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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0006 

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul 

rutier de mărfuri ***I 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto 

pentru transportul rutier de mărfuri (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 

2017/0113(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0282), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0172/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 6 decembrie 

20171, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0193/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare2; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

                                                 
1  JO C 129, 11.4.2018, p. 71.    
2  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 14 iunie 2018 (Texte adoptate, 

P8_TA(2018)0264). 
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mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Utilizarea vehiculelor închiriate 

poate reduce costurile întreprinderilor care 

transportă mărfuri pe cont propriu sau 

contra cost în numele unui terț și, în același 

timp, poate spori flexibilitatea 

operațională. Prin urmare, aceasta poate să 

contribuie la o creștere a productivității și 

competitivității întreprinderilor în cauză. În 

plus, dat fiind că vehiculele închiriate sunt 

în general mai noi decât media parcului 

auto, ele sunt totodată mai sigure și mai 

puțin poluante. 

(2) Utilizarea vehiculelor închiriate 

poate reduce costurile întreprinderilor care 

transportă mărfuri pe cont propriu sau 

contra cost în numele unui terț și, în același 

timp, poate spori flexibilitatea 

operațională. Prin urmare, aceasta poate să 

contribuie la o creștere a productivității și 

competitivității întreprinderilor în cauză. În 

plus, dat fiind că vehiculele închiriate sunt 

în general mai noi decât media parcului 

auto, ele pot fi adesea mai sigure și mai 

puțin poluante. 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Directiva 2006/1/CE nu le permite 

întreprinderilor să beneficieze pe deplin de 

avantajele utilizării vehiculelor închiriate. 

Directiva menționată le permite statelor 

membre să restricționeze utilizarea de către 

întreprinderile lor a vehiculelor închiriate 

cu o masă totală maximă autorizată de mai 

mult de șase tone pentru operațiunile pe 

cont propriu. În plus, statele membre nu 

sunt obligate să permită utilizarea unui 

vehicul închiriat pe teritoriile lor, în cazul 

în care vehiculul a fost înmatriculat sau pus 

în circulație în conformitate cu legislația 

dintr-un alt stat membru decât cel de 

stabilire a întreprinderii care l-a închiriat. 

(3) Directiva 2006/1/CE nu le permite 

întreprinderilor să beneficieze pe deplin de 

avantajele utilizării vehiculelor închiriate. 

Directiva menționată le permite statelor 

membre să restricționeze utilizarea de către 

întreprinderile stabilite pe teritoriile lor a 

vehiculelor închiriate cu o masă totală 

maximă autorizată de mai mult de șase 

tone pentru operațiunile pe cont propriu. În 

plus, statele membre nu sunt obligate să 

permită utilizarea unui vehicul închiriat pe 

teritoriile lor, în cazul în care vehiculul a 

fost înmatriculat sau pus în circulație în 

conformitate cu legislația dintr-un alt stat 

membru decât cel de stabilire a 

întreprinderii care l-a închiriat. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 
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Considerentul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Statele membre nu ar trebui să 

poată restrânge utilizarea pe teritoriul lor 

a unui vehicul închiriat de o întreprindere 

stabilită legal pe teritoriul unui alt stat 

membru, cu condiția ca vehiculul să fie 

înregistrat și să respecte standardele de 

funcționare și cerințele de siguranță sau 

să fie pus în circulație în conformitate cu 

legislația oricărui stat membru și 

autorizat pentru funcționare de către 

statul membru în care este stabilită 

întreprinderea responsabilă. 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Nivelul de impozitare a 

transportului rutier încă variază 

considerabil în cadrul Uniunii. Prin urmare, 

anumite restricții, care afectează la rândul 

lor indirect libertatea de a presta servicii de 

închiriere de vehicule, continuă să fie 

justificate pentru a evita denaturările 

fiscale. Prin urmare, statele membre ar 

trebui să aibă opțiunea de a limita perioada 

de timp în care poate fi folosit pe teritoriul 

lor un vehicul închiriat într-un alt stat 

membru decât cel de stabilire al 

întreprinderii care îl închiriază. 

