturile în vederea atingerii 

obiectivului de eficiență energetică al Uniunii pentru 2030;  

• a oferi un plus de claritate în privința politicilor și măsurilor existente și a furniza 

informații mai detaliate privind politicile și măsurile planificate pentru întreaga 

perioadă 2021-2030;  

• a specifica măsurile de sprijinire a îndeplinirii obiectivelor din domeniul securității 

energetice, privind diversificarea surselor de energie și reducerea dependenței 

energetice, în special măsurile prin care se asigură flexibilitatea și o strategie 

robustă de diversificare a surselor de gaze naturale, inclusiv proiectele de 

infrastructură subiacentă relevante, precum și eliminarea restricțiilor nejustificate 

din calea investițiilor în producția de gaze naturale, având în vedere potențialul oferit 

la nivel regional de rezervele din Marea Neagră; 

• a detalia strategia de asigurare a aprovizionării pe termen lung cu materiale 

nucleare și combustibil nuclear, în scopul extinderii capacității de generare de 

energie nucleară, precum și pentru a oferi informații detaliate referitoare la strategia 

care vizează menținerea capacităților sale naționale în ciclul combustibilului.  

• a stabili obiective și ținte progresiste referitoare la integrarea pieței, în special 

măsuri de dezvoltare a unor piețe lichide și competitive angro și cu amănuntul, atât 

prin stimularea concurenței în interiorul țării, cât și prin eliminarea barierelor din 

calea comerțului transfrontalier, inclusiv a restricțiilor la export;  

                                                           
4 C(2019) 4423 final, SWD(2019) 273 final 
5 România a prezentat propriul proiect de plan național integrat privind energia și clima la 31 decembrie 2018. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_rec_ro.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_swd_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/romania_draftnecp_ro.pdf
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• a preciza clar obiectivele naționale și țintele de finanțare în domeniul cercetării, 

inovării și competitivității, în special în ceea ce privește uniunea energetică, care 

trebuie îndeplinite în perioada 2020-2030, astfel încât să fie imediat măsurabile și 

capabile să sprijine atingerea țintelor din cadrul celorlalte dimensiuni ale planului 

național integrat privind energia și clima;  

• a intensifica cooperarea regională cu statele membre învecinate și în interiorul 

cadrelor de cooperare regionale stabilite, precum Grupul la nivel înalt CESEC 

(Conectivitatea în Centrul și Sud-Estul Europei în domeniul energiei), inclusiv în ceea 

ce privește infrastructura pentru gaze naturale și energie electrică, energia din surse 

regenerabile, eficiența energetică și cercetarea, inovarea și competitivitatea, și 

ținând seama de provocările comune și obiectivele convenite; 

• a enumera toate subvențiile energetice, inclusiv și în special în ceea ce privește 

combustibilii fosili, precum și acțiunile întreprinse și planurile avute în vedere pentru 

eliminarea lor treptată.  

• a include o analiză a interacțiunilor cu politica referitoare la calitatea aerului și la 

emisiile atmosferice, cu informațiile necesare privind emisiile de poluanți atmosferici 

preconizate în cadrul politicilor și măsurilor planificate.  

• a realiza o mai bună integrare a aspectelor care asigură o tranziție justă și echitabilă, 

mai ales ținând seama de impactul social și de impactul asupra ocupării forței de 

muncă, prin enumerarea unor măsuri și calendare mai concrete pentru rezolvarea 

problemei sărăciei energetice,  

• a discuta nevoile și măsurile legate de schimbările structurale pe care le implică 

tranziția la o energie curată în regiunile monoindustriale, precum cele care depind 

de industria cărbunelui sau de alte sectoare energointensive. 
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Ultima ediție a Raportului privind barierele din calea comerțului și a investițiilor6, din data de 

17 iunie 2019, identifică 45 de noi bariere comerciale introduse în țări din afara UE în 2018, 

ajungându-se la un nivel record de 425 de măsuri în 59 de țări diferite, costând întreprinderile din 

UE miliarde de euro în fiecare an. 

China și Rusia se situează în capul listei generale, menținând 37 și, respectiv, 34 de măsuri 

comerciale problematice. Cel mai mare impact asupra exporturilor UE îl au măsurile introduse de 

China, S.U.A., India și Algeria. Ele implică 80% din totalul exporturilor UE afectate de măsuri noi și 

vizează in principal sectoarele oțelului, aluminiului și tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC). 

Intervenind în strânsă colaborare cu statele membre ale UE și cu întreprinderile din UE în cadrul 

strategiei consolidate a UE de acces la piețe, Comisia a eliminat anul trecut 35 de bariere comerciale 

în, printre altele, China, Japonia, India și Rusia. Aceste măsuri au existat în 8 sectoare-cheie ale 

exporturilor și investițiilor UE, incluzând agricultura și pescuitul, automobilele, textilele și produsele 

din piele, vinurile și băuturile spirtoase, produsele cosmetice, produsele minerale, piesele de 

                                                           
6 Raportul Comisiei privind barierele din calea comerțului și a investițiilor a fost publicat anual de la începutul crizei 

economice din 2008 și se bazează în întregime pe barierele din calea comerțului și a investițiilor de pe piețele externe care sunt 
raportate de întreprinderile europene. 

COMERȚ 

Bariere în calea comerțului 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157929.pdf
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aeronave și echipamentele TIC. Unele dintre ele au afectat, de asemenea, diverse sectoare în mod 

orizontal. 

Barierele din calea comerțului și a investițiilor eliminate în 2018 au inclus printre altele:  

• restricții chineze la importurile de produse de origine bovină și ovină ; 

• măsuri antidumping ilegale rusești împotriva vehiculelor comerciale ușoare; 

• taxe pe produse electronice și certificate veterinare obligatorii care restricționează 

exporturile de articole din piele în India; 

• restricții privind utilizarea aditivilor autorizați în vinuri și băuturi spirtoase în Japonia; 

• etichetarea obligatorie a produselor textile în Egipt. 

  

 

 

 

Tabloul de bord european privind inovarea și Tabloul de bord regional privind inovarea pentru 

anul 2019, prezentate în data de 17 iunie 2019, arată că performanțele UE în materie de inovare s-

au îmbunătățit în mod constant timp de patru ani la rând. Capacitatea de inovare a Europei o 

depășește pe cea a Statelor Unite ale Americii. Cu toate acestea, UE continuă să piardă teren în fața 

Japoniei și a Coreei de Sud, iar China vine rapid din urmă.  

Tabloul de 
bord european 

privind inovarea - 
clasamentul pe țări. 

Coloanele colorate 
arată performanța în 

materie de inovare 
în 2018, cratimele 

orizontale indică 
performanța în 

2017, iar coloanele 

gri indică 
performanța în 

2011, toate fiind în 
raport cu media UE 

în 2011. 

