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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„(…) Pentru fiecare principiu 

democratic care este slăbit în UE, 

vocea UE în lume este la fel de slăbită. 

Nu putem fi o forță pentru o mass-

media liberă și pentru statul de drept 

din vecinătatea noastră decât dacă 

avem mijloace de informare gratuite și 

instanțe independente în Uniunea 

noastră.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 
 Autori 

Carmen Denisa Ion 
Luiza Roibu 

Andreea Mihai 
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Comisia Europeană a decis la 2 septembrie 2019 reluarea Programului UE de 

încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli odată cu noul an școlar 

2019-2020. 

Programul va promova alimentația 

sănătoasă și regimuri alimentare echilibrate, 

distribuirea de fructe, legume și produse lactate și 

va susține propunerea unor programe 

educaționale referitoare la agricultură și la 

beneficiile unei alimentații echilibrate.  

Peste 20 de milioane de copii au beneficiat 

de acest program în anul școlar 2017-2018, 

această cifră reprezentând 20 % din copiii din 

întreaga Uniune Europeană. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

„Grație programului UE pentru 
școli, tinerii noștri cetățeni nu se 
vor bucura doar de produse 
europene de calitate, ci vor 
învăța, totodată, despre nutriție, 
agricultură și producția de 
alimente, şi despre munca grea pe 
care o implică aceasta din urmă”- 
comisarul pentru agricultură și 
dezvoltare rurală, Phil Hogan. 

 

Agricultură şi dezvoltare rurală  
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În fiecare an școlar, acestui program i se alocă o sumă totală de 250 de 

milioane EUR. Pentru 2019-2020, au fost alocate 145 de milioane EUR pentru fructe 

și legume și 105 milioane EUR pentru lapte și produse lactate. Deși participarea la 

program este facultativă, toate statele membre ale UE au ales să participe, fie la o 

parte a programului, fie la întregul program. Alocările naționale pentru țările UE care 

participă la program, în acest an școlar, au fost aprobate și adoptate de Comisia 

Europeană în luna martie 2019. De asemenea, țările pot completa ajutoarele UE cu 

fonduri naționale.  

ROMÂNIEI i-au fost alocate 18 milioane de euro dintre care 6.86 milioane sunt 

destinate consumului de fructe şi legume și 10.8 milioane sunt destinate 

programului de distribuire de lapte și produse lactate. 

Statele membre pot decide modalitatea de punere în aplicare a programului, 

inclusiv tipurile de produse pe care le vor primi copiii sau tema măsurilor educative 

instituite. Totuși, alegerea produselor distribuite trebuie să se bazeze pe considerații 

legate de sănătate și de mediu, de caracterul sezonier, de disponibilitate și de 

varietate. 
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Într-un raport publicat la 5 septembrie 2019 este reconfirmată poziția de lider 

mondial a UE în domeniul exporturilor mondiale de produse agroalimentare, acestea 

ajungând în anul 2018 la 138 de miliarde de euro. 

Produsele agricole reprezintă o proporție solidă de 7 % din valoarea totală a 

mărfurilor exportate de UE în 2018, ocupând locul patru după utilaje, alte produse 

prelucrate și produsele chimice. Agricultura, sectoarele și serviciile legate de 

alimentație asigură împreună aproape 44 de milioane de locuri de muncă în UE. 

Lanțul de producție și prelucrare a alimentelor reprezintă 7,5 % din ocuparea forței 

de muncă și 3,7 % din valoarea adăugată totală la nivelul UE. 

Phil Hogan, comisarul responsabil pentru agricultură și dezvoltare rurală, a 

declarat: „Politica agricolă comună, din ce în ce mai orientată spre piață, a contribuit 

în mod decisiv la succesul înregistrat de UE în comerțul agricol. Reputația produselor 

UE ca fiind sigure, fabricate în mod sustenabil, nutritive și de înaltă calitate îi asigură 

un loc de vârf pe piața mondială. Comisia îndeamnă producătorii să profite pe deplin 

de oportunitățile din întreaga lume, asigurându-se, în același timp, că sectoarele 

noastre mai sensibile dispun de măsuri de salvgardare suficiente.” 

Primele cinci destinații pentru produsele agroalimentare exportate de 

Uniunea Europeană continuă să fie Statele Unite ale Americii, China, Elveția, Japonia 

și Rusia, care reprezintă 

40 % din exporturile UE. 

Pe lângă negocierea 

acordurilor comerciale 

care oferă noi 

oportunități 

agricultorilor din UE, 

Comisia Europeană ajută 

exportatorii Uniunii să 

intre pe piețe noi și să 

beneficieze de posibilități 

de afaceri prin activități de promovare, inclusiv prin misiuni la nivel înalt conduse de 

comisarul responsabil pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Phil Hogan. 

Vinurile și vermutul continuă să domine coșul de produse exportate, iar 

băuturile spirtoase și lichiorurile ocupă al doilea loc, urmate de alimentele pentru 

UE este lider în comerțul mondial cu produse 

agroalimentare 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_ro
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sugari și diverse preparate alimentare din ciocolată, paste făinoase și produse de 

patiserie. 

În ceea ce privește importurile, raportul concluzionează că UE a devenit al 

doilea importator de produse agroalimentare din lume, valoarea importurilor sale 

ridicându-se la 116 miliarde de euro, ceea ce aduce balanța comercială a UE pentru 

acest sector la un rezultat net pozitiv de 22 de miliarde de euro. 

UE importă în principal trei tipuri de produse:  

• produse care nu se produc în UE (sau care se produc într-o mică măsură), 

cum ar fi fructele tropicale, cafeaua și fructele proaspete sau uscate (reprezentând 

23,4 % din importuri în 2018);  

• produse care sunt destinate pentru hrana animalelor (inclusiv turte de 

oleaginoase și soia, care însumează 10,8 % din importuri);  

•  produse utilizate ca ingrediente în prelucrarea ulterioară (cum ar fi uleiul 

de palmier). 

Importurile din SUA au înregistrat cea mai rapidă creștere în 2018, cu un 

procent de 10 %, ceea ce face ca acest stat să devină principalul furnizor de produse 

agroalimentare al UE. 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a primit, la data de 4 septembrie 2019, 4 noi inițiative 

cetățenești europene şi a decis să nu înregistreze propunerea de inițiativă 

cetățenească europeană intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale 

comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional”, întrucât acțiunile 

solicitate se află, în mod vădit, în afara sferei de competență a Comisiei de a acționa 

în conformitate cu tratatele UE. 