(5) Nivelul de impozitare a 

transportului rutier încă variază 

considerabil în cadrul Uniunii. Prin urmare, 

anumite restricții, care afectează la rândul 

lor indirect libertatea de a presta servicii de 

închiriere de vehicule, continuă să fie 

justificate cu scopul de a evita denaturările 

fiscale. Prin urmare, statele membre ar 

trebui să aibă opțiunea de a limita, pe 

teritoriul lor, durata în care o 

întreprindere stabilită pe teritoriul lor 

poate utiliza vehicule închiriate 

înmatriculate sau puse în circulație în alt 

stat membru, sub rezerva condițiilor 

stabilite în prezenta directivă. Acestora ar 

trebui, de asemenea, să li se permită să 

limiteze numărul unor astfel de vehicule 

închiriate de o întreprindere stabilită pe 

teritoriul lor. 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) În vederea aplicării acestor 

măsuri, informațiile privind numărul de 

înmatriculare al vehiculului închiriat ar 

trebui furnizate în registrele electronice 

naționale ale statelor membre, astfel cum 

a fost stabilit prin Regulamentul (CE) 

nr. 1071/2009. Autoritățile competente ale 

statului membru de stabilire care sunt 

informate cu privire la utilizarea unui 

vehicul pe care operatorul l-a închiriat și 

care este înmatriculat sau pus în 

circulație în conformitate cu legislația 

dintr-un alt stat membru ar trebui să 

informeze autoritățile competente din 

celălalt stat membru cu privire la aceasta. 

În acest scop, statele membre ar trebui să 

utilizeze Sistemul de informare al pieței 

interne (IMI). 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Pentru a menține standardele 

operaționale, pentru a îndeplini cerințele 

de siguranță și pentru a asigura condiții 

de muncă decente pentru conducătorii 

auto, este important să se garanteze 

accesul transportatorilor la active și la 

infrastructura de sprijin direct în țara în 

care aceștia își desfășoară operațiunile. 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Punerea în aplicare și efectele 

prezentei directive ar trebui să fie 

monitorizate de Comisie și să fie 

documentate de către aceasta în cadrul unui 

(7) Punerea în aplicare și efectele 

prezentei directive ar trebui să fie 

monitorizate de Comisie și să fie 

documentate de către aceasta în cadrul unui 
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raport. Orice acțiuni ulterioare în acest 

domeniu ar trebui analizate în lumina 

acestui raport. 

raport, cel mai târziu la trei ani de la data 

de transpunere a prezentei directive. 

Raportul ar trebui să ia în considerare în 

mod corespunzător impactul asupra 

siguranței rutiere, asupra veniturilor 

fiscale și asupra mediului. Raportul ar 

trebui să evalueze, de asemenea, toate 

cazurile de încălcare a prezentei directive, 

inclusiv cazurile transfrontaliere. 

Necesitatea de a realiza acțiuni ulterioare 

în acest domeniu ar trebui analizată în 

lumina acestui raport. 

 

Amendamentul  8 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul ii 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) vehiculul să fie înmatriculat sau pus 

în circulație în conformitate cu legislația 

unui stat membru; 

(a) vehiculul să fie înmatriculat sau pus 

în circulație în conformitate cu legislația 

oricărui stat membru, inclusiv cu 

standarde operaționale și cerințe de 

siguranță; 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se introduce următorul alineat 

(1a): 

eliminat 

„1a. În cazul în care vehiculul nu este 

înmatriculat sau pus în circulație în 

conformitate cu legislația din statul 

membru în care este stabilită 

întreprinderea care închiriază vehiculul, 

statele membre pot limita perioada de 

utilizare a vehiculului închiriat pe 

teritoriile lor. Cu toate acestea, într-un 
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astfel de caz, statele membre permit 

utilizarea vehiculului pentru o perioadă 

de cel puțin patru luni într-un an 

calendaristic. ” 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că întreprinderile lor pot 

utiliza vehicule închiriate pentru 

transportul rutier de mărfuri în aceleași 

condiții ca și vehiculele deținute de ele, cu 

respectarea condițiilor prevăzute la 

articolul 2. 

1. Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că întreprinderile 

stabilite pe teritoriul lor pot utiliza 

vehicule închiriate pentru transportul rutier 

de mărfuri în aceleași condiții ca și 

vehiculele deținute de ele, cu respectarea 

condițiilor prevăzute la articolul 2. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Dacă vehiculul este înmatriculat 

sau pus în circulație în conformitate cu 

legislația altui stat membru, statul 

membru de stabilire al întreprinderii 

poate: 

 (a) să limiteze perioada în care 

vehiculul închiriat poate fi folosit pe 

teritoriul lor, cu condiția să permită 

utilizarea vehiculului închiriat timp de cel 

puțin patru luni consecutive în orice an 

calendaristic dat; în orice caz, se poate 

prevedea ca contractul de închiriere să nu 

depășească termenul stabilit de statul 

membru; 

 (b) limitarea numărului de vehicule 

închiriate care pot fi utilizate de către 
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orice întreprindere, cu condiția ca acestea 

să prevadă posibilitatea utilizării a cel 

puțin unui număr de vehicule 

reprezentând 25 % din totalul parcului de 

vehicule de marfă deținute de 

întreprindere la data de 31 decembrie a 

anului care precede cererea de autorizare; 

În cazul unei întreprinderi care deține un 

parc auto cu un număr de vehicule mai 

mare de unu și mai mic de patru, acesteia 

i se va permite să utilizeze cel puțin un 

astfel de vehicul închiriat.” 

 

Amendamentele  28 și 34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Statele membre pot exclude de la 

aplicarea dispozițiilor alineatului (1) 

operațiunile de transport pe cont propriu 

efectuate de vehiculele cu o greutate 

încărcată totală admisă de peste șase tone. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) se inserează următorul articol 3a: 

 „Articolul 3a 

 1. Informațiile privind numărul de 

înmatriculare al unui vehicul închiriat 

sunt înregistrate în registrul electronic 

național, astfel cum este definit la 

articolul 16 din Regulamentul (CE) 
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nr. 1071/2009 *. 

 2. Autoritățile competente ale statului 

membru de stabilire a unui operator, care 

sunt informate cu privire la utilizarea 

unui vehicul pe care operatorul l-a 

închiriat și care este înmatriculat sau pus 

în circulație în conformitate cu legislația 

dintr-un alt stat membru informează 

autoritățile competente din celălalt stat 

membru cu privire la aceasta. 

 3. Cooperarea administrativă 

prevăzută la alineatul (2) se efectuează 

prin sistemul de informare al pieței 

interne (IMI), instituit prin Regulamentul 

(UE) nr. 1024/2012 **. 

 __________________ 

 În ceea ce privește luarea în considerare 

la articolul 16 din Regulamentul (CE) 

nr. 1071/2009 a extinderii informațiilor 

care urmează să fie înregistrate, astfel 

cum a propus Comisia.  

 ** JO L 316, 14.11.2012, p.1.” 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 5 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la [OP: a se introduce data calculată 

la 5 ani de la expirarea termenului de 

transpunere a directivei], Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind punerea în aplicare și 

efectele prezentei directive. Raportul 

trebuie să conțină informații privind 

utilizarea vehiculelor închiriate într-un alt 

stat membru decât statul membru de 

stabilire a întreprinderii care le închiriază. 

Pe baza acestui raport, Comisia evaluează 

dacă este necesar să se propună măsuri 

suplimentare. 

Până la [trei ani de la expirarea termenului 

de transpunere a directivei], Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind punerea în 

aplicare și efectele prezentei directive. 