PIAȚA INTERNĂ, INDUSTRIE, ANTREPRENORIAT ȘI IMM-URI 

Tablourile de bord privind inovarea 2019 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_ro
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
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Tabloul de bord european privind inovarea 2019 

Pe baza punctajelor obținute, țările UE se încadrează în patru grupe de performanță : lideri în 

materie de inovare, inovatori puternici, inovatori moderați și inovatori modești. Suedia este liderul 

în materie de inovare la nivelul UE în 2019, fiind urmată de Finlanda, Danemarca și Țările de Jos. 

Regatul Unit și Luxemburg și-au pierdut statutul de „lideri în materie de inovare”, alăturându-se altor 

țări din categoria „inovatorilor puternici”, în timp ce Estonia face parte, pentru prima dată, din grupul 

„inovatorilor puternici”. 

Din anul 2011 și până în prezent, performanțele în materie de inovare ale UE au crescut, 

în medie, cu 8,8 %, 25 de țări ale UE sporindu-și performanțele în acest domeniu. Cele mai bune 

performanțe s-au înregistrat în Lituania, Grecia, Letonia, Malta, Regatul Unit, Estonia și Țările de Jos, 

în timp ce România și Slovenia au înregistrat cele mai puternice scăderi ale performanțelor în acest 

domeniu. 

La nivel mondial, UE a depășit Statele Unite. Superioritatea performanțelor UE față de 

Brazilia, India, Rusia și Africa de Sud rămâne considerabilă. Cu toate acestea, China vine din urmă, 

cu o viteză de trei ori mai mare decât cea cu care cresc performanțele UE. UE a pierdut teren în 

comparație cu Japonia și Coreea de Sud. 

În anumite domenii specifice de inovare, țările din UE cu cele mai bune rezultate sunt: 

Danemarca – resurse umane și mediul propice inovării; Luxemburg – sisteme de cercetare 

atractive; Franța – finanțare și sprijin; Germania – investiții ale întreprinderilor; Portugalia – 

IMM-uri inovatoare; Austria – crearea de legături; Malta – capital intelectual; Irlanda – impacturi 

asupra ocupării forței de muncă și asupra vânzărilor. 

Tabloul de bord regional privind inovarea 2019 

Tabloul de bord european 2019 este însoțit de Tabloul de bord regional privind inovarea. Acesta 

oferă o evaluare comparativă a performanțelor sistemelor de inovare în 238 de regiuni din 23 de 

state membre ale UE, în timp ce Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg și Malta sunt incluse la nivel de 

țară. În plus, Tabloul de bord regional privind inovarea acoperă și unele regiuni din Norvegia, Serbia 

și Elveția. 

Regiunile cele mai inovatoare din UE sunt Helsinki-Uusimaa, Finlanda, urmată de Stockholm, 

Suedia și Hovedstaden, Danemarca. Pentru 159 regiuni, performanța a crescut în perioada celor 9 

ani de observaţie.  

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35908
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Reuniunea Consiliului afaceri externe prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini 

a avut pe ordinea de zi subiecte precum Strategia globală a UE, eficacitatea politicii externe şi de 

securitate comună (PESC), situaţia din Sudan şi Orientul Mijlociu. 

În cadrul discuţiilor privind agenda internaţională s-au făcut referiri la situația din Venezuela. 

Miniştrii de externe au reiterat apelul pentru a se negocia o soluţie la nivel politic şi pentru respectarea 

constituției venezuelene, în vederea desfășurării unor alegeri prezidențiale libere, corecte și credibile. 

Totodată, Consiliul a dezbătut situația din Republica Moldova după formarea noului guvern, 

reiterând faptul că UE este pregătită să lucreze cu un guvern angajat pe calea reformei, conform 

Acordului de asociere UE-Moldova. 

Referitor la strategia globală a UE, miniştrii afacerilor externe şi ai apărării au făcut bilanțul 

progreselor realizate în ultimii trei ani, înregistrate în cel de-al 3-lea Raport anual prezentat de Înaltul 

Reprezentant al UE „ Stragia globală a UE: 3 ani  mai târziu, calea de urmat” în care sunt enumerate 

progresele înregistrate. În continuarea discuţiilor, Consiliul a adoptat concluzii privind acțiunea UE 

pentru consolidarea multilateralismului bazat pe norme. 

În acelaşi context, Consiliul a salutat progresele semnificative înregistrate în ceea ce privește 

consolidarea securității Uniunii și a rolului său de furnizor de securitate și actor global şi a adoptat 

concluzii privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE. 

În cadrul reuniunii, miniștrii de externe au abordat tema eficacităţii politicii externe și de 

securitate comune (PESC), în contextul schimbărilor care au loc în peisajul mondial și al provocărilor 

cu care se confruntă Uniunea Europeană în lume. Prin urmare, miniștrii au analizat o serie de idei 

practice de combatere a acestora şi au apreciat, în special, modul de extindere, consolidare și 

eficacitatea PESC. 

Referitor la situaţia din Sudan, Consiliul a adoptat o declaraţie în care condamnă cu fermitate 

atacurile violente comise la 3 iunie 2019 asupra protestatarilor civili paşnici şi face apel la încetarea 

imediată a tuturor violenţelor îndreptate împotriva poporului sudanez. Totodată, s-a susţinut faptul că 

o autoritate de tranziţie condusă de civili este singurul partener cu care UE poate normaliza relaţiile 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE 

Luni, 17 iunie 2019, Luxemburg 

https://www.consilium.europa.eu/media/39905/st10351-fr19.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_global_strategy_2019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/17/effective-multilateralism-council-adopts-conclusions/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/17/security-and-defence-council-adopts-conclusions/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/17/sudan-foreign-affairs-council-statement/pdf
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cu Sudanul. S-a subliniat că în situaţia în care Sudanul începe tranziţia către o guvernare civilă, UE 

aşteaptă cu interes să-i sprijine în abordarea provocărilor sociale, economice şi politice şi să le ofere 

asistenţă. 

În cadrul prânzului informal de lucru, miniștrii de externe au avut un schimb de opinii cu privire 

la cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, inclusiv din Siria şi asupra tensiunilor din regiunea 

Golfului, inclusiv identificarea perspectivelor pentru procesul de pace din regiune. 
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A 13-a reuniune a Consiliului de asociere UE-Iordania a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al 

UE, Federica Mogherini şi de ministrul afacerilor externe şi expatriaţilor din Iordania, Ayman Safadi. 

În cadrul evenimentului s-a analizat stadiul relațiilor bilaterale şi au fost prezentate progresele 

înregistrate în punerea în aplicare a acordului, precum și prioritățile parteneriatului UE-Iordania.   