În stadiul actual al procedurii, Comisia nu a analizat fondul inițiativelor, ci doar 

admisibilitatea. În cazul în care, în termen de un an, se vor aduna 1 milion de 

declarații de susținere din cel puțin 7 state membre, Comisia va face o analiză și va 

răspunde inițiativei: fie va da curs solicitării, fie o va respinge, în ambele cazuri 

trebuind să își argumenteze decizia. 

Inițiative cetățenești europene 

4 

septembrie 

2019 
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După înregistrarea sa oficială, o inițiativă cetățenească europeană permite 

unui milion de cetățeni din cel puțin 7 șapte state membre ale UE să invite Comisia 

Europeană să propună un act legislativ în domeniile în care Comisia are această 

competență. 

Condițiile de admisibilitate sunt următoarele: acțiunea propusă nu trebuie să 

se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei de a prezenta o 

propunere de act juridic, nu trebuie să fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau 

vexatorie și nu trebuie să contravină în mod vădit valorilor Uniunii. 

Cele 3 inițiative sunt: 

1. „Stop cauzelor profunde aflate la originea corupției în Europa, prin tăierea 

fondurilor acordate țărilor care nu dispun de un sistem judiciar eficient după 

expirarea termenului acordat” 

Organizatorii inițiativei solicită Comisiei „să impună un termen strict de 10 ani 

după aderare pentru un moratoriu automat referitor la plățile din fondurile 

structurale și de coeziune către țările care au aderat recent la UE, până când sistemul 

lor judiciar nu mai face obiectul mecanismului de monitorizare.” Potrivit acestora 

„codul juridic actual al UE permite o interpretare necorespunzătoare. În anumite 

condiții, corupția în rândul elitelor politice din țările care au aderat recent s-ar putea 

dovedi benefică pentru alte țări din Uniune, iar termenul „temporar”, care este o 

noțiune relativă, s-ar putea extinde pe o perioadă de timp nelimitată. Stabilirea unui 

calendar strict evită orice motivație directă și indirectă de a comite acte de corupție 

în statele membre ale UE. […]” 

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate lua măsuri juridice în ceea 

ce privește normele financiare referitoare la bugetul UE. Prin urmare, Comisia 

consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. 

Înregistrarea acestei inițiative va avea loc la 12 septembrie 2019, după care va urma 

procesul de colectare, de către organizatori, a semnăturilor de susținere, care va 

dura un an. 

2. „Acțiuni referitoare la urgența climatică” 

Organizatorii inițiativei solicită Comisiei „să intensifice acțiunile referitoare la 

urgența climatică, în conformitate cu limita de încălzire de 1,5°. Aceasta înseamnă 

fixarea unor obiective climatice mai ambițioase și oferirea de sprijin financiar pentru 

acțiunile în domeniul climei.” În special, inițiativa se axează pe necesitatea ca UE „să 

își adapteze obiectivele (contribuțiile stabilite la nivel național - CSN) prevăzute în 

Acordul de la Paris, în vederea reducerii cu 80 % a emisiilor de gaze cu efect de seră 
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până în 2030, pentru a atinge obiectivul de zero emisii nete până în 2035, și să 

ajusteze, în consecință, legislația europeană în domeniul climei.”  

Inițiativa se referă și la punerea în aplicare, la nivelul UE, a unui mecanism de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, la adoptarea unor acorduri de 

liber schimb cu țările partenere, întemeindu-se pe „Sistemul de urmărire a acțiunilor 

în domeniul climei”, precum și la elaborarea unor materiale educaționale gratuite 

referitoare la efectele schimbărilor climatice. 

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate lua măsuri juridice în scopul 

de a conserva, a proteja și a îmbunătăți calitatea mediului, precum și acte în 

domeniul politicii comerciale comune. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa 

admisibilă, din punct de vedere juridic, și a decis să o înregistreze. Înregistrarea 

acestei inițiative va avea loc la 23 septembrie 2019, după care va urma procesul de 

colectare de către organizatori a semnăturilor de susținere, care va dura un an. 

3. „Salvați albinele și fermierii! Către o agricultură propice albinelor pentru 

un mediu sănătos” 

Prin această inițiativă se solicită Comisiei „să propună acte juridice pentru a 

elimina treptat, până în 2035, pesticidele sintetice, pentru a restabili biodiversitatea 

și pentru a sprijini fermierii în realizarea tranziției”. Mai precis, organizatorii doresc 

„ca până în 2030 să se elimine treptat, cu 80 %, 

pesticidele sintetice din agricultura UE, 

începând cu cele mai periculoase, pentru ca, 

până în 2035, în agricultură să nu se mai 

utilizeze deloc pesticide sintetice; să refacă 

ecosistemele naturale din zonele agricole, 

astfel încât agricultura să devină un vector 

pentru refacerea biodiversității; să reformeze 

agricultura, acordând prioritate agriculturii la 

scară mică, diversificate și durabile, sprijinind creșterea rapidă a practicilor 

agroecologice și ecologice și permițând formarea fermierilor și cercetarea 

independente, în domeniul agriculturii, în ceea ce privește agricultura fără pesticide 

și fără OMG-uri.” 

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate lua măsuri juridice în 

domeniul politicii agricole comune și al pieței interne și poate adopta măsuri în 

domeniul veterinar și fitosanitar. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa admisibilă 

din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze, la 30 septembrie 2019, după 

https://beesfarmers.armada.digital/
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care va urma procesul de colectare de către organizatori a semnăturilor de susținere, 

care va dura un an. 

4. „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și 

respectarea dreptului internațional” 

Comisia a analizat că inițiativa intitulată „Asigurarea conformității politicii 

comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional” şi nu a 

admis-o din punct de vedere juridic, deoarece se află în mod vădit în afara sferei de 

competență a Comisiei de a acționa, astfel cum este prevăzută în tratatele UE. 

Inițiativa se referă la „reglementarea tranzacțiilor comerciale cu entități ale 

ocupantului care își au sediul sau care își desfășoară activitatea în teritoriile ocupate 

prin interzicerea intrării pe piața UE a produselor originare din respectivele teritorii.” 

Inițiatorii solicită Comisiei „să propună acte juridice pentru a împiedica entitățile 

juridice din UE să importe produse care provin din așezări ilegale de pe teritoriile 

ocupate și să exporte produse către astfel de teritorii, pentru a menține integritatea 

pieței interne și pentru a nu ajuta sau a nu sprijini menținerea unor astfel de situații 

ilegale.” 