Raportul trebuie să conțină informații 

privind utilizarea vehiculelor închiriate 

într-un alt stat membru decât statul 

membru de stabilire a întreprinderii care le 

închiriază. Raportul acordă o atenție 

deosebită impactului asupra siguranței 

rutiere și asupra veniturilor fiscale, 

inclusiv cazurilor de denaturare fiscală, 

precum și aplicării normelor privind 
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cabotajul, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Pe 

baza acestui raport, Comisia evaluează 

dacă este necesar să se propună măsuri 

suplimentare. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 

a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive până la data 

de [OP: a se introduce data calculată la 

18 luni de la intrarea în vigoare] cel 

târziu. Statele membre comunică de îndată 

Comisiei textul dispozițiilor respective. 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 

a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive până cel 

târziu la [20 de luni după data intrării în 

vigoare a prezentei directive]. Statele 

membre comunică de îndată Comisiei 

textul dispozițiilor respective. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0007 

Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care 

permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri 

încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe ***I 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în 

aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea 

temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea 

Europeană și anumite țări terțe (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)0206), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

Parlamentului de către Comisie (C8-0158/2018), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 decembrie 2018, de a aproba 

poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0330/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. aprobă declarația comună a Parlamentului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție, 

care va fi publicată în partea L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu 

actul legislativ final; 
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3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2018)0101 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2019 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al 

Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare bilaterale și a altor 

mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor 

acorduri comerciale încheiate între Uniunea Europeană și țări terțe 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 

alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3, 

                                                 
3  Poziția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019. 
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întrucât: 

(1) Uniunea încheie în mod periodic acorduri comerciale cu țări terțe prin care acordă 

tratament preferențial țărilor respective. Astfel de acorduri comerciale ar putea 

include clauze de salvgardare bilaterale și alte mecanisme privind retragerea 

temporară a preferințelor tarifare sau a altor tratamente preferențiale, cum ar fi 

mecanismele de stabilizare pentru anumite produse sensibile. Specificitățile 

anumitor produse care fac obiectul acordurilor comerciale și situația vulnerabilă 

a regiunilor ultraperiferice ale Uniunii menționate la articolul 349 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ar putea necesita dispoziții ad-

hoc. 

(2) Este necesar să se stabilească procedurile de garantare a punerii în aplicare eficace 

a clauzelor de salvgardare bilaterale, ▌precum și a altor mecanisme privind 

retragerea temporară a preferințelor tarifare sau a altor tratamente preferențiale. 

(3) Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere niciunor 

dispoziții specifice care sunt prevăzute în acordurile comerciale și referitoare la 

măsuri de salvgardare și la alte mecanisme privind retragerea temporară a 

preferințelor tarifare sau ▌a altor tratamente preferențiale ▌, în cazul în care 

dispozițiile specifice nu sunt în conformitate cu prezentul regulament. Orice astfel 

de dispoziție specifică ar trebui inclusă în lista din anexa la prezentul regulament. 

Prin urmare, Comisia nu ar trebui să fie împiedicată să negocieze astfel de 

dispoziții specifice în acordurile comerciale viitoare cu țări terțe. 
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(4) Măsurile de salvgardare pot fi luate în considerare numai dacă produsul în cauză este 

importat în Uniune în cantități atât de mari, în valori absolute sau prin raportare la 

producția Uniunii, și în astfel de condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze un 

prejudiciu grav producătorilor de produse similare sau aflate în concurență directă din 

Uniune. Măsurile de salvgardare ar trebui să adopte una dintre formele menționate în 

acordul comercial relevant. 

(5) Supervizarea și revizuirea acordurilor comerciale, desfășurarea investigațiilor și, 

după caz, instituirea unor măsuri de salvgardare ar trebui îndeplinite în modul cel 

mai transparent cu putință. 

(6) Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la orice tendințe ale 

importurilor care ar putea face necesară impunerea măsurilor de salvgardare. 

(7) Fiabilitatea datelor statistice referitoare la toate importurile din țările în cauză către 

Uniune este, așadar, esențială pentru a determina dacă sunt îndeplinite condițiile 

pentru impunerea măsurilor de salvgardare. 

