
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CUPRINS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



4 

 

 

 

 

Comisia a prezentat, în data de 24 iunie 2019 rezultatele unui studiu european de testare a 

produselor alimentare, care arată că unele produse sunt comercializate sub mărci identice sau 

similare, dar cu compoziție diferită. 

Studiul a evaluat 1 380 de mostre din 128 de produse alimentare diferite, provenite din 19 

state membre. La sondaj au participat următoarele state membre: Bulgaria, Croația, Cipru, 

Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Țările de Jos. 

 Studiul a constatat că: 

• un procent de 23 % din produse aveau partea din față a ambalajului și compoziția identice, 

iar 27 % dintre produse indicau, prin aspectul diferit al părții din față a ambalajului, faptul că în 

diferite țări ale UE compoziția lor era diferită; 

• un procent de 9 % din produsele prezentate ca fiind aceleași în întreaga UE aveau în 

realitate o compoziție diferită; 

• alte 22 % din produse erau prezentate în mod similar, dar aveau o compoziție diferită; 

• utilizarea aceluiași ambalaj sau similar pentru produse cu compoziție diferită nu urmărește 

un model geografic consecvent. 

În acest context, Comisia 

Europeană a lansat o nouă cerere 

de propuneri, cu un buget total de 

1,26 milioane EUR, pentru a 

consolida capacitățile 

organizațiilor consumatorilor de a 

testa produsele și de a identifica 

practicile înșelătoare. Data-limită 

pentru depunerea propunerilor 

este 6 noiembrie 2019.  

 

JUSTIȚIE, CONSUMATORI ȘI EGALITATE DE GEN 

Produsele alimentare cu dublu standard de calitate 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117088/eur29778en_results_of_an_eu_wide_comparison_of_quality_related_characteristics_of_food_products.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019
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Comisia Europeană a anunțat, în data de 26 iunie 2019, instituțiile de învățământ superior din 

Europa care vor face parte din primele alianțe ale „universităților europene”. Inițiativa este menită 

să consolideze în mod semnificativ mobilitatea studenților și a cadrelor didactice și să promoveze 

calitatea, caracterul incluziv și competitivitatea învățământului superior european. 

Comisia Europeană a propus această nouă inițiativă liderilor Uniunii Europene înainte de 

Summitul social de la Göteborg din noiembrie 2017. Inițiativa a fost aprobată de Consiliul European 

în luna decembrie 2017, care a făcut apel la crearea a cel puțin 20 de universități europene până în 

2024; aceasta face parte din eforturile de creare a Spațiului european al educației până în 2025. 

Din cele 54 de cereri primite au fost selectate 17 universități europene implicând 114 instituții 

de învățământ superior din 24 de state membre, pe baza unei evaluări realizate de 26 de experți 

externi independenți, inclusiv rectori, profesori și cercetători, numiți de Comisie.  

În total, un buget de până la 85 de milioane EUR este disponibil pentru primele 17 „universități 

europene”. Fiecare alianță va primi până la 5 milioane EUR în următorii trei ani, pentru a-și pune în 

aplicare planurile și a pregăti calea pentru alte instituții de învățământ superior din UE. Progresele 

lor vor fi monitorizate îndeaproape. 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT 

Selectarea primelor 17 „universități europene” 
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În data de 27 iunie 2019, Comisia Europeană a 

decis să retragă „cartonașul galben”, recunoscând 

progresele înregistrate de Taiwan și modernizarea 

majoră a sistemelor sale juridice și administrative în 

domeniul pescuitului, dedicate combaterii pescuitului 

ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN).  

UE este angajată în combaterea pescuitului ilegal, 

nedeclarat și nereglementat, colaborând în acest scop 

cu țări din întreaga lume. După acordarea „cartonașului 

galben” în octombrie 2015, Comisia Europeană, în 

numele UE, și Taiwanul s-au angajat într-un intens 

proces de cooperare și dialog, care a durat trei ani și 

jumătate. 

În urma acestei cooperări, autoritățile taiwaneze 

dispun acum de o gamă largă de instrumente moderne și eficiente de combatere a pescuitului INN. 

Este o evoluție importantă, având în vedere că flota taiwaneză pe distanțe lungi se află pe locul doi 

ca mărime la nivel mondial, jucând un rol central în lanțul de aprovizionare internațional cu produse 

din pescuit. Taiwanul a consolidat și obligațiile impuse operatorilor taiwanezi care dețin nave de 

pescuit aflate sub pavilionul unor țări terțe. 

Valoarea globală a pescuitului ilegal, 

nedeclarat și nereglementat (INN) este estimată 

la 10-20 de miliarde de euro pe an. În fiecare an, 

sunt capturate ilegal între 11 și 26 de milioane de 

tone de pește, echivalentul a cel puțin 15 % din 

capturile mondiale. UE este cel mai mare 

importator mondial de produse pescărești. 

Combaterea pescuitului INN face parte din 

angajamentul UE de a asigura utilizarea durabilă 

a mărilor și a resurselor acestora, în cadrul politicii 

comune în domeniul pescuitului. Ea este și un 

pilon important al strategiei UE în materie de 

guvernanță a oceanelor, având drept scop 

îmbunătățirea acestei guvernanțe la nivel 

internațional. 

 

MEDIU, AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT 

Pescuitul ilegal 
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Un sondaj Eurobarometru1, prezentat în data de 27 iunie 2019,  arată că, la doar câteva luni 

de când se aplică regulamentul privind geoblocarea, 50 % dintre cetățenii UE cunosc, în general, 

acțiunile UE de combatere a discriminării nejustificate de care sunt răspunzători unii comercianți. Cu 

toate acestea, trebuie să se depună mai multe eforturi pentru ca drepturile digitale specifice 

consacrate în legislația UE să fie mai bine cunoscute, deoarece doar 29 % dintre respondenți știu 

exact ce drepturi au. 