Un act juridic pe această temă ar putea fi adoptat numai în temeiul articolului 

215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitor la „măsuri 

restrictive”. Însă, înainte ca un astfel de act juridic să poată fi adoptat de Consiliu, 

trebuie adoptată o decizie în cadrul politicii externe și de securitate comună a UE 

pentru a permite întreruperea sau reducerea relațiilor economice și financiare cu o 

țară terță. Comisia nu are competența de a prezenta o astfel de propunere de 

decizie. 
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Deficitul de încasare a TVA: În 2017, țările UE au pierdut venituri din TVA 

în valoare de 137 de miliarde EUR 

În data de 5 septembrie 2019, Comisia 

Europeană a publicat un raport conform căruia țările 

din UE au pierdut 137 de miliarde EUR în anul 2017, 

datorită neîncasării unor impozite reprezentând taxa 

pe valoarea adăugată (TVA).  

Raportul privind deficitul de încasare a TVA 

publicat vizează anul 2017, deoarece acesta este anul 

cel mai recent pentru care sunt disponibile date 

cuprinzătoare despre conturile naționale și resursele 

proprii. Studiul din acest an introduce un element nou: 

un exercițiu de previzionare care cuprinde așa-numitele „estimări rapide” pentru 

anul anterior anului publicării și anume 2018. Aceste estimări rapide indică faptul că 

deficitul de încasare a TVA va continua, probabil, să scadă și se va situa sub valoarea 

de 130 de miliarde EUR și sub 10 % din totalul sumei reprezentând TVA de plătit în 

2018. 

 Așa-numitul „deficit de încasare a TVA1” 

– diferența globală dintre veniturile din TVA 

preconizate și suma efectiv colectată – a scăzut 

într-o anumită măsură în comparație cu anii 

precedenți, însă continuă să fie foarte mare. 

Acest deficit evidențiază din nou necesitatea 

unei reforme cuprinzătoare a normelor UE în 

materie de TVA, astfel cum a fost propusă în 

2017 de către Comisia Europeană, precum și 

necesitatea unei cooperări sporite între statele membre pentru a combate fraudele 

 
1 Deficitul de încasare a TVA măsoară eficacitatea măsurilor de asigurare a respectării normelor în materie de 

TVA și de asigurare a conformității în fiecare stat membru, deoarece oferă o estimare a pierderilor de venituri 

din cauza fraudelor și a evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale, a falimentelor, a insolvențelor financiare, 

precum și a erorilor de calcul. 

Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă  

„Climatul economic 
favorabil și unele dintre 
soluțiile de politică pe 
termen scurt puse în 
aplicare de UE au contribuit 
la reducerea deficitului de 
încasare a TVA în 2017, 
Pierre Moscovici. 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
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în materie de TVA și pentru a face ca normele să fie puse în aplicare pentru 

întreprinderile și comercianții care respectă legislația. 

ROMÂNIA a înregistrat cel mai mare deficit de încasare a TVA la nivel național, 

36 % din veniturile din TVA preconizate nefiind încasate în anul 2017. Ea este urmată 

de Grecia (34 %) și Lituania (25 %). Cele mai mici deficite sunt în Suedia, Luxemburg 

și Cipru, unde veniturile din TVA sunt deficitare în medie cu doar 1 %. În termeni 

absoluți, cel mai mare deficit de încasare a TVA, de 33,5 de miliarde EUR, a fost 

înregistrat în Italia. 

Performanțele individuale ale statelor membre variază încă în mod 

semnificativ. Deficitul de încasare a TVA a scăzut în 25 de state membre și a crescut 

în trei. Malta (- 7%), Polonia (- 6%) și Cipru (- 4%) au înregistrat performanțe 

puternice, cu scăderi semnificative ale pierderilor de venituri din TVA. Șapte state 

membre ( Slovenia, Italia, Luxemburg, Slovacia, Portugalia, Cehia și Franța) au avut 

și ele rezultate bune, reducând deficitul lor de încasare a TVA cu peste 2 %. Deficitul 

de încasare a TVA a crescut în mod considerabil în Grecia (2,6 %), Letonia (1,9 %) și 

puțin în Germania (0,2 %).  

În termeni nominali, deficitul de încasare a TVA a scăzut în 2017 cu 8 miliarde 

EUR până la 137,5 de miliarde EUR, o valoare similară scăderii din 2016 de 7,8 

miliarde EUR. Deficitul de încasare a TVA în 2017 reprezintă 11,2 % din totalul 

veniturilor din TVA în UE, comparativ cu 12,2 % pentru anul precedent. Această 

tendință de scădere poate fi observată pentru al cincilea an consecutiv. 
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În această perioada, Parlamentul European şi-a desfășurat activitatea în cadrul 

comisiilor de specialitate la Bruxelles, Belgia.  

Membrii comisiilor Parlamentului European s-au reunit pentru a discuta 

prioritățile președinției finlandeze a Consiliului Uniunii Europene.  

Piața internă și protecția consumatorului - „Prioritățile noastre sunt strâns 

legate de obiectivul realizării durabilității” - a declarat ministrul finlandez al muncii, 

dl Timo Harakka, la întâlnirea din data de 2 septembrie a.c., din cadrul Comisiei 

pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO). El a făcut referire în mod 

special la agenda de creștere durabilă și la importanța acesteia din punct de vedere 

al mediului, dar și din perspectiva economică și socială.  Economia digitală, inclusiv 

serviciile digitale, punerea în aplicare a legilor privind protecția consumatorilor în 

mod eficient, precum și propuneri pentru limitele cheltuielilor din Cadrul Financiar 

Multianual legate de piața unică și de vamă sunt cuprinse în programul Președinției 

finlandeze. De asemenea, digitalizarea, inteligența artificială, sprijinul pentru IMM-

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

2 - 8 

septembrie 
Din activitatea comisiilor  
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uri, geo-blocarea, abilitățile digitale, siguranța produselor și dublul standard al 

acestora s-au numărat printre subiectele discutate cu deputații europeni. În ceea ce 

privește Brexit, dl Harakka a menționat că: „Suntem pregătiți pentru multe rezultate, 

dar se pot întâmpla lucruri neașteptate”. 

Afaceri externe - Consolidarea relațiilor UE - Africa, colaborarea în Arctica, 

stimularea acțiunilor comune pentru combaterea amenințărilor hibride, în timp ce 

continuă lupta pentru combaterea schimbărilor climatice au fost câteva dintre 

prioritățile subliniate de ministrul afacerilor externe, dl Pekka Haavisto, în data de 2 

septembrie a.c. El a susținut introducerea votului cu majoritate calificată la luarea 

deciziilor privind politica externă în cadrul Consiliului, pentru a se asigura că UE are 

o voce unită la nivel internațional. În ceea ce privește extinderea, ministrul Haavisto 

a spus că este în favoarea deschiderii capitolelor de aderare cu Albania și Macedonia 

de Nord, menținând deschis dialogul cu Turcia, în ciuda faptului că, de mulți ani, 

această țară a deviat politica sa într-o direcție greșită. În timp ce unii membri au 

criticat eforturile UE de a combate migrația neregulată și de a saluta potențialele 

state membre noi, majoritatea a susținut propunerile Președinției finlandeze de a 

depune eforturi pentru votul cu majoritate calificată în Consiliu. De asemenea, au 

solicitat guvernului finlandez să sprijine menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei. 