(8) Monitorizarea strictă a oricăror produse sensibile ar facilita luarea la timp a deciziilor cu 

privire la eventuala deschidere a investigațiilor și impunerea ulterioară de măsuri de 

salvgardare. De aceea, Comisia ar trebui să monitorizeze cu regularitate importurile 

oricăror produse sensibile, începând cu data aplicării provizorii a acordului comercial 

relevant sau începând cu data intrării în vigoare a acestuia, în cazul în care nu există o 

aplicare cu titlu provizoriu. Monitorizarea ar trebui extinsă la alte produse sau sectoare 

în cazul în care industria relevantă din Uniune formulează o cerere justificată în mod 

corespunzător adresată Comisiei. 
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(9) Se impune, de asemenea, stabilirea unor termene pentru deschiderea unor 

investigații și pentru a se stabili dacă sunt necesare măsuri de salvgardare, în scopul 

de a se asigura desfășurarea cu rapiditate a acestui proces, în vederea unei securități 

juridice sporite pentru operatorii economici în cauză. 

(10) Aplicarea oricărei măsuri de salvgardare ar trebui să fie precedată de o investigație, 

sub rezerva dreptului Comisiei de a aplica măsuri provizorii de salvgardare în 

circumstanțe critice. 

(11) Măsurile de salvgardare ar trebui aplicate numai în măsura necesară și pe parcursul 

perioadei necesare pentru a preveni prejudiciul grav și pentru a facilita adaptarea. Ar 

trebui stabilită durata maximă a măsurilor de salvgardare, precum și dispoziții 

specifice pentru prelungirea acestora și pentru reexaminarea acestor măsuri. 

(12) Comisia ar trebui să inițieze consultări cu țările în cauză care sunt afectate de măsuri 

de salvgardare, în cazul în care acordurile comerciale la care sunt părți impun acest 

lucru. 
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(13) ▌Pentru a modifica anexa la prezentul regulament ▌, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce 

privește adăugarea sau eliminarea unor rubrici referitoare la un acord comercial, 

la orice dispoziții specifice incluse într-un acord comercial și legate de măsuri de 

salvgardare sau de alte mecanisme privind retragerea temporară a preferințelor 

tarifare sau a altor tratamente preferențiale care nu sunt în conformitate cu 

prezentul regulament, la orice produse identificate ca fiind sensibile în cadrul 

unui acord comercial, sau la orice alte dispoziții de instituire a unor norme 

specifice pentru alte mecanisme. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor 

sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți ▌, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu 

principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai 

bună legiferare4. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea 

actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces 

sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. 

                                                 
4 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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(14) Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare bilaterale sau a altor mecanisme și 

instituirea unor criterii transparente pentru suspendarea temporară a preferințelor 

tarifare sau a altor tratamente preferențiale care sunt prevăzute în acordurile 

comerciale necesită condiții uniforme pentru adoptarea măsurilor de salvgardare 

provizorii și definitive, instituirea măsurilor prealabile de supraveghere, încheierea 

unei investigații fără instituirea de măsuri și suspendarea temporară a preferințelor 

tarifare sau a altor tratamente preferențiale. 

(15) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului 

regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele 

competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

al Parlamentului European și al Consiliului5. 

                                                 
5 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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(16) Procedura de consultare ar trebui să fie utilizată pentru adoptarea de măsuri 

prealabile de supraveghere și de măsuri provizorii de salvgardare, având în vedere 

efectele respectivelor măsuri și logica lor secvențială în legătură cu adoptarea de 

măsuri de salvgardare definitive. Procedura de examinare ar trebui să se aplice 

instituirii de măsuri de salvgardare definitive și revizuirii unor astfel de măsuri. 

(17) În cazul în care motive imperioase de urgență impun acest lucru, Comisia ar trebui 

să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile dacă, în cazuri temeinic 

justificate, o întârziere în instituirea măsurilor de salvgardare provizorii ar cauza un 

prejudiciu care ar fi dificil de reparat sau pentru a preveni un impact negativ asupra 

pieței Uniunii ca urmare a creșterii importurilor. 

(18) Ar trebui adoptate dispoziții în ceea ce privește tratamentul informațiilor 

confidențiale pentru a preveni dezvăluirea de secrete de afaceri. 