Înaltul Reprezentant al UE a declarat: „(...)Ne-am exprimat satisfacția privind progresele realizate 

în cadrul activității comune de punere în aplicare a priorităților parteneriatului nostru. Am pus accentul 

pe diferite domenii de cooperare, în care constatăm că parteneriatul produce rezultate concrete.” 

De asemenea, a fost abordat subiectul cooperării cu privire la prioritățile referitoare la securitatea 

și combaterea terorismului, la aspecte socioeconomice, democrația, drepturile omului și statul de 

drept. În plus, a fost analizat atât stadiul actual al relațiilor comerciale bilaterale, cât și agenda 

de reforme economice a Iordaniei. 

În timpul prânzului, ministrul afacerilor externe și expatriaților, Ayman Safadi, a avut un schimb 

informal de opinii cu miniștrii de externe din UE. Discuția a vizat evoluțiile recente din regiune. 

În marja reuniunii, Înaltul Reprezentant al UE 

și ministrul afacerilor externe al Iordaniei au semnat 

un Acord-cadru de participare (ACP) 

privind cooperarea Iordaniei la operațiiunile 

UE de gestionare a crizelor, devenind astfel 

prima țară din Orientul Mijlociu și Africa de Nord care 

semnează un astfel de acord cu UE. Acest acord 

consolidează mai mult cooperarea dintre UE și 

Iordania în domeniul politicii de securitate și apărare 

comune (PSAC), permițând detașarea personalului 

iordanian la misiunile și operațiile PSAC. 

 

 

 

   CONSILIUL DE ASOCIERE UE-IORDANIA 

Luni, 17 iunie 2019, Luxemburg 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/joint-press-statement-following-the-13th-association-council-meeting-between-the-eu-and-jordan/pdf
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a onsiliului agricultură și pescuit (AGRIFIS) 

Reuniunea Consiliului agricultură și pescuit din data de 18 iunie 2019 s-a desfășurat sub egida 

președinției române și a fost prezidată de dl Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din 

România. 

În cadrul unei sesiuni publice Consiliul a convenit poziția de negociere cu privire la Propunerea 

de regulament referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)  2021-2027 

și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.508/2014 .  

”(…) FEPAM este esențial pentru asigurarea punerii în 

aplicare corespunzătoare a obiectivelor politicii comune în 

domeniul pescuitului. În trecut, eficacitatea sa a fost subminată 

de norme complexe și birocratice, dar Consiliul s-a angajat să-l 

transforme într-un instrument flexibil și funcțional, în serviciul 

pescarilor europeni” a declarat dl Petre Daea, ministrul 

agriculturii și dezvoltării rurale din România și președinte al 

Consiliului. 

Noul FEPAM face parte din Cadrul Financiar Multianual 

2021-2027 şi îi va fi alocat un buget în valoare de 6,14 miliarde 

EUR  pentru susținerea investițiilor în economia maritimă și sprijinirea comunităților de pescari.  

Propunere de regulament privind FEAMAP urmărește să sprijine realizarea obiectivelor de mediu, 

economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale Politicii comune din sectorul pescăresc (PCSP), 

să stimuleze punerea în aplicare a politicii maritime a Uniunii și să sprijine angajamentele 

internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor. În acest sens propunerea a identificat 

patru priorități: 

1. promovarea activităților pescărești sustenabile și a conservării resurselor biologice marine; 

2. contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor 

piețe competitive și sustenabile; 

3. facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității 

comunităților costiere; 

REUNIUNEA CONSILIULUI AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT  

Marţi, 18 iunie 2019, Luxemburg 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10297-2019-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1561021290377&uri=CELEX:52018PC0390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1561021290377&uri=CELEX:52018PC0390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1561021290377&uri=CELEX:52018PC0390
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4. consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și asigurarea siguranței, securității, 

curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor. 

FEMAP sprijină, de asemenea, contribuțiile voluntare la activitățile organizațiilor internaționale 

din sectorul pescăresc. 

Consiliul a fost informat cu privire la o comunicare a Comisiei privind situația actuală a politicii 

comune în domeniul pescuitului și consultarea referitoarea la posibilitățile de pescuit pentru 2020 COM 

(2019)274 final. Comisia lansează exercițiul anual de stabilire a capturilor totale admisibile (TAC) și a 

cotelor naționale pentru următorul an. 

În cadrul unui schimb de opinii miniștrii și-au exprimat susținerea pentru obiectivele PCSP în 

special în ceea ce privește gestionarea  pescuitului. Totodată s-a evidențiat faptul că anul 2020 

reprezintă termenul limită pentru stabilirea la nivelul UE a capturilor totale admisibile pentru toate 

stocurile de pești în limitele randamentului maxim durabil (MSY)7. 

Consiliul a dezbătut un raport intermediar întocmit de președinție  referitor la lucrările efectuate 

în legătură cu propunerile Comisiei din cadrul pachetului de reformă a PAC post 2020:Regulamentul 

privind planurile strategice în domeniul PAC; Regulamentul privind finanțarea gestionare și 

monitorizarea PAC, Regulamentul privind organizarea  comună a piețelor produselor agricole. 

Consiliul a adoptat concluziile privind biosecuritatea un concept general cu o abordare unitară 

pentru protejarea sănătății animalelor în UE.  

S-a evidențiat faptul că biosecuritatea are rolul de a gestiona bolile tansfrontaliere la animale prin 

măsuri fizice menite să reducă riscul apariției acestora la nivelul fermelor. În mod special s-a atras 

atenția asupra amenințărilor actuale legate de pesta porcină africană și de febra aftoasă a căror 

gestionare necesită implicarea tuturor factorilor responsabili: fermieri transportatori și vânători. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Maximul sustainable yield- randamentul maxim durabil 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1561027044216&uri=CELEX:52019DC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1561027044216&uri=CELEX:52019DC0274
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10008-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10368-2019-REV-1/ro/pdf
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Consiliul 

Consiliul afaceri generale (CAG) a fost prezidat de ministrul delegat pentru afaceri europene al 

României, George Ciamba. 

Consiliul a adoptat concluzii privind politica de extindere a UE și privind procesul de stabilizare și 

de asociere, reafirmând că extinderea este una dintre politicile-

cheie ale Uniunii Europene, care reprezintă o investiție 

strategică în pace, democrație, prosperitate, securitate și 

stabilitate în Europa. Consiliul a luat act de recomandarea 

Comisiei Europene referitoare la deschiderea negocierilor de 

aderare cu Republica Macedonia de Nord și cu Albania și a 

estimat că până în octombrie 2019 ar trebui să se adopte o 

decizie în acest sens.  

George Ciamba a declarat: „(...) Rezultatele Consiliului reconfirmă faptul că promovarea politicii 

de extindere, bazată pe coeziunea internă a UE, sporește coerența și relevanța acțiunii globale a UE, 

care începe în imediata noastră vecinătate”. 