Sondajul Eurobarometru face parte din procesul de evaluare continuă a nevoilor consumatorilor 

și a realităților de pe piață pe care Comisia o realizează în sectoarele care, în prezent, nu sunt vizate 

sau sunt vizate doar parțial de normele privind geoblocarea. Această evaluare va contribui la o primă 

revizuire a normelor, planificată pentru luna martie 2020, ocazie cu care se va analiza dacă este 

necesar să se extindă domeniul de aplicare al actualului regulamentul.  

Numărul utilizatorilor de internet care încearcă să acceseze conținut electronic din altă țară din 

UE aproape s-a dublat în ultimii patru ani (de la 8 % în 2015 la 15 % în 2019). Cele mai solicitate 

tipuri de conținut accesate din altă țară din UE sunt cel audiovizual (9 % dintre respondenți) și 

muzica (8 %). Sondajul indică, de asemenea, o tendință ascendentă în acest sens, în special în 

rândul tinerilor; procentul de respondenți cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani care au încercat 

să acceseze aceste servicii din altă țară din UE este aproape dublu (28 %) față de cifra globală. 

Cele mai frecvente motive pentru a accesa un astfel de conținut sunt lipsa acelui conținut în 

țara de reședință (44 %), urmat de căutarea unei oferte mai bogate (39 %). Majoritatea persoanelor 

care nu au încercat până în prezent să acceseze conținuturi destinate utilizatorilor din altă țară a UE 

ar fi totuși interesate să facă acest lucru (în special conținuturi audiovizuale, 31 %, și muzică, 29 %, 

aceste procente fiind mai ridicate în rândul tinerilor). 

 

 

                                                           
1 Sondaj Eurobarometru privind noile norme care elimină geoblocarea nejustificată și portabilitatea transfrontalieră. 
 

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

Geoblocarea nejustificată 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2221
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2221
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2221
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Începând din luna iulie și până la 

sfârșitul lunii septembrie a.c., o serie de 

filme clasice din UE vor fi proiectate gratuit 

în 13 state membre UE - de la orașe mici la 

capitale - pentru a evidenția patrimoniul 

cultural bogat și divers al Europei. Ca parte 

a restaurării și digitalizării la scară mai largă 

a filmelor de patrimoniu, seria de 

evenimente „Sezonul filmelor clasice” este 

sprijinită prin programul Europa Creativă 

MEDIA. 

„Sezonul filmelor clasice” vine în 

continuarea unei prime inițiative, și 

anume „Noaptea cinematografului 

european”, care a oferit 50 de proiecții 

gratuite a unui număr de 20 de filme 

sprijinite prin programul MEDIA, în perioada 

3-7 decembrie 2018, în întreaga UE și la 

care au participat aproximativ 7 200 de 

persoane. 

Printre filmele clasice care urmează să 

fie proiectate de-a lungul acestui sezon se 

numără câteva dintre cele mai cunoscute 

titluri din cinematografia mondială, inclusiv 

„Metropolis” (1927) al lui Fritz Lang, „Cele 

400 de lovituri” (1959) al lui Francois 

Truffaut și „Cinema Paradiso” (1988) al lui 

Giuseppe Tornatore. Printre locurile 

emblematice care găzduiesc proiecțiile se 

numără piața Aristotelous din Salonic 

(Grecia), Castelul Kilkenny (Irlanda) și 

Piazza Maggiore din Bologna (Italia).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT 

Proiecție de filme clasice europene în mai multe locuri de patrimoniu cultural  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6621_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6621_ro.htm
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Roxana Mînzatu, ministrul fondurilor europene din România,  a prezidat ultima reuniune a 

Consiliului Afaceri Generale (CAG), în format coeziune, din mandatul Președinției române a 

Consiliului Uniunii Europene, care se va încheia la 30 iunie a.c. 

Consiliul a fost informat și a evaluat stadiul negocierilor privind pachetul privind politica de 

coeziune pentru perioada 2021-2027, fiind evidențiat faptul că s-au convenit mandate pentru 

negocierile cu Parlamentul European cu privire la regulamentul privind dispozițiile comune și la 

regulamentele privind fondul european de dezvoltare regională și fondul de coeziune, fondul social 

european plus și interreg. Mandatele parțiale ale Consiliului oferă, de asemenea, o mai mare 

previzibilitate, asigură stabilitatea investițiilor, reducerea sarcinii administrative și simplificarea 

gestionării fondurilor de către statele membre.  

De asemenea, Consiliul a organizat o dezbatere de orientare privind provocările programării 

fondurilor de coeziune pentru perioada 2021-2027. Pachetul legislativ pentru politica de coeziune 

consolidează legătura cu Semestrul european, prin faptul că recomandările de țară din 2019 se 

constituie în elemente-cheie pentru elaborarea programelor pentru perioada 2021-2027, atât la nivel 

național, cât și în programarea regională. 

Nu în ultimul rând, a avut loc un schimb de opinii privind guvernanța economică și finanțarea 

politicii de coeziune, ținându-se seama de necesitatea de a cheltui fondurile eficient și de a se 

maximiza reducerea disparităților regionale. 