(19) Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport anual 

privind punerea în aplicare a acordurilor comerciale incluse în anexa la prezentul 

regulament și privind aplicarea măsurilor de salvgardare, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

Obiect și domeniu de aplicare 

(1) Prezentul regulament stabilește dispozițiile de punere în aplicare a clauzelor de 

salvgardare bilaterale și a altor mecanisme privind retragerea temporară a 

preferințelor tarifare sau a altor tratamente preferențiale conținute în acordurile 

comerciale încheiate între Uniune și una sau mai multe țări terțe și menționate în 

anexa la prezentul regulament. 

▌Aceste dispoziții se aplică fără a aduce atingere vreuneia dintre dispozițiile 

specifice conținute în acordurile comerciale și enumerate în anexă, referitoare la 

clauzele de salvgardare bilaterale sau la alte mecanisme pentru suspendarea 

temporară a preferințelor tarifare sau a altor tratamente preferențiale în cazul în care 

astfel de dispoziții nu sunt în conformitate prezentul regulament. 

Prin urmare, prezentul regulament nu împiedică Comisia să negocieze astfel de 

dispoziții specifice în cadrul viitoarelor acorduri comerciale. 

(2) Articolul 194 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului6 continuă să se aplice pentru aplicarea măsurilor de salvgardare pentru 

suspendarea temporară a preferințelor tarifare sau a altor tratamente preferențiale 

conținute în acordurile comerciale încheiate între Uniune și țările terțe care nu sunt 

menționate în anexa la prezentul regulament. 

                                                 
6 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole 
și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671). 
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Articolul 2 

Definiții 

În sensul prezentului regulament: 

(1) „acord” înseamnă un acord comercial menționat în anexa la prezentul 

regulament; 

(2) „clauză de salvgardare bilaterală” înseamnă o dispoziție privind retragerea 

temporară a preferințelor tarifare care este prevăzută într-un acord; 

(3) „părți interesate” înseamnă părțile afectate de importurile produsului; 

(4) „industrie a Uniunii” înseamnă totalitatea producătorilor de produse similare 

sau aflate în concurență directă din Uniune, care își desfășoară activitatea pe 

teritoriul Uniunii, sau producătorii din Uniune ale căror producții colective de 

produse similare sau aflate în concurență directă constituie o proporție majoră 

a producției totale a produselor respective în Uniune; în cazurile în care un 

produs similar sau aflat în concurență directă este doar unul dintr-o serie de 

produse fabricate de producătorii din Uniune, industria Uniunii este definită în 

raport cu operațiunile specifice realizate pentru producerea produselor similare 

sau aflate în concurență directă; 

(5) „prejudiciu grav” înseamnă o degradare generală considerabilă a situației 

industriei Uniunii; 
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(6) „amenințarea unui prejudiciu grav” înseamnă un prejudiciu grav care este 

iminent în mod evident, a cărui existență se determină pe baza unor 

informații verificabile; 

(7) „produs sensibil” înseamnă un produs identificat într-un acord specific ca fiind 

relativ mai vulnerabil la creșterea importurilor decât alte produse; 

(8) „perioadă de tranziție” înseamnă o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare 

a acordului, cu excepția cazului în care aceasta este definită altfel în acordul 

relevant; 

(9) „țara în cauză” înseamnă o țară terță care constituie parte la un acord. 
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Articolul 3 

Principii 

(1) O măsură de salvgardare poate fi instituită în conformitate cu prezentul regulament 

în cazul în care un produs care provine din țara în cauză este importat în Uniune: 

(a) în cantități atât de mari, în valori absolute sau prin raportare la producția 

Uniunii, și în astfel de condiții, 

(b) încât cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav industriei Uniunii; 

și 

(c) creșterea importurilor este rezultatul efectului obligațiilor care decurg în 

temeiul acordului respectiv, inclusiv al reducerii sau eliminării taxelor vamale 

pentru produsul respectiv. 