Consiliul a organizat o dezbatere de orientare privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 

perioada 2021-2027, în perspectiva Consiliului European din iunie a.c. Miniștrii au avut un schimb de 

opinii cu privire la proiectul de cadru de negociere revizuit elaborat de președinția română, ca urmare 

a lucrărilor intense desfășurate în acest semestru. Lucrările privind proiectul cadru de negociere vor 

continua în timpul președinției finlandeze, pe baza orientărilor care vor fi puse la dispoziție de către 

liderii europeni în cadrul reuniunii lor din 20-21 iunie a.c. 

George Ciamba a declarat: „(...)Mandatul nostru în calitate de președinte al Consiliului a fost 

marcat de eforturi intense în ceea ce privește CFM și programele sectoriale conexe. Pregătirea unui 

proiect cadru de negociere revizuit a făcut parte din aceste eforturi. Acesta oferă, în opinia președinției, 

o bază solidă care să le permită colegilor noștri finlandezi să înainteze cu acest dosar în vederea 

facilitării unui acord în timp util”. 

Consiliul a finalizat pregătirile pentru Consiliul European din 20-21 iunie 2019 prin discutarea 

proiectului de concluzii. 

   CONSILIUL AFACERI GENERALE 

Marţi, 18 iunie 2019, Luxemburg 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10010-2019-REV-1/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/06/20-21/
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Consiliul a examinat un raport orizontal referitor la recomandările specifice fiecărei țări și a 

hotărât să îl transmită Consiliului European. Acest tip de raport reprezintă o excepție de la practica 

consacrată a Semestrului european8, fiind propusă de președinția română în contextul publicării cu 

întârziere a recomandărilor specifice fiecărei țări (5 iunie 2019) și a necesității de a oferi o contribuție 

semnificativă la discuțiile din cadrul Consiliului European din 20-21 iunie a.c.  

Consiliul a adoptat, fără dezbatere, o directivă privind un document de călătorie provizoriu al UE, 

care actualizează normele, formatul și elementele de securitate. Ea simplifică formalitățile pentru 

cetățenii nereprezentați ai UE în țările terțe al căror pașaport sau document de călătorie s-a pierdut, 

a fost furat sau distrus.ivel ministerial în domeniul justiției și afacerilor interne 

 

 

 

Dialogul UE-SUA pe dimensiunea externă a cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne 

este unul tradițional și are loc semestrial, pe durata fiecărei președinții rotative la Consiliul UE9. La 

dialog participă Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, Secretariatul General al 

Consiliului, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX, președinția în exercițiu a Consiliului UE, în calitate de 

organizator, viitoarea Președinție, în calitate de observator, și SUA, prin Departamentul pentru 

Securitate Internă, Departamentul de Justiție, Parchetul General, Departamentul de Stat10. 

La evenimentul organizat sub egida Președinției române a fost prezentată o evaluare a cooperării 

UE-SUA și s-a reafirmat parteneriatul în abordarea amenințărilor de securitate comune. Printre 

tematicile discutate s-au aflat aspecte care se referă la   contraterorism, migrație, frontiere și vize, 

alegeri (reziliența sistemelor electorale), securitate sau cooperare judiciară în spațiul cibernetic. De 

                                                           
8 Fără a crea un precedent, această abordare a fost convenită de CAG la 19 martie 2019. 

9 Dialogul se desfășoară atât la nivel tehnic, în format „senior officials”, care presupune o reuniune în statul de reședință al președinției în 

exercițiu, cât și la nivel politic, în format ministerial, prin organizarea unei reuniuni în statul de reședință al președinției în exercițiu sau la Washington, 

alternativ). Reuniunea UE-SUA la nivel tehnic a avut loc la Bucureşti, în data de 28 februarie 2019. 
10 La întâlnire au participat de asemenea coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului, Giles de Kerchove, directorul executiv Europol, 

Catherine De Bolle, directorul executiv Frontex, Fabrice Leggeri, și vicepreședintele Eurojust, Klaus Meyer-Cabri. 

 REUNIUNEA UE – SUA LA NIVEL MINISTERIAL ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI 

AFACERILOR INTERNE 

Miercuri, 19 iunie 2019, Bucureşti 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2019/06/18/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9969-2019-REV-2/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/18/council-adopts-directive-for-an-eu-emergency-travel-document/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/consular-protection/
https://www.romania2019.eu/2019/06/20/reuniunea-ue-sua-la-nivel-ministerial-in-domeniul-justitiei-si-afacerilor-interne-2/
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asemenea, viitoarea Președinție a Consiliului UE și-a prezentat prioritățile în domeniile justiție și afaceri 

interne. 

Nu în ultimul rând, a fost adoptată o Declarație comună, în cadrul căreia, printre altele, 

participanții s-au angajat să continue eforturile comune pentru menținerea unui spațiu virtual  sigur, 

deschis și securizat și au făcut schimb de opinii cu privire la cea mai bună modalitate de abordare a 

amenințărilor cibernetice în creștere. Participanții au recunoscut că implementarea infrastructurii 

rețelei 5G trebuie abordată cu prioritate, deoarece ar putea prezenta riscuri semnificative de securitate 

și ar avea impact asupra capacității agențiilor de aplicare a legii de a lua măsuri eficiente împotriva 

criminalității. 

De asemenea, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au fost de acord cu privire la 

importanța înregistrării de progrese în domeniul călătoriilor reciproce fără vize în baza normelor 

legislative proprii. Ca urmare a întâlnirii din mai 2019 cu privire la reciprocitatea vizelor, dintre Statele 

Unite, Uniunea Europeană și statele membre vizate, au salutat progresele înregistrate de către cele 

cinci state membre în cauză, în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor din Programul de eliminare a 

vizelor, pentru a putea fi luate în considerare în cadrul acestuia. 

Ministrul român al justiției și viceprim-ministru interimar pentru implementarea parteneriatelor 

strategice a declarat: „(...) A fost o onoare pentru România să găzduiască reuniunea tradițională la 

nivel ministerial dintre UE și Statele Unite ale Americii în 

domeniul justiției și afacerilor interne. M-a bucurat faptul că 

reuniunea de la București este prima reuniune ministerială cu 

participarea Procurorului General, William BARR și a 

Secretarului adjunct ad interim, David PEKOSKE. Reuniunea a 

reprezentat o oportunitate pentru consolidarea cooperării de 

lungă durată în domeniul justiției și afacerilor interne, ambele 

părți reafirmându-și angajamentul de a aborda în comun un 

spațiu de securitate aflat în evoluție, precum și amenințările 

comune la adresa securității”.    