Roxana Mînzatu a declarat: „(...)Poziţia Consiliului include măsuri suplimentare de simplificare, 

dincolo de propunerea Comisiei şi îmbunătăţeşte multe cerinţe care vor uşura viaţa beneficiarilor de 

fonduri europene din Uniune, fără a compromite rolul strategic al politicii de coeziune, care rămâne 

foarte aproape de inima noastră. Consensul atins în timpul Preşedinţiei române a primit un sprijin 

puternic din partea miniştrilor responsabili cu politica de coeziune din UE. Le mulţumim tuturor 

pentru buna colaborare. Consiliul va avea mandatele pentru a negocia cu Parlamentul European, 

pentru a se ajunge la un acord şi pentru a permite începerea noilor programe operaţionale în timp 

util". 

CONSILIUL AFACERI GENERALE -COEZIUNE 

Marți, 25 iunie 2019, Luxemburg 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10049-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10052-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6147-2019-ADD-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6147-2019-ADD-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8211-2019-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8211-2019-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9781-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10054-2019-INIT/ro/pdf
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Reuniunea Consiliului transporturi, telecomunicații și 

energie, din data de 25 iunie 2019, s-a desfășurat sub egida 

președinției române a Consiliului Uniunii Europene și a fost 

prezidată de către ministrul român al energiei dl Anton Anton. 

În decursul lucrărilor miniștrii au adoptat concluzii privind 

viitorul sistemelor energetice. Acestea au identificat prioritățile 

și principiile care vor sta la baza elaborării politicilor viitoare 

menite să asigure tranziția energetică spre un sistem accesibil 

din punct de vedere financiar, sigur, competitiv, securizat și 

durabil. În special au fost evidențiate prioritățile din  sectorul infrastructurii energetice care vizează 

promovarea dezvoltării unor rețele energetice fiabile și eficiente din perspectiva costurilor. S-a 

propus sporirea investițiilor pentru dezvoltarea și utilizarea la scară largă a tehnologiilor inovative, 

și pentru facilitarea interconectării  și a integrării sectoriale. 

De asemenea, s-a exprimat importanța implicării cu prioritate a cetățenilor și a întreprinderilor 

în procesul de tranziție energetică pentru a se asigura acceptarea socială a  politicilor și  a măsurilor 

specifice. Nu în ultimul rând, s-a solicitat Comisiei să efectueze o analiză a tehnologiilor de 

interconectare și integrare sectorială și să prezinte acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor 

UE în materie de energie și de climă, în contextul viitoarelor revizuiri ale normelor UE privind 

ajutoarele de stat. 

„(…) Concluziile asupra cărora am convenit astăzi oferă o viziune asupra politicii energetice în 

UE până în 2030 și ulterior. Am subliniat îndeosebi faptul că este important să ne concentrăm 

eforturile și să sporim investițiile în domeniul infrastructurilor, al tehnologiilor inovatoare, al 

interconectării sectoarelor și al integrării sectoriale. În același timp, trebuie să ne asigurăm că 

cetățenii și întreprinderile se află în centrul procesului de tranziție energetică garantând acceptarea 

REUNIUNEA CONSILIULUI  TRANSPORTURI,  

TELECOMUNICAȚII ȘI ENERGIE - ENERGIE 

Marți, 25 iunie 2019, Luxemburg 

https://www.consilium.europa.eu/media/40028/st10592-en19.pdf
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socială și competitivitatea internațională. Acum este rândul Comisiei să avanseze în această direcție 

în momentul elaborării de noi propuneri în domeniul energiei.” A declarat ministrul român al energiei 

dl Anton Anton 

 Miniștrii europeni ai energiei au susținut, pe baza unui document al Președinției, un schimb de 

puncte de vedere cu privire la evoluțiile recente ale relațiile externe în domeniul energiei.  

Președinția a considerat că dezbaterea trebuie să se concentreze pe dosare cheie  care vizează 

partenerii principali ai UE: Africa, SUA, China și regiunea est-mediteraneeană. În acest sens au fost 

formulate întrebări referitoare la modul prin care UE poate contribui la valorificarea potențialului 

piețelor energiei din Africa și la asigurarea cooperării dintre Consiliul pentru energie UE –SUA și noile 

configurații: Inițiativa celor trei mări (3SI) și Parteneriatul pentru cooperarea transatlantică în 

domeniul energiei (P-TEC). Nu în ultimul rând, au fost supuse dezbaterii aspecte referitoare la 

cooperarea și conectivitatea 

dintre  UE și China și  la  inițierea 

unor dialogurilor în domeniul 

energiei cu regiunea est-

mediteraneenă. 

„(…) Discuția a fost 

fructuoasă și constructivă. 

Trebuie să continuăm 

colaborarea cu principalii noștri 

parteneri pentru a promova 

tranziția către o energie curată. 

Am abordat, de asemenea, 

modernizarea în curs a 

Tratatului de instituire a 

Comunității Energiei și a 

Tratatului privind Carta 

energiei.” a declarat ministrul 

român al energiei dl Anton 

Anton. 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10265-2019-INIT/ro/pdf
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Reuniunea Consiliului mediu din data de 26 iunie 

2019 s-a desfășurat sub egida președinției române a 

Consiliului UE și fost prezidată de către ministrul român 

al mediului Grațiela Leocadia Gavrilescu. 

În cadrul lucrărilor miniștrii mediului au adoptat 

concluzii privind substanțele chimice care oferă orientări 

politice cu privire la elaborarea unei strategii durabile a 

UE. Au fost abordate, în special, teme referitoare la 

regulamentul REACH2, la perturbatorii endocrini, 

nanomaterialele și produsele farmaceutice. 

▪ S-a evidențiat necesitatea  protejării sănătății umane și a mediului prin buna gestionare a 

substanțelor chimice. Miniștrii au propus măsuri care să îmbunătățească și să integreze evaluarea 

riscurilor chimice și gestionarea substanțelor chimice în legislația UE pentru  spori coerența și 

eficacitatea legislației UE în materie de substanțe chimice.  