Industrie, cercetare și energie - Ministrul afacerilor economice, dna Katri 

Kulmuni, a subliniat în data de 3 septembrie a.c., că Finlanda va promova o politică 

industrială modernă, condusă de economia digitală, cu un accent puternic pe 

cercetare și inovare, pentru a crea o creștere durabilă în UE. Acest lucru va fi 

semnificativ și în tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Ea 

a mai precizat că un acord între statele membre cu privire la bugetul UE 2021-2027 

este un obiectiv important. Ministrul finlandez al  transporturilor și comunicațiilor, 

dna Sanna Marin, le-a spus parlamentarilor europeni că o prioritate este 

consolidarea încrederii cetățenilor în noile tehnologii, de exemplu în domeniul 

inteligenței artificiale. Deputații europeni au salutat prezentarea, dar au subliniat 

necesitatea de a fi ambițioși cu privire la bugetul pe termen lung al UE, deoarece o 

creștere a fondurilor, în special pentru cercetare și tehnologie, este necesară pentru 

a promova locuri de muncă și creștere. Președintele Comisiei pentru industrie, 

cercetare și energie (ITRE), dna Adina-Ioana Vălean, a cerut Președinției finlandeze 

să nu reducă finanțarea UE pentru cercetare și inovare în bugetul pentru 2020, așa 

cum a fost propunerea Consiliului. 

Dezvoltare regională - Ministrul afacerilor economice, dna Katri Kulmuni, a 

prezentat, în data de 3 septembrie a.c., prioritățile în domeniul dezvoltării regionale, 
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care includ realizarea politicii de coeziune a UE (mai orientată spre rezultate, mai 

eficientă și mai concentrată tematic). De asemenea, a subliniat rolul important pe 

care coeziunea îl poate avea în stimularea cercetării și inovării, precum și în crearea 

rezilienței la globalizare. Deputații europeni au salutat prezentarea ministrului 

Kulmuni, precum și faptul că Președinția finlandeză este gata să reia negocierile 

interinstituționale, cât mai curând posibil, acordând prioritate asigurării unei 

inițiative prompte a „programelor de nouă generație”. 

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Ministrul muncii, dl Timo 

Harakka, le-a declarat deputaților europeni, la întâlnirea din 3 septembrie a.c., că 

cel mai important obiectiv al Președinției finlandeze este asigurarea unui viitor 

durabil. Pentru a atinge acest obiectiv, Finlanda va promova „o tranziție accelerată 

la o economie neutră din punct de vedere climatic, într-un mod care să fie durabil 

social” - a mai adăugat el. Îmbunătățirea competențelor lucrătorilor, precum și 

protejarea acestora au fost unele dintre subiectele dezbătute. Întrebat de 

parlamentarii europeni despre măsurile de asistare a persoanelor cu dizabilități la 

muncă, ministrul Harakka a declarat că, în prezent, elaborează concluzii ale 

Consiliului privind promovarea ocupării forței de muncă a persoanelor care au 

dificultăți în accesarea pieței de muncă. El le-a spus deputaților europeni că așteaptă, 

cu nerăbdare, să lucreze, în continuare, la un posibil salariu minim al UE, în timp ce 

ministrul afacerilor sociale și sănătății, dna Aino-Kaisa Pekonen, a subliniat că 

Semestrul european și Pilonul social al UE ar trebui să integreze aspectul bunăstării. 

Dezvoltare și relații UE-ACP - Ministrul cooperării pentru dezvoltare și 

comerțului exterior, dl Ville Skinnari a subliniat, în cadrul întâlnirii din data de 3 

septembrie a.c., importanța acțiunilor climatice, punerea în aplicare a Agendei 2030, 

a politicii externe bazate pe valori, în special a egalității de gen, și a unui parteneriat 

cu Africa. Având în vedere contextul extrem de îngrijorător cu care se confruntă UE, 

ministrul Skinnari a subliniat necesitatea apărării acțiunilor umanitare bazate pe 

principiile și respectarea dreptului internațional, precum și pe sprijinul populațiilor 

vulnerabile. Deputații europeni au salutat atenția ministrului asupra climei și au 

subliniat importanța abordării inegalităților de gen și a violenței sexuale în conflicte, 

precum și examinarea modalităților față de numărul tot mai mare de deplasări 

forțate cauzate de schimbările climatice și necesitatea unei mai mari coerențe a altor 

politici ale UE cu obiectivele de dezvoltare. 

Transport și turism - Europa are nevoie de o ofertă mai largă de servicii de 

transport, iar automatizarea va fi cheia pentru rezolvarea provocărilor de mediu și 

siguranță, a declarat la întâlnirea din 3 septembrie a.c., ministrul transporturilor și 
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comunicațiilor, dna Sanna Marin. În ceea ce privește propunerile legislative depuse 

până acum, Președinția finlandeză va încerca să ajungă la o concluzie referitor la 

drepturile călătorilor feroviari și Eurovignett, precum și să negocieze pachetul de 

mobilitate. De asemenea, ar dori să readucă drepturile pasagerilor aerieni pe ordinea 

de zi. La rândul său, ministrul afacerilor economice, dna Katri Kulmuni, responsabil 

cu turismul, a declarat că prioritatea, în acest domeniu, va fi stimularea digitalizării 

sectorului turistic pentru a accelera creșterea și ocuparea forței de muncă. Deputații 

europeni și-au exprimat sprijinul pentru încheierea lucrărilor legislative la 

propunerile Cerului unic european și Eurovignette2. De asemenea, deputații au fost 

interesați de cum se pot depăși divergenţele din pachetul de mobilitate, despre  

deschiderea piețelor de autocare și autobuze, cum să se asigure reducerea nivelului 

de trafic cu o automatizare tot mai mare, precum și ce sprijin financiar este necesar 

pentru sectorul turismului în cadrul noului buget pe termen lung al UE. 