(2) O măsură de salvgardare poate lua una dintre următoarele forme: 

(a) o suspendare a unei reduceri suplimentare a nivelului taxei vamale aplicabile 

produsului vizat prevăzută în programul de eliminare a tarifelor din acordul cu 

țara în cauză; 

(b) o creștere a taxei vamale aplicabile produsului în cauză la un nivel care să nu 

depășească valoarea cea mai mică dintre: 
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(i) nivelul taxei vamale aplicabile națiunii celei mai favorizate pentru 

produsul în cauză, în vigoare în momentul adoptării măsurii de 

salvgardare; sau 

(ii) nivelul de bază al taxei vamale, astfel cum este specificat în programul 

de eliminare a tarifelor din acordul cu țara în cauză. 

Articolul 4 

Monitorizare 

(1) Comisia monitorizează în mod periodic evoluția statisticilor privind importul 

oricăror produse sensibile menționate în anexa la prezentul regulament cu privire la 

fiecare acord. În acest scop, Comisia cooperează și face schimb de date în mod 

regulat cu statele membre și cu industria Uniunii. 

(2) În baza unei cereri justificate în mod corespunzător din partea sectorului industrial 

vizat din Uniune, Comisia poate extinde domeniul monitorizării menționate la 

alineatul (1) la orice produse sau sectoare, altele decât cele menționate în anexă. 

(3) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual de 

monitorizare cu privire la datele statistice referitoare la importurile de produse 

sensibile, precum și la orice produse sau sectoare asupra cărora a fost extinsă 

monitorizarea. 
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Articolul 5 

Deschiderea unei investigații 

(1) Comisia deschide o investigație la cererea unui stat membru, a oricărei persoane 

fizice sau juridice care acționează în numele industriei Uniunii, sau a oricărei 

asociații fără personalitate juridică care acționează în numele industriei Uniunii, sau 

la inițiativa Comisiei, în cazul în care există suficiente dovezi prima facie privind un 

prejudiciu grav sau o amenințare de prejudiciu grav la adresa industriei din Uniune, 

constatate pe baza factorilor menționați la articolul 6 alineatul (5). 

(2) O cerere de deschidere a unei investigații poate fi transmisă, de asemenea, în 

comun de industria Uniunii sau de orice persoană fizică sau juridică care 

acționează în numele industriei Uniunii ori de orice asociație fără personalitate 

juridică care acționează în numele industriei Uniunii și a sindicatelor. În plus, 

cererile de deschidere a unei investigații pot fi sprijinite de sindicate. Aceasta nu 

afectează dreptul industriei Uniunii să retragă cererea. 

(3) Cererea de deschidere a unei investigații conține următoarele informații: 

(a) rata și volumul creșterii importurilor produsului în cauză în valori absolute și 

relative; 

(b) cota de piață internă absorbită de importurile crescute și variațiile nivelului 

vânzărilor, producției, productivității, utilizării capacităților, profiturilor și 

pierderilor și ocupării forței de muncă în ceea ce privește industria Uniunii. 
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(4) Domeniul de aplicare al produsului care face obiectul unei investigații poate viza 

una sau mai multe linii tarifare sau unul sau mai multe subsegmente al uneia sau mai 

multor linii tarifare, în funcție de circumstanțele specifice ale pieței sau poate urmări 

orice segmentare a produsului aplicată în mod obișnuit în industria Uniunii. 

(5) De asemenea, poate fi deschisă o investigație în cazul în care se constată o creștere 

bruscă a importurilor concentrată în unul sau mai multe state membre, cu condiția să 

existe suficiente dovezi prima facie privind un prejudiciu grav sau o amenințare de 

prejudiciu grav la adresa industriei din Uniune, astfel cum au fost constatate pe baza 

factorilor menționați la articolul 6 alineatul (5). 

(6) Comisia transmite statelor membre o copie a cererii de deschidere a unei 

investigații înainte de a deschide investigația. În cazul în care Comisia 

intenționează să deschidă o investigație din proprie inițiativă în temeiul 

alineatului (1), aceasta furnizează informații statelor membre de îndată ce a stabilit 

necesitatea deschiderii investigației respective. 