▪ Miniștrii au solicitat Comisiei să elaboreze urgent un plan de acțiune pentru respectarea 

prevederilor Regulamentului REACH și să îmbunătățească procedurile de autorizare și de 

restricționare prevăzute de acesta. 

▪ Concluziile au evidențiat necesitatea de a dezvolta un mecanism relevant care să 

coordoneze protecția grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii și femeile însărcinate sau care alăptează. 

Acest lucru ar trebui să includă introducerea unor cerințe coerente în materie de gestionare a 

riscurilor în actele legislative relevante ale UE privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare, 

printre care neurotoxinele și perturbatorii endocrini.  

                                                           
2 Regulamentului (CE) 1907/2006 înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 

REUNIUNEA CONSILIULUI MEDIU 

Miercuri, 26 iunie 2019, Luxemburg 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/ro/pdf
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▪ În intervențiile lor, mai mulți miniștrii au îndemnat Comisia să asigure reducerea la 

minimum a expunerii la perturbatorii endocrini  și să stimuleze substituirea cu substanțe chimice 

mai sigure pe baza unui plan de  acțiune concret.  

▪ Consiliul a îndemnat Comisia să elaboreze, fără întârziere, o strategie a Uniunii pentru un 

mediu netoxic, care să propună obiective clare pentru o politică durabila a UE cuprinzătoare pe 

termen lung privind substanțele chimice. 

În urma unei dezbateri miniștrii au ajuns la un acord parțial (abordare generală) cu privire la 

Propunere de regulament privind cerințele minime pentru reutilizarea apei . Aceasta conține o serie 

de prevederi noi care vor stimula utilizarea apei urbane reziduale recuperate pentru irigațiile 

agricole, ori de câte ori acest lucru este adecvat și eficient din punct de vedere al costurilor. 

Prevederile fiind conforme cu principiul economiei circulare vor contribui la utilizarea eficientă a apei 

în UE. 

„(…)Apa este o resursă prețioasă. Astăzi s-a făcut un pas important în direcția introducerii unor 

norme noi care ne vor permite să recuperăm apa într-un mod sigur pentru oameni și animale și bun 

pentru mediu. E bine să stabilim standarde minime armonizate în ceea ce privește calitatea apei 

recuperate și monitorizarea conformității, pentru ca fermierii noștri să poată utiliza apa recuperată. 

În parte este vorba de a învăța din experiența unor state membre, care înregistrează succese de 

zeci de ani în materie de reutilizare a apei.” - a  declarat ministrul apelor și pădurilor Ioan Deneș. 

Consiliul a evidențiat importanța  protejării sănătății oamenilor, a animalelor  și  a mediului prin 

introducerea unor standarde  stricte, armonizate, pentru calitatea apei reziduale recuperate și pentru  

monitorizarea  conformității acesteia. 

Având în vedere condițiile geografice și climatice care variază foarte mult de la un stat membru 

la altul, Consiliul acordă flexibilitate statelor membre dându-le posibilitatea să decidă dacă să 

folosească sau nu respectivele resurse de apă pentru irigații sau dacă să aplice noile prevederi pe o 

parte  sau pe întreg teritoriul lor.   

Pe baza unei note a Președinției Consiliul a susținut un schimb de puncte de vedere cu privire 

la Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) care este un ciclu de analiză, dialog și 

colaborare de doi ani vizând îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și a legislației UE în 

domeniul mediului. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10278-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9498-2018-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9892-2019-INIT/ro/pdf
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Pachetul de documente pentru EIR 20193 propune analiza stadiului punerii în aplicare  a 

politicilor de mediu și progresele realizate din 2017 până la 1 ianuarie 2019 . 

Dezbaterea a fost organizată în vederea unei mai bune asumări a procesului EIR și a celor 28 

de rapoarte de țară de către statele membre. Miniștrii au fost invitați să răspundă la întrebări privind 

modul de abordare al lacunelor în procesul de punere în aplicare a politicilor și a legislației în materie 

de mediu și la măsurile care pot fi luate la nivel național și european pentru ca administrațiile publice 

să devină mai eficiente. Nu în ultimul rând, miniștrii au fost invitați să identifice modalitățile prin 

care obiectivele de mediu pot fi mai bine integrate în alte domenii de politică: energia, transporturile 

sau agricultura. 

 

 

 

 

 

 

Sub egida Președinției române a 

Consiliului Uniunii Europene, Ministerul 

Economiei din România și Comisia 

Europeană au organizat, la București, 

„Forumul privind piața internă”.  

Tema evenimentului este importantă 

pentru agenda europeană, întrucât piața 

internă joacă și va juca în continuare un rol 

esențial pentru economia UE și 

funcționarea sa eficientă, contribuind la 

menținerea competitivității Uniunii. 

                                                           
3 Pachetul cuprinde o comunicare intitulată „Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă 

care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora” COM 149 (2019) , o anexă la comunicare, 28 de rapoarte de 

țară 

Subiectele abordate în cadrul 

forumului au vizat următoarele domenii de 

atualitate, relevante pentru autorități, 

consumatori și mediul de afaceri: 

- Serviciile – au relevanță majoră, 

aspect subliniat și în concluziile Consiliului 

European din luna martie 2019, prin care 

se solicita aprofundarea pieței interne cu 

accent pe dezvoltarea unei economii care 

să integreze serviciile.  

- Comerțul cu amănuntul – piața 

internă este cadrul care asigură încrederea 

FORUMUL PRIVIND PIAȚA INTERNĂ 

București 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_149_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_149_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_149_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
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consumatorilor în produsele și serviciile 

furnizate pe piața UE, comerțul cu 

amănuntul fiind, prin urmare, sectorul cu 

cea mai mare vizibilitate pentru 

consumatori, dar și cu responsabilitatea 

majoră în a oferi acestora numai 

produse/servicii sigure și de calitate.  