Pescuit - Ministrul agriculturii și pădurilor, dl Jari Leppä, a declarat la audierea 

din data de 4 septembrie a.c., că prioritățile sale includ punerea în aplicare a 

eforturilor în ceea ce privește pescuitul (capturi și cote totale admisibile), așa cum s-

a convenit recent, și revizuirea Fondului european maritim și pentru pescuit (FEPF), 

pentru a reduce birocrația și a îmbunătăți alocarea fondurilor. În legătură cu acesta 

din urmă, negocierile vor fi începute în curând, ca parte a cadrului bugetar 2021-

2027. Celelalte două priorități prezentate au vizat lupta împotriva pescuitului ilegal 

și sporirea rolului organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului. Deputații 

europeni au solicitat ca fondurile care se duc la FEMS să nu fie tăiate, chiar și după 

Brexit. Ministrul finlandez s-a angajat să depună eforturi pentru a găsi un echilibru 

echitabil în ceea ce privește FEPF, în contextul diferitelor poziții ale statelor membre 

în acest dosar. De asemenea, membrii PE au pus sub semnul întrebării acordurile 

internaționale de pescuit, în special acordul care va expira curând cu Mauritania, 

precum și cele cu Guinea-Bissau și Maroc, toate reprezentând oportunități 

importante pentru flota UE. 

 
2 Eurovignette este un sistem comun de colectare a taxelor în Olanda, Luxemburg, Danemarca și Suedia. Atunci când 

conduceţi pe autostrăzile şi drumurile din aceste ţări, este necesar să plătiţi pentru Eurovignettă– chiar şi în cazul în care doar 
tranzitaţi. Sistemul Eurovignette este complet electronic – vehiculul este înregistrat în baza de date pe durata perioadei 
selectate. Nu este necesar să reţineţi o copie a chitanţei pe care aţi primit-o la punctul de vânzare sau pe cea tipărită după 
achiziţionarea on-line. Nevoia de a plăti o taxă se aplică tuturor vehiculelor cu greutatea peste 12 tone. Durata de valabilitate 
a vignietei este restricţionată – pentru o zi, o săptămână, o lună sau 1 an. Toți clienții Eurowag pot achiziționa on-line vignieta 
direct de pe portalul de taxare a operatorului, nemaifiind nevoie de o activare suplimentară. De asemenea, clienții Eurowag 
pot achiziţiona vignieta de la unul din punctul de vânzare, convenabil situate la punctele de trecere a frontierei. - 
https://www.eurowag.com/ro/servicii/taxa-de-drum/eurovignette/ 
 

https://www.eurowag.com/ro/servicii/taxa-de-drum/eurovignette/
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Afaceri economice și monetare - Președintele ECOFIN și ministrul Finanțelor, 

dl Mika Lintilä, a declarat, în data de 4 septembrie a.c., că Președinția finlandeză 

intenționează să progreseze în ceea ce privește uniunea piețelor de capital și 

uniunea bancară, inclusiv abordarea împrumuturilor neperformante ale băncilor, 

precum și activitatea sistemului de asigurare a depozitelor europene (EDIS). Pe lista 

priorităților se află lupta împotriva fraudei fiscale și schimbarea profitului, 

impozitarea digitală armonizată în UE și impozitul pe tranzacțiile financiare. 

Președinția finlandeză dorește să facă infrastructura financiară a UE mai rezistentă 

la amenințările cibernetice și să facă politicile economice și de mediu să lucreze 

împreună pentru combaterea schimbărilor climatice. Deputații europeni au fost 

mulțumiți de prioritățile prezentate, dar au insistat asupra acțiunilor UE împotriva 

schimbărilor climatice, spălării banilor și evaziunii fiscale. Se așteaptă propuneri 

concrete privind impozitarea digitală și finanțele ecologice. Membrii Comisiei ECON 

au fost sceptici cu privire la finalizarea Uniunii bancare și a EDIS, subliniind lipsa de 

voință politică și rezistență la împărțirea riscurilor. 

Cultură și educație - Ministrul educației, dna Li Andersson, a prezentat în data 

de 4 septembrie a.c., cele 3 priorități-cheie: învățarea pe tot parcursul vieții, 

eliminarea tuturor barierelor existente în calea mobilității în sectorul culturii, 

precum și eficientizarea educației și îmbunătățirea calității educației. Deputații 

europeni au solicitat Președinției finlandeze să intensifice sprijinul pentru formarea 

profesională, dezvoltarea competențelor digitale în educație, precum și incluziunea 

și lupta împotriva discriminării. Ei au insistat că finanțările pentru programul Erasmus 

trebuie să fie susținute în timpul negocierilor pentru următoarea perioadă bugetară 

a programului. În cadrul aceleiași întâlniri, ministrul științei și culturii, dna Hanna 

Kosonen, a prezentat programul „Europa creativă”, ca principal obiectiv în acest 

domeniu. Ministrul finlandez a precizat că activitatea sa se va concentra pe 

dezvoltarea sectorului audiovizual, inclusiv introducerea noilor tehnologii, 

selectarea conținutului de înaltă calitate, implicarea publicului și transformarea 

digitală. În domeniul tineretului, dna Kosonen a subliniat că există preocupări pentru 

calitatea muncii tinerilor, pregătirea lucrătorilor tineri și dezvoltarea muncii digitale, 

în timp ce lupta împotriva corupției și dopajul sunt prioritățile pentru sectorul 

sportiv. 

Libertăți civile, justiție și afaceri interne - Finlanda este hotărâtă să înainteze 

dispozițiile articolului 7 al Tratatului UE pentru nerespectarea statului de drept 

împotriva Ungariei și Poloniei, a declarat ministrul justiției, dna Anna-Maja 

Henriksson, la audierile din data de 4 septembrie a.c., de la Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne (LIBE). Ea a subliniat că statul de drept este adezivul 
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care ține Uniunea Europeană unită, a reamintit importanța Parchetului European și 

a promis că va colabora strâns cu Parlamentul European pentru a se asigura că un 

procuror-șef european este numit rapid. La rândul său, ministrul de interne, dna 

Maria Ohisalo, consideră că trebuie reformat sistemul european de azil și i-a asigurat 

pe parlamentarii europeni că Finlanda va face tot posibilul pentru a consolida 

încrederea între statele membre. În ceea ce privește situația din Marea Mediterană, 

dna Ohisalo a declarat că trebuie oprite toate acțiunile care duc la pierderi de vieții 

omenești. Presupunând că un mecanism permanent va lua timp, ea a propus o 

schemă temporară pentru a asigura debarcarea rapidă a persoanelor salvate pe 

mare, implicând cât mai multe state membre în mod voluntar. Deputații europeni 

au salutat prioritățile Președinției finlandeze, dar au cerut explicații suplimentare cu 

privire la revizuirea pachetului de instrumente pentru justiție și măsurile care trebuie 

luate pentru a găsi soluții în domeniul gestionării migrației. De asemenea, au fost 

întrebări referitoare la teme precum securitatea internă, în special posibila extindere 

a schimbului de date referitoare la  înregistrarea pasagerilor (PNR) în transportul 

feroviar și naval. 