În marja reuniunii a avut loc o întrevedere bilaterală între 

Ana BIRCHALL, ministrul român al justiției și Věra JOUROVÁ, comisarul european pentru justiție, 

consumatori și egalitate de gen, în cadrul căreia au fost discutate aspecte referitoare la cele mai 

importante rezultate înregistrate de Președinția României la Consiliul UE în domeniul justiției, precum 

http://www.comunicare.mai.gov.ro/stiri.php?subaction=showfull&id=1560942746&archive=
https://www.romania2019.eu/2019/06/20/ana-birchall-reuniunea-ministeriala-ue-sua-a-fost-un-success-si-confirma-progresele-notabile-in-cooperarea-ue-sua-in-domeniul-justitiei-si-afacerilor-interne/
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și pașii de urmat în vederea aprofundării dialogului tehnic dintre Comisie și autoritățile române în 

domeniul justiției.  

Cu acest prilej, ministrul român al justiției a declarat „(...)Romania a fost un mediator onest în 

timpul exercitării Președinției Consiliului UE. Rezultatele înregistrate, care au depășit obiectivele 

inițiale, confirmă acest lucru. Succesul nu ar fi fost posibil însă fără contribuția tuturor statelor 

membre, a Secretariatului General al Consilului UE, a Comisiei Europene, a Parlamentului European și 

agențiilor relevante din cadrul UE. România este un stat profund european, care împărtășește pe deplin 

valorile comune ale Uniunii Europene, iar agenda UE pe durata exercitării de către România a 

Președinției rotative a Consiliului UE, a fost dezvoltată substanțial”. 

Totodată, Ana Birchall a avut o discuție cu omologul său finlandez, Anna-Maja Henriksson, 

abordând subiecte precum rezultatele Președinției române la Consiliul UE, cooperarea cu Finlanda în 

cadrul Trio-ului din care fac parte România, Finlanda și Croația și dezvoltarea relației de cooperare 

bilaterală în domeniul justiției dintre cele două țări. 

 

 

 

 

 

CÎn cadrul ceremoniei organizate la Sinaia, în 18 

iunie a.c., România a predat, simbolic, Finlandei 

preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. 

Cele 6 luni de mandat ale preşedinţiei române a 

Consiliului UE s-au finalizat cu negocieri politice în peste 

100 de dosare.  

Oficial, deținerea președinției de către țara noastră 

se încheie la 1 iulie 2019, situație cu care România se va 

reîntâlni peste 14 ani. Bilanțul activității președinției 

române arată că au avut rezultate de două ori mai bune 

decât statele membre care au deținut până acum acest 

mandat. 

ÎNCHEIEREA PREŞEDINŢIEI ROMÂNE A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

Miercuri, 19 iunie 2019, Bucureşti 
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Liderii UE 27 s-au reunit pentru a participa la Summitul zonei euro în format extins. Șefii de stat 

și de guvern au discutat despre consolidarea uniunii economice și monetare, precum și despre lucrările 

din cadrul Eurogrupului vizând aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM).  

Prin Declarația summitului zonei euro s-au evidențiat progresele privind proiectarea, modalitățile 

de implementare și calendarul unui instrument bugetar pentru convergență și competitivitate pentru 

zona euro(IBCC), modificarea tratatului de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES) și 

consolidarea uniunii bancare.  

Președintele summitului zonei euro, Donald Tusk a declarat „(...) Eurogrupul în configurație 

deschisă își va continua lucrările cu privire la instrumentul bugetar pentru zona euro care, ulterior, va 

fi integrat în bugetul pe termen lung al UE. Obiectivul nostru este de a ajunge la un acord cu privire 

la acest buget până la sfârșitul anului. De asemenea, liderii se așteaptă ca Tratatul revizuit privind 

MES să fie finalizat până la sfârșitul lui 2019.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMITUL ZONEI EURO 

Vineri, 21 iunie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2019/06/21/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019/
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Cea de-a treia conferință a Europol privind criminalitatea în materie de proprietate intelectuală 

Infracțiunea de proprietate intelectuală este comisă atunci când 

cineva produce, vinde sau distribuie mărfuri contrafăcute sau piratate, 

cum ar fi brevetele, mărcile comerciale, desenele, modele industriale 

sau operele literare și artistice, pentru câștiguri comerciale. 

Conform unor date din anul 2013, comerțul internațional cu 

produse contrafăcute reprezintă până la 2,5% din comerțul mondial 

sau o sumă de aproximativ 338 miliarde euro. În perspectivă, acesta 

este echivalentul PIB-ului Austriei sau al PIB-ului combinat al Irlandei 

și Cehiei.  

Impactul contrafacerii este deosebit de ridicat în 

Uniunea Europeană, unde produsele piratate reprezintă 

până la 5% din importuri sau aproximativ 85 miliarde euro. 

Încălcările drepturilor de proprietate intelectuală reduc 

veniturile întreprinderilor afectate. Efectele sociale și 

economice negative, care rezultă din aceasta, includ 

pierderea locurilor de muncă și a mijloacelor de subzistență 

ș.a.   

Întrucât mărfurile contrafăcute nu respectă 

standardele de sănătate și siguranță ale UE pot fi 

periculoase pentru consumatori. De asemenea, veniturile 

guvernamentale sunt afectate de contrafacere și piraterie 

și pot bloca investițiile și inovația, pot împiedica creșterea 

economică și pot reduce nivelul de bunăstare.  

 

 

CEA DE-A TREIA CONFERINȚĂ A EUROPOL PRIVIND CRIMINALITATEA 

 ÎN MATERIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Marţi -miercuri, 18 -19 iunie 2019, Malaga, Spania 
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În plus, grupările criminale implicate în furtul de  proprietate intelectuală folosesc adesea 

profiturile pentru a finanța alte activități ilegale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combaterea criminalității legate de proprietatea intelectuală reprezintă o prioritate esențială 

pentru Europol și autoritățile sale partenere în aplicarea legii.  

Succesele avute includ confiscarea a 190 tone de pesticide ilegale sau contrafăcute, în noiembrie 

2015, într-o acțiune internațională de 12 zile (Silver Ax), care a implicat inspectarea a 350 de 

containere din principalele porturi și aeroporturi din Belgia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Slovenia 

și Spania.  

În cadrul operațiunii OPSON V, o inițiativă coordonată de Interpol și Europol pentru protejarea 

sănătății și siguranței publice, mai mult de 10.000 tone de alimente și 1 milion de litri de băuturi 

periculoase au fost confiscate, controale organizate în 57 de țări, între luna noiembrie 2015 și luna 

februarie 2016. 

În 2016, pentru a consolida lupta împotriva falsificării și a pirateriei on-line și off-line, Europol și 

Oficiul pentru proprietatea intelectuală din Uniunea Europeană (EUIPO) și-au unit forțele pentru a crea 

Coaliția coordonată pentru criminalitatea în domeniul proprietății intelectuale (IPC3), care funcționează 

în cadrul Europol. 