- Standardizarea – în contextul în 

care tehnologia digitală a devenit parte 

integrantă a pieței interne, disponibilitatea 

standardelor pentru asigurarea 

interoperabilității  produselor și serviciilor 

complementare este esențială.  

- Achizițiile publice – 

instrumente importante pentru 

aprofundarea și consolidarea pieței 

interne, pentru promovarea inovării și 

pentru utilizarea fondurilor publice în mod 

eficient.  

                                                           
4 În perioada Președinției române a Consiliului 

UE, Ministerul Economiei a închis un important dosar 

legislativ. Comitetul Reprezentanților Permanenți din 
cadrul Consiliului UE a aprobat acordul provizoriu la 

care s-a ajuns, la 7 februarie a.c., între Președinția 
română a Consiliului UE și reprezentanți ai 
Parlamentului European cu privire la propunerea de 

regulament referitoare la supravegherea pieței și 
conformitatea produselor. Prin această propunere de 

regulament se întăresc prerogativele și 
responsabilitățile autorităților de supraveghere a pieței 
din statele membre, astfel încât să asigure 

introducerea pe piața europeană doar a produselor 
conforme cu cerințele legislației UE. În acest mod, pe 

lângă creșterea gradului de siguranță pentru 
utilizatori, operatorii economici vor beneficia de 
condiții de concurență loială. Noul regulament 

abordează problematica comercializării on-line a 

- Supravegherea pieței, 

conformitatea produselor și 

recunoașterea mutuală – în contextul 

adoptării Regulamentului privind 

supravegherea pieței și conformitatea 

produselor, pe durata Președinție române 

a Consiliul UE4.  

În cadrul lucrărilor, dl Ilie Călin 

Bodea, secretarul de stat în Ministerul 

Economiei, a definit piața internă ca fiind 

„instrumentul care asigură și consolidează 

poziția UE în actualul context geopolitic în 

schimbare, și se confruntă cu multe 

provocări și oportunități”. De asemenea, s-

a precizat că Agenda strategică a UE 

pentru perioada 2019-2024, care cuprinde 

și piața internă, în toate dimensiunile ei - 

un  activ al economiei europene – a fost 

adoptată de Consiliul European, din 20 

iunie a.c. Din  perspectiva competitivității, 

produselor. În plus, vizează întărirea cooperării cu 
autoritățile vamale, în condițiile în care o modalitate 

eficientă de a evita introducerea pe piață a produselor 
neconforme o reprezintă controlul acestora, în funcție 

de risc, la graniță. Totodată, promovează cooperarea 
transfrontalieră mai strânsă între autoritățile de 
supraveghere a pieței din statele membre UE, precum 

și o cooperare între operatorii economici din lanțul de 
aprovizionare cu autoritățile de supraveghere a pieței. 

Pentru evitarea sarcinilor administrative 
disproporționate asupra mediului de afaceri, 
autoritățile de supraveghere a pieței vor concentra 

acțiunile de control a conformității produselor acolo 
unde riscul pentru siguranța produselor este mai mare. 

Noul regulament se va aplica începând din luna iunie 
2021. În România, Ministerul Economiei va fi 
coordonatorul național pentru aplicarea acestui 

Regulament. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/06/20-21/
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consolidarea politicii în domeniul pieței 

interne trebuie să fie corelată cu noua 

politică industrială a UE. 

Oficialii europeni au subliniat 

importanța evenimentului și au felicitat 

echipa Ministerului Economiei pentru 

rezultatele remarcabile înregistrate pe 

durata președinției deținută de România. 

În concluziile forumului au fost 

evidențiate rolul actualului ciclu legislativ și 

instituțional european, precum și 

implicarea și rezultatele obținute în 

negocierile legislative și nelegislative pe 

perioada deținerii de către România a 

Președinției Consiliului UE.  

 

Pe parcursul acestei perioade au fost 

finalizate 12 dosare legislative cu impact 

major asupra pieței interne și a mediului de 

afaceri, iar în cadrul Consiliului 

competitivitate, din luna mai 2019, au fost 

adoptate concluziile privind un nivel nou al 

pieții unice competitive, unde s-a 

menționat că trebuie acordată o atenție 

deosebită provocărilor digitalizării și noilor 

modele de afaceri. Totodată, sunt de 

interes general măsuri pentru eliminarea  

barierelor nejustificate din cadrul pieței 

interne, pentru punerea  în aplicare a 

cadrului de reglementare existent și pentru 

plasarea  cetățenilor și afacerilor în centrul 

atenției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2019/05/27-28/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2019/05/27-28/
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Cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de stabilizare şi 

asociere UE-Muntenegru de la Bruxelles a fost prezidată de 

Zoran Janković, ambasadorul/secretar de stat al 

Muntenegrului, şi de E.S Luminiţa Odobescu, 

ambasador/Reprezentant Permanent al României la 

Uniunea Europeană care a condus delegaţia UE. 

Consiliul a evaluat progresele înregistrate de 

Muntenegru în pregătirile pentru aderare, așa cum rezultă 

din raportul Comisiei Europene din 2019, şi a luat în 

considerare prioritățile pentru continuarea activității în 

cadrul acordului. Totodată, au fost evaluate şi progresele referitoare la cele 2 capitole de negociere 

care au fost deschise la reuniunea anterioară a Consiliului, numărul total de capitole deschise ajungând 

la 32, dintre care 3 au fost închise provizoriu. 