Comerț internațional - Ministrul comerțului, dl Ville Skinnari, răspunzând 

întrebărilor membrilor Comisiei pentru comerț internațional (INTA) care vizau 

comerțul și dezvoltarea durabilă a acordurilor comerciale, în special acordul 

Mercosur cu țările latino-americane, a subliniat că politicile comerciale trebuie să fie 

bazate pe valoare și să fie gestionate, ținând cont de mediu, egalitatea de gen, 

drepturile omului și drepturile angajaților. „O atitudine mercantilistă câștig-câștig 

față de comerț este un mod greșit de a analiza” – a precizat dl Skinnari. Deputații 

europeni au fost interesați de reforma Organizației Mondiale a Comerțului, o viitoare 

tranzacție comercială cu un Regatul Unit post Brexit și progresele Consiliului cu 

privire la reglementarea cu dublă utilizare. 

Afaceri juridice - Ministrul justiției, dna Anna-Maja Henriksson, a declarat că 

obiectivul Președinției finlandeze este consolidarea statului de drept și a pachetului 

de instrumente pentru justiție, care include pregătirea comună a profesioniștilor din 

domeniul juridic, sprijin pentru societatea civilă și consolidarea tabloului de bord al 

justiției europene. „În viitor, digitalizarea și progresele tehnologice pot contribui la 

accelerarea și îmbunătățirea accesului la justiție” – a mai precizat dna Henriksson. 

Prioritățile includ asigurarea unui mediu echitabil și previzibil pentru companii, 

combaterea evaziunii fiscale și găsirea unei modalități de a duce propunerea privind 

raportarea de la țară la țară în atenția Consiliului. Deputații europeni au salutat 

ambiția Președinției finlandeze de a acorda prioritate statului de drept ca fiind o 

preocupare principală și au ridicat întrebări, de la domenii care vizează inteligența 
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artificială la impactul schimbărilor climatice asupra drepturilor omului, evaziunii 

fiscale și echilibrului de gen. 

Bugete aprobate  

Comisia pentru bugete (BUDG) a aprobat, în data de 3 septembrie a.c.,  un 

ajutor financiar în valoare de 293,5 milioane euro din Fondul de Solidaritate al UE 

pentru pagubele produse de inundațiile din anul 2018, care au devastat teritorii din 

Austria, Italia și România. Ajutorul financiar de 293,5 milioane euro se împarte astfel: 

277,2 milioane euro pentru Italia, 8,1 milioane euro pentru Austria și 8,2 milioane 

euro pentru regiunea de nord-est a României. Propunerea de decizie3, al cărei 

raportor este parlamentarul român  Siegfried Mureșan (EPP, RO), a fost aprobată cu 

35 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri, recomandă aprobarea asistenței 

din FSUE. 

În aceeași ședință, deputații europeni au încurajat susținerea pentru cercetare 

la nivel UE și a programului Erasmus.  Membrii PE au aprobat, cu 31 de voturi pentru, 

7 voturi împotrivă și o abținere, o creștere cu 100 milioane euro pentru programele 

de referință ale UE: Orizont 2020 (80 milioane euro pentru cercetare) și Erasmus+ 

(20 milioane euro pentru mobilitatea tinerilor), în urma deciziei Parlamentului 

European și a Consiliului în cadrul acordului privind bugetul UE 2019, din luna 

decembrie 2018. 

De asemenea, membrii Comisiei BUDG au decis, cu 32 de voturi pentru, 4 

împotrivă și 1 abținere, să restituie statelor membre 1,8 miliarde euro din bugetul 

pentru 2018, prin scăderea contribuției la bugetul UE. Acesta este un exercițiu anual, 

surplusul provenind de obicei din dobânzi și penalități încasate de Comisia 

Europeană și din programe europene implementate parțial. 

Toate proiectele de rapoarte trebuie să fie aprobate de plenul Parlamentului, 

în cadrul sesiunii din 16 - 19 septembrie a.c., de la Strasbourg, și de Consiliul UE. 

 

Christine Lagarde audiată în Comisia ECON  

Dna Christine Lagarde este recomandarea făcută pentru funcția de președinte 

al Băncii Central Europene (BCE), iar în data de 4 septembrie a.c., deputații europeni 

 
3 COM(2019)206 - Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind  mobilizarea Fondului de solidaritate 

al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență României, Italiei și Austriei 

 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190206.do#dossier-COM20190206
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
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din Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), au audiat-o şi i-au dat 

ocazia pentru a-şi prezenta planurile sale. 

Au existat mai multe întrebări despre cum ar trebui BCE să acorde prioritate 

obiectivelor sale secundare și să se integreze mai bine, inclusiv printr-o revizuire a 

cadrului său monetar, dar și despre nevoia de a integra mai eficient lupta împotriva 

schimbărilor climatice.  Deputații europeni au fost interesați cum pot fi atenuate 

efectele negative, precum ratele dobânzii prea mici, care rezultă din măsurile 

excepționale luate de BCE, în special prin programul său de relaxare cantitativă, 

necesitatea revizuirii codului de conduită al BCE, rolul monedei euro ca monedă de 

rezervă și modul în care deciziile BCE pot fi explicate mai bine cetăţenilor. 

În răspunsurile sale, dna Lagarde a fost de acord că este timpul să fie revizuit 

cadrul monetar al BCE pentru a aborda noi provocări, precum creditarea nebancară, 

finanțarea financiară, monedele criptografice și schimbările climatice. Ea a subliniat 

că va promova schimbările climatice care vor deveni o preocupare de bază pentru 

BCE, având în vedere că ar putea prezenta riscuri macro-critice. Finanțarea tranziției 

ecologice ar trebui să  constituie o prioritate  pentru toți actorii economici, inclusiv 

BCE. Dna Lagarde a mai spus că, deși relaxarea cantitativă a BCE a dus într-adevăr la 

anumite efecte negative, rezultatele sale generale au fost pozitive. Christine Lagarde 

a precizat că explicarea deciziilor luate  și comunicarea cu oamenii va fi sarcina ei 

principală ca viitor președinte al BCE. „BCE trebuie să înțeleagă și să le explice 

oamenilor, nu numai piețelor” – a concluzionat dna Lagarde.  

Dna Lagarde a fost votată cu  37 de voturi în 

favoarea preluării funcției, 11 împotrivă și 4 abțineri. 