În acest context, IPC3 a Europol a organizat, în perioada 18 - 19 iunie 2019, la Malaga - Spania, 

cea de-a treia Conferință a Europol privind criminalitatea în materie de proprietate intelectuală privind 

inițiativele de aplicare adaptivă împotriva noilor tentative de criminalitate IP. Evenimentul a fost co-

Contrafacerea articolelor de îmbrăcăminte în 

UE aduce un prejudiciu de 43,3 miliarde euro 

pierderi în industria vânzărilor, 8,1 miliarde 

pierderi din veniturile guvernamentale și 

518.281 locuri de muncă reduse. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation-silver-axe-strikes-for-fourth-time-seizing-over-550-tonnes-of-illegal-pesticides
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/food-fraud-joint-europol-interpol-operation-opson-v-results-report
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://www.europol.europa.eu/about-europol/intellectual-property-crime-coordinated-coalition-ipc3
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organizat de Poliția Națională Spaniolă, în parteneriat cu Coaliția Internațională pentru combaterea 

contrafacerii (IACC).  

La cea de-a treia ediție, participanții au abordat noul modus operandi infracțional și modalitățile 

inovatoare de combatere al acestuia. Experți din domeniul aplicării legii, din industria privată și 

reprezentanții mediul academic au schimbat opinii, oferind un cadru de discuții vibrant. 

 

 

În perioada 18-21 iunie 2019, sub egida Președinției române a Consiliului European, a avut loc 

la București, la Palatul Parlamentului și la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, 

cea de-a IV-a ediție a Inițiativei pentru dezvoltarea digitalului în spațiul universitar francofon 

(IDNEUF4)11. Evenimentul a inclus reuniunile privind Forumul digital al spațiului universitar francofon, 

Conferința pentru finanțarea digitalului în spațiul universitar francofon și Conferința miniștrilor 

învățământului superior din țările francofone. 

La întâlnirea din 18 și 19 iunie a.c., de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară din București a avut loc primul Forum digital al spațiului universitar francofon, care a  

prilejuit discuții pe tema digitalizării învățământului superior și a inovațiilor tehnico-pedagogice, oferind 

cadrul ideal pentru un schimb edificator de bune practici. 

A doua ediție a Conferinței pentru finanțarea digitalului în spațiul universitar francofon s-a 

desfășurat în data de 20 iunie a.c., la Palatul Parlamentului, fiind prezenți inițiatori de proiecte 

transnaționale și finanțatori. Participanții au agreat posibilitățile de finanțare a acestor proiecte, 

precum și modalitățile de selecție și monitorizare a celor selectate.  

                                                           
11 IDNEUF4 a fost organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Agenția Universitară a Francofoniei, Organizația Internațională a 

Francofoniei și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida 

Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Lansată în anul 2015, Inițiativa pentru dezvoltarea digitalului în spațiul universitar francofon își 

propune să stimuleze utilizarea metodelor și mijloacelor de învățământ digitale în spațiul universitar francofon, în vederea creșterii calității și atractivității 

procesului educațional. De asemenea, IDNEUF vizează dezvoltarea unor programe de formare inițială și continuă adaptate noilor cerințe de pe piața 

muncii în contextul erei tehnologiei. 
 

INIȚIATIVA PENTRU DEZVOLTAREA DIGITALULUI ÎN SPAȚIUL UNIVERSITAR 

FRANCOFON (IDNEUF4) 

Vineri, 18 -19 iunie 2019, Bucureşti 
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Declarația de la București a fost adoptată în cadrul Conferinței miniștrilor învățământului 

superior din țările francofone, desfășurată în data de 21 iunie a.c., la Palatul Parlamentului. 

Documentul stabilește principalele linii de acțiune pentru următoarea perioadă. Miniștrii și delegațiile 

ministeriale au convenit asupra programului propus de Comitetul tehnic privind cadrul strategic până 

în anul 2030 și asupra înființării unui nou comitet de lucru în al cărui mandat este cuprinsă dezvoltarea 

planului strategic, elaborarea programului de lucru, respectiv coordonarea procesului de aplicare a 

acestui plan. 

De asemenea, s-a agreat organizarea unei reuniuni tehnice în luna ianuarie 2020 sub coordonarea 

Agenției Universitare a Francofonie. La propunerea ministrului educației și învățământului superior al 

provinciei Québec, dl Jean-François Roberge, a fost acceptată găzduirea celei de-a 5-a sesiuni  IDNEUF 

în Quebec (în luna iunie 2020), iar la propunerea Tunisiei, IDNEUF6 va avea loc în luna iunie 2021, la 

Tunis. 

La toate activitățile, participanții (reprezentanți ai ministerelor de resort din țările francofone, 

membri ai instituțiilor francofoniei și ai mediului academic) au dezbătut programele de susținere a 

digitalizării învățământului superior și cercetării, precum opțiunile strategice și instrumentele care să 

permită asigurarea finanțării proiectelor IDNEUF. 

Rezultatele discuțiilor își vor pune amprenta atât asupra dezvoltării metodelor și instrumentelor 

digitale în învățământul superior, cât și asupra intensificării relațiilor de cooperare între universitățile 

din statele francofone. 
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Șefii de stat și de guvern din cele 28 de state membre UE au participat în perioada 20-21 iunie 

2019 la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. 

Cu acest prilej au adoptat o nouă agenda strategică 2019-2024 și concluzii cu privire la cadrul 

financiar multianual (CFM), schimbările climatice, dezinformarea și amenințările hibride și relațiile 

externe. 

Agenda strategică 2019-2024 va orienta lucrările instituțiilor UE în următorii cinci ani. Aceasta se 

axează pe patru priorități: 

1. protejarea cetățenilor și a libertăților; 

2. dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate; 

3. construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al 

impactului asupra climei; 

4. promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială. 

Protejarea cetățenilor 

Liderii europeni și-au reafirmat angajamentul de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale 

cetățenilor săi promovând, în continuare, valorile comune precum statul de drept și integritatea 

teritorială. De asemenea, s-a exprimat intenția de a dezvolta o politică cuprinzătoare, pe deplin 

funcțională, în domeniul migrației și de a se asigura funcționarea corespunzătoare a spațiului 

Schengen. 

Dezvoltarea unei baze economice solide și dinamice 

 S-a propus reînnoirea bazei economice actuale a UE în vederea asigurării unei creșteri economice 

durabile și favorabile incluziunii. În acest sens s-a exprimat susținerea  pentru aprofundarea uniunii 

economice și monetare sub toate aspectele,  a pieței unice și a celor patru libertăți ale acesteia precum 

și pentru valorificarea oportunităților oferite de transformarea digitală. 