Consiliul a încurajat Muntenegru să-și continue eforturile pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de 

referință și să continue să se concentreze asupra avansării negocierilor urmărind reformarea în 

domeniile: statului de drept, guvernanța economică și reforma administrației publice, să continue 

incluziunea reală a societății civile și a altor părți interesate. 

În continuare, Consiliul a salutat participarea activă a Muntenegrului la numeroasele inițiative 

regionale, precum și angajamentul său continuu față de cooperarea regională și rolul său constructiv 

în menținerea stabilității regionale și avansarea relațiilor de bună vecinătate. 

 

 

 

 

CONSILIUL DE STABILIZARE ŞI ASOCIERE UE-MUNTENEGRU 

Joi, 27 iunie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/27/joint-press-statement-following-the-tenth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-eu-and-montenegro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/27/joint-press-statement-following-the-tenth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-eu-and-montenegro/pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-montenegro-report.pdf?fbclid=IwAR0LqvTstmKbG7fuXiBWmTY7lxTjXj8VXa1WmBnALd6K_uJUyOALyLDWY6c
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/joint-statement-following-the-ninth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-eu-and-montenegro/pdf
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Reuniunea Consiliului de asocierea UE-Maroc a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, 

Federica Mogherini, şi de ministrul afacerilor externe şi al cooperării internaţionale din Maroc, Nasser 

Bourita.  

Cea de-a 14-a reuniune a marcat relansarea relaţiilor politice dintre cele două părţi, ca urmare a  

impulsului prezentat de Consiliul European în concluziile sale din data de 20 iunie 2019. 

În acest context, Înaltul Reprezentant al UE, 

Federica Mogherini,  a declarat că „(...) Organizarea 

acestui Consiliu de asociere a fost mult așteptată și ne-

a permis marcarea reînnoirii relațiilor instituționale 

dintre Uniunea Europeană și Maroc, deschizând astfel 

calea spre relansarea relațiilor noastre privilegiate și a 

«Parteneriatului euro-marocan pentru prosperitate 

împărtășită». Apropierea dintre UE și Maroc este foarte 

strânsă și vom continua să colaborăm pentru a urmări 

obiective comune în ceea ce privește securitatea, 

dezvoltarea, energia din surse regenerabile, reformele 

socioeconomice sau educația.” 

 Consiliul a analizat priorităţile parteneriatului UE-Maroc pentru perioada 2019-2020, precum şi 

viitorul relaţiilor bilaterale, inclusiv aspecte legate de relaţiile economice, comerciale şi de mobilitate 

şi migraţie. 

Totoadată, s-a discutat despre politica regională şi internaţionaltă, dar şi despre probleme 

referitoare la combaterea schimbărilor climatice, cooperarea în domeniul mediului şi consolidarea 

cooperării regionale şi euro-africane. 

 

 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-MAROC 

Joi, 27 iunie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/27/joint-declaration-by-the-european-union-and-the-kingdom-of-morocco-for-the-fourteenth-meeting-of-the-association-council/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/20/european-council-conclusions-20-june-2019/pdf
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Pe perioada celor 2 zile de dezbateri, au fost abordate subiecte precum: 

• Identificarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Dezbatere la care a participat dl 

Jyrki Katainen, membru al Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, 

creştere, investiţii şi competitivitate; 

• Rolul regiunilor UE în guvernanţa pe mai multe niveluri privind schimbările climatice şi 

tranziţia în domeniul energiei, la care a participat dl Miguel Arias Cañete, membru al 

Comisiei Europene responsabil pentru politici climatice şi energie. 

În 27 iunie a.c., au marcat aniversarea a 25 de ani de la înființare a CoR și a Congresului 

autorităților locale și regionale din cadrul Consiliului Europei. 

 În cadrul sesiunii plenare, au fost dezbătute şi adoptate ulterior 11 proiecte: Către un 

proces decizional mai eficient şi mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE; Abordarea localizată 

a politicii industriale a UE; Dimensiunea transfrontalieră în reducerea riscului de dezastre (RRD); O 

nouă agendă europeană pentru accelerarea dezvoltării industriilor maritime; Către un cadru 

european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini; O bioeconomie durabilă pentru Europa: 

consolidarea legăturilor dintre economie, societate şi mediu; Consolidarea educaţiei STI(A)M în UE; 

Strategiile macroregionale, cum ar fi cea pentru regiunea Dunării: un cadru pentru promovarea 

clusterelor transnaţionale; Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD): o bază pentru o strategie a UE 

pe termen lung pentru o Europă durabilă până în 2030; 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 şi Guvernanța pe mai multe niveluri și cooperarea 

intersectorială pentru combaterea sărăciei energetice. 

 În avizul referitor la COM(2019)8 - Către un proces decizional mai eficient şi mai democratic 

în domeniul politicii fiscale a UE, se subliniază că piaţa internă este o zonă de competenţă partajată 

între UE şi statele membre şi că sunt prevăzute mecanisme care să permită armonizarea legislaţiei 

privind politicile fiscale între statele membre. Totodată, se observă că evitarea obligațiilor fiscale de 

SESIUNEA  PLENARĂ 

Membrii Comitetului European al Regiunilor s-au reunit în cea de a 135-a sesiune 

plenară, în perioada 26-27 iunie 2019.  

https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-845-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-845-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5941-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5941-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6135-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6141-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6068-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6068-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6433-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6433-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6435-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6422-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6422-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-239-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-239-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5736-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5736-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5736-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5877-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5877-2018
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_8_RO_ACTE_f.pdf
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/135th-cor-plenary-session.aspx
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/135th-cor-plenary-session.aspx
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către întreprinderile multinaționale rămâne o problemă în UE și trebuie intensificată investigarea 

entităților individuale. 