Recomandarea Comisiei ECON va fi transmisă 

plenului Parlamentului European pentru votul de 

confirmare, din ședința plenară din sesiunea 16 -19 

septembrie a.c. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/PR/2019/09-04/1187645EN.pdf
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În data de 6 septembrie 2019, la Helsinki – Finlanda, în cadrul întâlnirii 

membrilor Conferinței președinților din Parlamentul European (președintele 

Parlamentului European și liderii grupurilor politice din Parlamentul European) cu 

membrii guvernului finlandez, prim-ministrul Antti Rinne s-a întâlnit cu dl David 

Sassoli pentru a discuta teme privind creșterea durabilă, clima, bugetul pe termen 

lung al UE și cooperarea dintre Consiliu și Parlamentul European.  

Obiectivul Finlandei în domeniul climei este de a defini elementele-cheie ale 

strategiei UE pe termen lung, în cadrul Consiliului European, până la sfârșitul anului 

2019. 

„ (…) Politica UE în domeniul climei trebuie să creeze speranță și perspective în 

viitor pentru populația Europei. Ne dorim ca UE să fie lider mondial și un exemplu  în 

ceea ce privește acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Acesta înseamnă 

asumarea angajamentului de a obține neutralitatea emisiilor de CO2 până în 2050. 

Ne bucurăm să constatăm că și Parlamentul European susține obiectivele noastre în 

domeniul climei” - a declarat prim-ministrul finlandez Antti Rinne. 

PREȘEDINȚIA 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

6 septembrie 

2019 

REUNIUNEA MEMBRILOR GUVERNULUI 

FINLANDEZ CU REPREZENTANȚII  PE 
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Politica privind clima este susținută prin Strategia UE pentru creștere care se 

concentrează pe competitivitate, incluziune socială și neutralitatea impactului 

asupra climei. 

În continuare, participanții la reuniune au avut loc dezbateri cu privire la 

bugetul pe termen lung al UE și cadrul financiar multianual (CFM). Obiectivul 

Finlandei este de a încheia negocierile în cadrul Consiliului cu privire la CFM pentru 

a deschide calea examinării acestuia în cadrul Consiliul European. 

Nu în ultimul rând, a fost abordată tema privind valorile comune ale UE.  

 

  

 

 

 

 

 

 

„(…) Apărarea valorilor europene și 

a statului de drept înseamnă pur și 

simplu protejarea cetățenilor și a   

bunăstării acestora. Trebuie  să fie 

clar că în UE  există toleranță zero 

pentru încălcarea democrației și a 

statului de drept, iar noi în calitate 

de factori de decizie avem o 
responsabilitate  în acest sens” a 

declarat prim-ministrul finlandez . 



 

 
27 

 

Perioada vacanței de vară nu a fost suficientă pentru a restabili situația 

privind Brexit, iar soluțiile Camerei Comunelor din Parlamentul Marii Britanii, după 

ce a respins de trei ori Acordul de retragere din UE, păreau a fi fără ieșire deoarece 

nu au reușit să construiască în legislatura anterioară o majoritate pentru nicio 

variantă de retragere. 

Nici preluarea mandatului de prim-ministru, la 23 iulie 2019, a d-lui Boris 

Johnson nu s-a dovedit a fi opțiunea ideală pentru rezolvarea problemelor, deși cea 

mai mare parte a cabinetului său a fost constituit din susținători ai Brexit-ului.  

În contextul reînceperii activităților instituțiilor UE, după alegerile 

parlamentare europene, prim-ministrul britanic a anunțat că de la 1 septembrie 

2019 vor participa la reuniunile Uniunii Europene doar în baza unor decizii, analizate 

fiecare în parte și prioritizate în funcție de interesele naționale, de relațiile 

internaționale, de aspectele ce țin de securitate sau de probleme financiare. 

În perioada verii, prim-ministrul Marii Britanii a efectuat mai multe vizite de 

lucru la Berlin și Paris, cu intenția de a renegocia și de a obține sprijinul pentru un alt 

tip de acord. Întâmpinând fermitatea liderilor europeni, reprezentanții din Marea 

Britanie au ieșit cu declarații radicale, îndreptate spre cetățenii care sunt veniți la 

lucru în această țară, cărora le-au creat incertitudinea libertății de circulație, a 

locurilor de muncă și a perioadei de ședere. Retoricile agresive au plecat în toate 

direcțiile.  

Pregătirea pentru un scenariu fără acord 
Septembrie 

2019 

BREXIT 
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Parlamentul britanic și-a reluat activitatea la 3 septembrie a.c. și toată lumea 

se aștepta ca să fie la fel de divizat. Cu ajutorul unui număr semnificativ de 

parlamentari conservatori care au trecut din partidul lui Boris Johnson în cealaltă 

parte a eșichierului politic și în urma unor dezbateri de urgență, planurile prim-

ministrului4 de a ieși din Uniune fără acord au fost zădărnicite. În aceste condiții 

opoziția a cerut să se adopte o lege care să-l oblige pe actualul prim-ministru să ceară 

UE amânarea Brexit-ului până la 31 ianuarie 2020.  

 

 

 

 

Jacob Rees-Mogg, liderul Camerei Comunelor, a anunțat în 5 septembrie a.c. 

că guvernul britanic va convoca un nou vot în 9 septembrie a.c. pentru organizarea 

alegerilor legislative anticipate.   

Vineri, 6 septembrie a.c., Camera Lorzilor  a  adoptat propunerea de lege 

venită de la Camera Comunelor prin care se respinge  ieșirea Marii Britanii fără acord 

din UE, la 31 octombrie a.c. 

O cerere pentru anticipate a fost respinsă anterior adoptării deciziei de 

amânare a Brexit-ului. Partidele de opoziție sunt de acord cu alegerile anticipate însă 

nu au convenit asupra datei – pe de o parte, nu a fost agreată data de 15 octombrie 

 
4 În pofida unor semnale de la Bruxelles care confirmă că nu este posibilă vreo modificare a celor negociate cu 

Theresa May,  PM Johnson susţine că strategia sa este să obţină o înţelegere cu UE până la summitul european din 17 
octombrie a.c. şi că ar exista progrese în demersul său de eliminare din acordul convenit de fostul premier a clauzei privind 
„plasa de siguranţă” nord-irlandeză. În virtutea acestei clauze, Regatul Unit al Marii Britanii ar rămâne captiv în uniunea 
vamală europeană până când se va găsi o soluţie care să împiedice revenirea la o frontieră fizică între Republica Irlanda şi 
provincia Irlanda de Nord. 

„(...) Este un proiect de lege care, 

dacă trece, mă va obliga să merg la 

Bruxelles pentru a solicita o 

amânare. M-ar obliga să accept 

condițiile oferite, ar distruge orice 

șansă de negociere pentru un nou 

acord. Le-ar permite prietenilor de 

la Bruxelles să impună condițiile de 

negociere (...)” – a declarat Boris 

Johnson. 