Construirea unei Europe durabile, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al impactului 

asupra climei 

CONSILIUL EUROPEAN 

Joi-vineri, 20-21 iunie 2019, Bruxelles 
 

 

Luni, 28 ianuarie 2019 

Joi, 

https://www.consilium.europa.eu/media/39958/20-21-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39958/20-21-euco-final-conclusions-ro.pdf
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S-a exprimat angajamentul de a se continua tranziția către neutralitatea climatică. În acest sens  

s-a evidențiat faptul că succesul tranziției către economia durabilă depinde de o mobilizare 

semnificativă a investițiilor publice și private, de existența unei economii circulare eficace, precum și 

de existența unei piețe europene a energiei integrată și interconectată care să furnizeze energie 

durabilă, sigură și accesibilă din punctul de vedere al costurilor. 

Promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială: 

S-a evidențiat faptul că UE va rămâne un promotor al multilateralismului și al ordinii 

internaționale bazate pe norme la nivel mondial, asigurând deschiderea, echitatea, precum și 

reformele necesare. De asemenea, UE va continua acțiunile de combatere  schimbărilor climatice, și 

de promovare a dezvoltării durabile punând în aplicarea Agenda 2030. 

Dintre Concluziile de referinţă ale Consiliului European: 

• s-au apreciat eforturile depuse în cursul președinției române cu privire la cadrul financiar 

multianual (CFM) și a solicitat președinției finlandeze să dezvolte, în continuare, cadrul de 

negociere  în vederea obținerii unui acord înainte de sfârșitul anului. 

• Referitor la schimbările climatice s-a evidențiat importanța summitului pentru acțiuni 

climatice care va fi organizat de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite în luna 

septembrie a.c. De asemenea, Consiliul European a invitat Consiliul și Comisia să continue 

lucrările privind condițiile, stimulentele și cadrul favorabil pentru realizarea  tranziției către 

o UE neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei în conformitate cu Acordul de 

la Paris. 

• Ca urmare a raportului președinției și a contribuțiilor din partea Comisiei și a Înaltului 

Reprezentant  în ceea ce privește dezinformarea și asigurarea unor alegeri libere și corecte, 

Consiliul European a solicitat eforturi susținute pentru a crește gradul de sensibilizare și de 

pregătire în vederea consolidării  rezilienței la dezinformare. Având în vedere amenințările 

hibride și amenințările cibernetice liderii au salutat adoptarea noului cadru pentru măsuri 

restrictive specifice solicitând consolidarea cooperării cu actorii internaționali relevanți. 

În planul relațiilor externe, s-a discutat despre cele mai recente evoluții și despre situația din 

estul Ucrainei și din zona Mării Azov. S-a reiterat apelul adresat Rusiei de a elibera marinarii ucraineni 

capturați, de a returna navele sechestrate și de a asigura libera trecere prin strâmtoarea Kerci. De 

asemenea, liderii UE au solicitat Rusiei să coopereze pe deplin la investigația în curs privind doborârea 

aeronavei care efectua zborul MH17. 

https://www.consilium.europa.eu/media/39958/20-21-euco-final-conclusions-ro.pdf
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În ceea ce privește Libia, șefii de stat sau de guvern au afirmat că pacea și stabilitatea pe termen 

lung a țării reprezintă o prioritate comună. Ei și-au reiterat sprijinul pentru procesul politic condus de 

ONU. 

În contextul aniversării a zece ani de existență a Parteneriatului estic, liderii UE au invitat Comisia 

și Înaltul Reprezentant să prezinte, până la începutul anului 2020, noi obiective de politică pe termen 

lung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe baza discuțiilor purtate cu ocazia reuniunii informale din 28 mai 2019 și a consultărilor 

ulterioare dintre președintele Tusk și șefii de stat sau de guvern și reprezentanții Parlamentului 

European, Consiliul European a dezbătut potențialele candidaturi pentru cele mai înalte funcții din UE. 

Nu a existat o majoritate de voturi pentru niciun candidat, dar s-a concluzionat că aceste numiri trebuie 

să reflecte diversitatea UE. Discuțiile liderilor privind desemnările pentru aceste posturi vor continua 

la următorul summit, care va avea loc la 30 iunie 2019. 

 

 

 

 

 

Procesul de desemnare a președintelui Comisiei Europene 
 

 

Luni, 28 ianuarie 2019 

Joi, 
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CURTEA DE JUSTIŢIE A 

UNIUNII EUROPENE 
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

La 18 iunie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în cauza C-

591/17Austria/Germania, ca urmare a declanșării unei proceduri privind neîndeplinirea obligațiilor.12  

Starea de fapt 

Începând din 2015, Germania a instituit un cadru juridic prin care a introdus taxa de utilizare a 

infrastructurii federale, inclusiv autostrăzi. Prin această taxă, Germania a intenționat să treacă parțial 

de la un sistem de finanțare prin impozite la un sistem de finanțare în care atât utilizatorul, cât și 

poluatorul plătesc. Veniturile din această taxă au fost alocate finanțării infrastructurii rutiere, iar 

cuantumul a fost calculat în funcție de capacitatea cilindrică, de mijlocul de propulsie și de clasa de 

emisie a vehiculelor. Taxa a luat forma unei viniete anuale, care putea ajunge până la maximum 130 

de euro și care trebuia să fie achitată de către proprietarii vehiculelor înmatriculate în Germania. 

Proprietarii sau conducătorii vehiculelor înmatriculate în străinătate trebuiau să plătească taxa numai 

dacă utilizau autostrăzile. În această privință, au fost disponibile viniete pentru o perioadă de zece  

zile (între 2,50 și 25 de euro), pentru două luni (între 7 și 50 de euro) sau de un an (maximum 130 

de euro). 

În paralel, Germania a prevăzut că, începând de la  perceperea taxei de utilizare a infrastructurii, 

proprietarii de   vehicule înmatriculate în Germania vor beneficia de o scutire de   taxa pe autovehicule 

într-un cuantum cel puțin echivalent cu cel al taxei de utilizare a infrastructurii pe care au trebuit să o 

plătească.  

Starea de drept 

Austria a considerat că efectul combinat al taxei de  utilizare a infrastructurii și al scutirii de taxa 

pe autovehicule pentru vehiculele înmatriculate în Germania, precum și modalitățile de configurare și 

                                                           
12 O acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, care este îndreptată împotriva unui stat membru care nu își respectă obligațiile care decurg 

din dreptul Uniunii, poate fi formulată de către Comisie sau de către un alt stat membru. În cazul în care Curtea de Justiție constată neîndeplinirea 

obligațiilor, statul membru în cauză trebuie să se conformeze de îndată hotărârii pronunțate. În cazul în care consideră că statul membru nu s-a 

conformat  hotărârii, Comisia poate introduce o nouă acțiune prin care să solicite aplicarea unor  sancțiuni pecuniare. Cu  toate  acestea, în  situația în  

care nu au fost  comunicate  Comisiei  măsurile  de  transpunere  a  unei  directive, Curtea poate aplica sancțiuni, la propunerea Comisiei, de la stadiul 

primei hotărâri. 