 În avizul elaborat de dl Christophe Rouillon, raportor CoR, se subliniază nevoia de a uni 

eforturile în domeniul fiscal, pentru a face față provocărilor privind frauda fiscală și comerțul 

transfrontalier, dar și privind schimbările climatice, datorită impactului acestora resimțit la nivel 

local. 

Membrii CoR susţin propunerea referitoare la principiul abordării în etape, propus de Comisie, 

a noilor sisteme de vot, introducerea votului cu majoritate calificată începând cu iniţiativele care nu 

afectează, în mod direct, drepturile, bazele sau cotele de impozitare ale statelor membre. 

În ceea ce priveşte avizul referitor la dimensiunea transfrontalieră în reducerea riscului de 

dezastre (RRD), CoR subliniază că amploarea și frecvența tot mai mare a daunelor provocate de 

calamități au un impact atât asupra vieții oamenilor, cât și din punct de vedere economic. Anual, 

dezastrele naturale produc circa 90.000 de victime și afectează alte aproape 160 de milioane de 

persoane în toată lumea. Între 1980 și 2016, calamitățile naturale provocate de condițiile 

meteorologice și climatice au reprezentat în jur de 83% din pierderile financiare din statele membre 

ale UE. Cooperarea transfrontalieră eficientă ar aduce beneficii însemnate pentru 37,5% din 

populația UE care trăiește în zonele de frontieră. Uniunea dispune în acest moment de 2 instrumente 

prin care poate contribui în caz de dezastru natural - Mecanismul de protecţie civilă şi Fondul de 

solidaritate al UE. Măsurile sugerate de membrii CoR sunt necesare pentru a încuraja un sistem de 

alertă la nivel transfrontalier, pentru a încheia acorduri transfrontaliere în vederea accelerării 

timpului de activare a sistemelor de salvare și a voluntarilor. De asemenea, se doreşte utilizarea 

acronimelor pentru identificarea centrelor de coordonare de la nivel teritorial, în vederea 

standardizării și omogenizării terminologiei utilizate, instituirea unor proceduri armonizate de 

informare prealabilă, recunoaşterea şi certificarea funcţiilor profesionale de către statele membre 

(descrise optim ca „responsabili cu gestionarea riscurilor de dezastre”). 

Avizul privind Consolidarea educaţiei STI(A)M5 în UE recomandă Comisiei Europene și statelor 

membre să depună eforturi coordonate pentru a garanta:  

• abordarea nepărtinitoare din punctul de vedere al genului în educația STIM, în consiliere 

și în elaborarea programelor școlare; 

                                                           
5 STIM - ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică. 

https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6135-2018
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6135-2018
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• că tabloul de bord „Femeile în domeniul digital” (WID), care este tabloul de bord anual al 

Comisiei Europene de monitorizare a participării femeilor la economia digitală, să fie extins 

pentru a evalua inclusiv dobândirea de competențe în domeniul STIM de către femei; 

• că drepturile lingvistice ale minorităților etnice și lingvistice sunt protejate și prin eforturi 

educaționale inovatoare; 

• acțiuni directe și eficiente și schimburi de bune practici în ceea ce privește implicarea 

tinerilor din sistemul de învățământ și a celor care nu sunt încadrați profesional și nu 

urmează niciun program educațional sau de formare. 

În ultimele decenii s-au observat trei lacune îngrijorătoare în domeniile STIM: lipsa profesorilor 

pentru disciplinele STIM la toate nivelurile de educație; scăderea interesului elevilor pentru STIM; 

rezultatele produse de sistemele de învățământ nu corespund întotdeauna nevoilor pieței forței de 

muncă. Astfel, inițiativele, strategiile, planurile de acțiune și parteneriatele public-privat puse în 

aplicare la nivel local și regional în domeniile STIM pot avea un rol important în depășirea diferențelor 

de dezvoltare dintre regiuni şi în limitarea „exodului de creiere” (exodul inteligenților). 
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În contextul deținerii de către România a Președinției rotative la Strategia Uniunii Europene 

pentru regiunea Dunării (SUERD), a avut loc, în perioada 27-28 iunie 2019, cea de-a 8-a ediție a 

Forumului Anual SUERD. Desfășurat sub mottoul: „Coeziune pentru o prosperitate comună în 

regiunea Dunării”, Forumul reprezintă un eveniment marcant al Președinției SUERD, fiind organizat 

sub egida Președinției României la Consiliul UE. 

La eveniment au participat înalți oficiali europeni, demnitari din statele membre ale SUERD6 și 

reprezentanți ai instituțiilor europene, coordonatori naționali și de arii prioritare SUERD, autorități 

publice centrale cu responsabilități în implementarea obiectivelor SUERD, reprezentanți ai 

autorităților publice locale, ai mediului academic și de afaceri, ai societății civile.  

                                                           
6 La Strategie participă 14 ţări dunărene, dintre care nouă state membre ale UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, 

Croaţia, Germania, ca stat federal, landurile Baden-Württemberg şi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state terţe 

(Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina). 
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În cadrul forumului au fost promovate o serie de teme de interes pentru dezvoltarea durabilă 

a regiunii dunărene precum conectivitate, mobilitate, competitivitate prin stimularea dezvoltării 

structurilor de sprijin a afacerilor, transporturilor, digitalizării și turismului. Evenimentul și-a propus 

și identificarea de sinergii între obiectivele strategiilor macro-regionale și obiectivele programelor 

transnaționale, transfrontaliere și ale fondurilor structurale și de investiții ale UE în perspectiva 

politicii de coeziune post-2020. 