„(...) Acest guvern nesăbuit are un 

singur plan, să ne scoată din UE fără 

acord. Ieșirea fără acord va 

declanșa o penurie de alimente, de 

medicamente și haos la intrările în 

țară. Nu e doar un guvern haotic ci 

și unul laș” – a susținut liderul 

opoziției Jeremy Corbyn. 



 

 
29 

a.c. propusă de prim-ministru, iar pe de altă parte, se apreciază că în timpul 

campaniei electorale se vor stopa negocierile cu Uniunea.  

 ٭٭٭ 

Comisia Europeană și-a reiterat la 4 septembrie 2019, în cea de a șasea 

comunicare a sa privind pregătirea pentru Brexit, apelul adresat tuturor părților 

interesate din UE27 de a se pregăti pentru scenariul fără acord. Având în vedere 

climatul de incertitudine care persistă în Regatul Unit cu privire la ratificarea 

Acordului de retragere – astfel cum a fost convenit cu guvernul Regatului Unit în 

noiembrie 2018 – și situația politică generală din această țară, scenariul unui Brexit 

fără acord la 1 noiembrie 2019 rămâne, deși nedorit, plauzibil. 

În acest sens, Comisia Europeană a publicat o listă de verificare detaliată 

menită să ajute întreprinderile care au schimburi comerciale cu Regatul Unit să facă 

ultimele pregătiri pentru această eventualitate. Pentru a se reduce la minimum 

efectele perturbatoare asupra comerțului, toate părțile implicate în lanțurile de 

aprovizionare cu Regatul Unit – indiferent unde își au sediul – ar trebui să fie 

conștiente de responsabilitățile care le revin și de formalitățile care sunt necesare în 

comerțul transfrontalier.  

Pe lângă comunicare, Comisia a propus Parlamentului European și Consiliului 

să opereze o serie de ajustări tehnice specifice cu privire la perioada în care se aplică 

măsurile de contingență ale UE, în cazul scenariului fără acord în domeniul 

transporturilor. Comisia a propus, de asemenea, ca măsurile de contingență 

prevăzute pentru 2019 în sectorul pescuitului să se aplice și în 2020, precum și 

participarea potențială a Regatului Unit la bugetul UE pentru 2020. Aceste măsuri 

sunt necesare având în vedere decizia de prelungire până la 31 octombrie 2019 a 

perioadei prevăzute la articolul 50 din TUE. 

Nu în ultimul rând, Comisia a propus ca Fondul european de solidaritate și 

Fondul european de ajustare la globalizare să fie disponibile pentru a sprijini 

întreprinderile, lucrătorii și statele membre care sunt cele mai afectate în cazul 

scenariului fără acord. Ulterior, Parlamentul European și Consiliul trebuie să convină 

asupra acestor propuneri. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-394-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-394-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en_0.pdf
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PARLAMENTUL EUROPEAN  
PREȘEDINTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
David Maria Sassoli (născut la Florența – Italia,  în 
30 mai 1956) este membru în grupul Alianței 
Progresiste a Socialiștilor și Democraților din 
Parlamentul European, a doua cea mai mare familie 
politică din Parlamentul European, formată din 154 
de europarlamentari. Politician italian, jurnalist, 
prezentator de televiziune și membru în 
Parlamentul European din 2009, dl Sassoli a absolvit 
Facultatea de științe politice a Universității din 
orașul natal. El a fost director adjunct al TG1, din 
2006 până în 2009. A fost ales parlamentar 
european din partea Partidului Democrat în 
legislatura 2009-2014 și ulterior șef al delegației PD 
în cadrul Alianței Progresiste a Socialiștilor și 
Democraților. Reconfirmat la alegerile europene 
din 2014 și 2019, a fost ales vicepreședinte al 
Parlamentului European, la 18 ianuarie 2014, 
poziție pe care a ocupat-o până la 3 iulie 2019, când 
a fost ales președinte al Parlamentului European.  
Va prezida Parlamentul European până în luna 
ianuarie 2022. 

ELEMENT DE 

INTERES 

GENERAL 

Noii nominalizați pentru funcții de răspundere 

în UE 
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COMISIA EUROPEANĂ 
PREȘEDINTE 

 

 
Ursula Gertrud von der Leyen (născută în 8 
octombrie 1958, în Ixelles – Belgia) este un 
politician german creștin-democrat, care a ocupat 
din luna decembrie 2013 până în iulie 2019 poziția 
de ministru al apărării, în guvernele III și IV Angela 
Merkel (CDU). 
Dna von der Leyen a studiat medicina între anii 
1980 și 1987 la Universitatea de Medicină din 
Hanovra (MHH). În 1991 a obținut gradul de doctor 
în medicină, cu o teză despre proteina C reactivă. 
 În data de 2 iulie 2019, a fost nominalizată de 
Consiliul European pentru funcția de președinte al 
Comisiei Europene, iar la 16 iulie 2019 a fost votată 
de Parlamentul European. Ursula von der Leyen 
este al doilea președinte german al Comisiei 
Europene, după Walter Hallstein (CDU). 
 Comisia Europeană, pe care o va conduce, urmează 
să își înceapă activitatea  la 1 noiembrie 2019, ca 
succesoare a Comisiei condusă de dl J.C. Juncker. 
 
  
 

 
 

BANCA CENTRAL EUROPEANĂ 
PREȘEDINTE 

 

 
 
 

 
Christine Madeleine Odette Lagarde (născută la 1 
ianuarie 1956, Paris – Franța) este avocat francez și 
actualul director general al Fondului Monetar 
Internațional. De-al lungul carierei sale politice, 
Lagarde a îndeplinit mai multe funcții oficiale în 
Franța, printre care ministru de finanțe, ministru al 
agriculturii și ministru al comerțului și industriei. 
Este prima femeie care a devenit ministrul unei 
economii G8 și este prima femeie care a devenit 
director general al FMI. În anul 1981, dna Lagarde s-
a alăturat companiei americane de avocatură Baker 
& McKenzie, iar după 6 ani a fost numită director al 
filialei din Europa de Vest. A intrat în comitetul 
executiv în 1995, iar în octombrie 1999 a devenit 
prima femeie care a preluat funcția de președinte al 
companiei. În 2004, Lagarde a devenit președinte al 
comitetului de strategie globală. Interesul ei 
personal în afacerile europene a condus-o la 
deschiderea Centrului de drept european din 
Bruxelles, un birou al Baker & McKenzie dedicat 
exclusiv practicii dreptului Uniunii Europene.  
Christine Lagarde este recomandarea făcută pentru 
funcția de președinte al Băncii Central Europene 
(BCE), urmând ca plenul Parlamentului European să 
își de-a votul, pentru confirmarea sa, în  sesiunea 
plenară din perioada 16 -19 septembrie a.c. 
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