CJUE – 18 iunie 2019 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190075ro.pdf
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de aplicare a taxei de utilizare a  infrastructurii sunt contrare dreptului Uniunii, în special interdicția de 

a discrimina pe motiv de cetățenie sau naționalitate.  

Astfel, Austria a sesizat Comisia Europeană în vederea emiterii unui aviz. 

Comisia Europeană nu s-a pronunțat în termenul prevăzut, motiv pentru care 

Austria a introdus la Curtea de Justiție o acțiune în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor împotriva Germaniei13. În această procedură, Austria este susținută de 

Țările de  Jos, în timp ce Germania este susținută de Danemarca.  

 

Răspunsul Curții de Justiție la procedura privind neîndeplinirea obligațiilor 

Curtea a constatat că taxa de utilizare a infrastructurii, combinată cu scutirea de taxă pe 

autovehicule de care beneficiază proprietarii vehiculelor înmatriculate în Germania, constituie o 

discriminare indirectă pe motiv de cetățenie sau naționalitate și o încălcare a principiilor liberei circulații 

a mărfurilor și liberei prestări a serviciilor.  

În ceea ce privește interdicția discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate, Curtea a 

constatat că scutirea de  taxă în beneficiul proprietarilor de vehicule înmatriculate în Germania are ca 

efect compensarea integrală a taxei de utilizare a infrastructurii plătite de aceștia. În consecință, 

sarcina economică a taxei de utilizare a infrastructurii este suportată, în fapt, numai de proprietarii și 

de conducătorii de vehicule înmatriculate în alte state membre.  

Potrivit dreptului Uniunii Europene, statele membre pot să modifice sistemul de finanțare a 

infrastructurilor lor rutiere, prin înlocuirea unui sistem de finanțare prin impozite cu un sistem de 

finanțare de către ansamblul utilizatorilor, inclusiv proprietarii și conducătorii de vehicule înmatriculate 

în alte state membre care utilizează aceste infrastructuri, astfel încât toți acești utilizatori să contribuie, 

în  mod echitabil și proporțional, la finanțarea respectivă. Dar toate aceste măsuri trebuie să respecte 

dreptul Uniunii, în special principiul nediscriminării.  

În ceea ce privește proprietarii vehiculelor înmatriculate în Germania, taxa de utilizare a 

infrastructurii este datorată anual și fără posibilitatea de a opta pentru o vinietă cu durată mai scurtă, 

dacă aceasta corespunde mai bine frecvenței de utilizare a drumurilor federale și autostrăzilor. 

Asemenea elemente, combinate cu scutirea de taxa pe autovehicule în limita unui cuantum cel puțin 

                                                           
13 Se  întâmplă  rar ca un stat membru să introducă o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva altui stat membru. A se vedea, 

în acest sens, Ungaria/Slovacia,  Franța/Regatul Unit, Belgia/Spania, Spania/Regatul Unit, Spania/Regatul Unit (2006). În momentul de față există o 

cauză pendinte: Slovenia/Croația. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-364/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=141/78&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-388/95&language=ro
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-145/04&language=ro
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-02/cp060070fr.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-457%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cf
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echivalent cu cel plătit în temeiul acestei taxe de utilizare a infrastructurii, demonstrează că trecerea 

la un sistem de finanțare întemeiat pe principiile „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” vizează 

exclusiv proprietarii și conducătorii de vehicule înmatriculate în alte state membre, în timp ce principiul 

unei finanțări prin impozite rămâne aplicabil pentru proprietarii de vehicule înmatriculate în Germania.  

Pe de altă parte, Germania nu a stabilit mijlocul prin care s-ar putea justifica discriminarea 

constatată pentru considerații legate de mediu sau de altă natură.  

În ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, Curtea a constatat că măsurile în litigiu sunt de 

natură să constituie un  obstacol în calea accesului pe piața germană a produselor  provenite din alte 

state membre. Taxa de utilizare a infrastructurii, căreia îi sunt supuse doar vehiculele care transportă 

produse, este susceptibilă să majoreze costurile de transport, inclusiv prețul produselor, practic fiind 

afectată competitivitatea lor. 

În ceea ce privește libera circulație a serviciilor, Curtea a constatat că măsurile în litigiu pot 

constitui un obstacol în calea accesului prestatorilor și al beneficiarilor de servicii care provin dintr-un 

alt stat membru pe piața germană. Taxa de utilizare a infrastructurii este susceptibilă fie să majoreze 

costul serviciilor furnizate în Germania de acești prestatori, fie să majoreze costul pe care îl reprezintă 

pentru acești beneficiari, faptul de a se deplasa în acest stat membru pentru a beneficia de un serviciu.  

În schimb, contrar celor susținute de Austria, Curtea apreciază că nu au un caracter 

discriminatoriu modalitățile de configurare și de aplicare a taxei pe utilizarea infrastructurii, deoarece 

acestea vizează controale aleatorii, care urmăresc eventuala interdicție de a continua drumul cu 

mijlocul de transport în cauză, recuperarea a posteriori a taxei de utilizare a  infrastructurii, eventuala 

aplicare a unei amenzi, precum și plata unei cauțiuni. 

Concluzie: 

Taxă este discriminatorie deoarece sarcina sa economică este suportată, în practică, exclusiv de 

proprietarii și de conducătorii de vehicule înmatriculate în alte state membre. 
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i Marea Nagră – 

 

 

În cadrul reuniunii Consiliului European din 20-21 iunie 2019, liderii UE27 au discutat despre 

situaţia Brexitului. Președintele Consiliului, Donald Tusk și preşedintele Comisie Europene, Jean-Claude 

Juncker au adus la cunoștința șefilor de stat sau de guvern cele mai recente informații în această 

chestiune. Totodată, liderii au stabilit că: 

✓ așteaptă cu interes să colaboreze cu viitorul prim-ministru al Regatului Unit ; 

✓ doresc să evite un Brexit dezordonat, precum și să stabilească o relație viitoare pe cât de strânsă cu 

putință cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; 

✓ sunt dispuşi la discuții atunci când este vorba despre Declarația privind viitoarele relații dintre 

Regatul Unit și UE, dacă poziția Regatului Unit ar evolua, dar acordul de retragere nu va fi deschis 

pentru renegociere ; 

✓ au luat act şi despre stadiul planificărilor pentru un scenariu fără acord. 

 

 

 

 

 

 

BREXIT 

Liderii UE27 au fost informaţi cu privire la un scenariu fără acord 
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