Dna Melania-Gabriela Ciot, secretar de stat pentru afaceri europene, a deschis sesiunile de 

lucru ale forumului printr-un discurs de bun venit adresat celor peste 1000 de participanți la acest 

eveniment, subliniind în intervenția sa, eforturile depuse de România pentru promovarea strategiilor 

macro-regionale la nivel european, dar și promovarea SUERD la nivel regional, național și local 

pentru asigurarea coeziunii teritoriale și social-economice a statelor participante. Totodată a 

reconfirmat angajamentul politic al României în promovarea SUERD, în acest sens, asigurând în 

calitatea sa de Președinție a consiliului UE, obținerea consensului pentru adoptarea de către statele 

membre UE a Concluziilor Consiliului privind implementarea Strategiilor macro-regionale. În 

încheierea intervenției sale, secretarul de stat pentru afaceri europene și-a exprimat încrederea în 

eficiența unor astfel de platforme de a identifica noi priorități de dezvoltare, asigurând o abordare 

mai eficientă a problemelor cu care se confruntă regiunea. 

Comisarul european pentru politică regională, dna Corina Crețu, a participat la 

lucrările Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Aceasta a declarat: „(…) Sunt 

onorată să particip astăzi la București, la cel de-al 8-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea 

Dunării ce are ca scop întărirea coeziunii pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării. 

Multumesc Guvernului României pentru găzduirea acestui eveniment și pentru activitatea sa 

consistentă de până acum la Președinția Strategiei. (…) Acest forum are loc într-un moment special, 

în plin proces de revizuire a Planului de acțiune SUERD și în contextul începerii pregătirilor pentru 

următoarea perioadă de programare. Revizuirea Planului de acțiune reprezintă o excelentă 

oportunitate de a verifica și actualiza ceea ce facem și ceea ce dorim să facem pentru punerea în 

aplicare a strategiei. În același timp, este o șansă de aliniere strategică a fondurilor și de integrare 

a strategiei în toate fondurile UE, precum și în politicile naționale și regionale.” 

Forumul Anual SUERD a reprezentat un prilej de a trece în revistă realizările Președinției 

române la SUERD și de a promova prioritățile stabilite de România pentru relansarea strategiei pe 

durata acestui mandat.  

 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/node/476828_ro
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În contextul exercitării preşedinţei summitului G20 de către Japonia, lideri internaţionali s-au 

reunit la Osaka în perioada 28-29 iunie 2019 pentru a aborda provocările economice la nivel mondial. 

Discuţiile s-au axat pe comerţul mondial, transformarea digitală, climă şi energie şi inegalităţile şi 

socieţătile în curs de îmbătrânire. 

 

 

 

SUMMITUL G20 

 
Vineri – sâmbătă, 28 - 29 iunie 2019, Osaka, Japonia 

 

Luni, 28 ianuarie 2019 

Joi, 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/29/g20-osaka-leaders-declaration/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/29/g20-osaka-leaders-declaration/pdf
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Uniunea Europeană a fost reprezentantă de Donald Tusk, preşedintele 

Consiliului European şi de Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei 

Europene. Prim-minstrul japonez, Shinzo Abe a prezidat reuniunea. 

Privind comerţul mondial, liderii G20 au discutat despre calea de urmat 

pentru modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Uniunea 

Europeană şi-a exprimat sprijinul pentru  reformarea OMC și pentru un comerț 

bazat pe norme în contextul intensificării tensiunilor geopolitice. 

Preşedintele Tusk a declarat că „ (...) Scena globală nu poate deveni o arenă în care cei mai 

puternici vor dicta condițiile lor celor mai slabi, în care egoismul va domina solidaritatea și unde 

emoțiile naționaliste vor domina peste bunul simț. Trebuie să înțelegem că avem o responsabilitate nu 

numai pentru propriile noastre interese, ci mai ales pentru pace și pentru o ordine mondială sigură și 

echitabilă ". 

Referitor la transformarea digitală, liderii G20 au discutat despre modul în care utilizarea 

eficientă a datelor poate permite creşterea economică, dezvoltarea şi bunăstarea socială. De 

asemenea, au fost abordate aspecte legate de fluxurile de date. 

În cadrul discuţiilor privind schimbările climatice, Uniunea Europeană şi-a reafirmat 

angajamentul de a conduce lupta împotriva schimbărilor climatice și de a pune pe deplin în aplicare 

Acordul de la Paris înainte de summitul ONU privind schimbările climatice din septembrie a.c. 

„(...) Trebuie să lăsăm o planetă mai sănătoasă pentru cei care urmează. La nivelul Uniunii 

Europene, propunem obiective ambițioase pentru reducerea emisiilor de CO2 până în 2030, care să fie 

atât precise din punct de vedere științific, cât și indispensabile din punct de vedere politic. În Osaka, 

ne vom reafirma angajamentul față de implementarea completă și eficientă a Acordului de la Paris ". 

-declaraţia comună a preşedinţilor cu privire la priorităţile UE pentru summitul G20. 

Inegalitățile și provocările societăților în curs de îmbătrânire au fost, de asemenea, pe agenda 

summitului. în acest sens, liderii G20 au recunoscut importanța promovării îmbătrânirii active și 

necesitatea creșterii participării pe piața muncii a tinerilor, femeilor și persoanelor cu dizabilităţi. 

Totodată, liderii G20 și-au reafirmat angajamentul de a implementa Agenda 2030 și cele 17 

obiective de dezvoltare durabilă. 

La final, liderii statelor membre G20 au adoptat o declarație comună. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/26/joint-letter-of-presidents-donald-tusk-and-jean-claude-juncker-on-the-upcoming-g20-summit/pdf
https://www.g20.org/pdf/documents/en/FINAL_G20_Osaka_Leaders_Declaration.pdf
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