(7) În cazul în care Comisia constată că există suficiente dovezi prima facie pentru a 

justifica deschiderea unei investigații, aceasta deschide investigația și publică un 

aviz de deschidere a investigației (denumit în continuare „avizul de deschidere”) în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Investigația se deschide în termen de o lună de 

la data primirii cererii de către Comisie în temeiul alineatului (1). 
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(8) Avizul de deschidere conține următoarele elemente: 

(a) un rezumat al informațiilor primite de către Comisie și o cerere ca orice 

informație relevantă să fie comunicată Comisiei; 

(b) termenul în care părțile interesate își pot face cunoscute observațiile în scris și 

în care acestea pot comunica informații Comisiei, în cazul în care este necesar 

să se țină seama de aceste observații și informații pe parcursul investigației; 

(c) termenul în care părțile interesate pot cere să fie audiate de către Comisie în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (9). 

Articolul 6 

Desfășurarea investigației 

(1) După publicarea avizului de deschidere în conformitate cu articolul 5 alineatele (7) 

și (8), Comisia deschide o investigație. 
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(2) Comisia poate cere statelor membre să îi furnizeze informații, caz în care statele 

membre iau toate măsurile necesare pentru a da curs oricărei astfel de cereri. Dacă 

aceste informații sunt de interes general și nu sunt confidențiale în sensul 

articolului 12, acestea sunt incluse în dosarul neconfidențial, astfel cum se prevede la 

alineatul (8) de la prezentul articol. 

(3) Atunci când este posibil, investigația este finalizată în termen de șase luni de la data 

publicării avizului de deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Termenul 

respectiv poate fi prelungit cu încă trei luni în circumstanțe excepționale, cum ar fi 

numărul neobișnuit de mare al părților interesate sau situațiile de piață complexe. 

Comisia informează toate părțile interesate cu privire la o astfel de prelungire și 

explică motivele acesteia. 

(4) Comisia adună toate informațiile pe care le consideră necesare pentru a stabili 

condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și, după caz, verifică aceste informații. 
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(5) Comisia evaluează toți factorii relevanți de natură obiectivă și cuantificabilă care 

afectează situația industriei Uniunii, în special nivelul și volumul creșterii 

importurilor produsului în cauză, în valori absolute și relative, cota de piață internă 

absorbită de importurile sporite și variațiile referitoare la industria Uniunii cu 

privire la nivelul vânzărilor, producției, productivității, utilizării capacităților, 

profiturilor și pierderilor și ocupării forței de muncă. Această listă nu este 

exhaustivă, iar Comisia poate lua în considerare și alți factori relevanți pentru a 

stabili dacă există un prejudiciu grav sau o amenințare a unui prejudiciu grav, cum 

ar fi stocurile, prețurile, rentabilitatea capitalului angajat, fluxul de numerar, 

nivelul cotelor de piață și alți factori care cauzează sau care ar fi putut cauza 

prejudicii grave sau care prezintă o amenințare de prejudiciu grav la adresa 

industriei Uniunii. 

(6) Părțile interesate care au comunicat informații în conformitate cu articolul 5 alineatul (8) 

litera (b) și reprezentanții țării în cauză pot lua cunoștință, prin cerere scrisă, de toate 

informațiile obținute de Comisie în legătură cu investigația, cu excepția documentelor 

interne întocmite de autoritățile Uniunii sau de cele ale statelor membre, cu condiția ca 

astfel de informații să fie relevante în vederea prezentării dosarului lor, să nu fie 

confidențiale, în sensul articolului 12, și să fie utilizate de Comisie în cadrul 

investigației. Părțile interesate pot de asemenea prezenta observațiile lor privind astfel de 

informații. Atunci când există suficiente dovezi prima facie în sprijinul observațiilor 

respective, Comisia le ia în considerare. 
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(7) Comisia se asigură că toate datele și statisticile utilizate în cadrul investigației sunt 

reprezentative, disponibile, inteligibile, transparente și verificabile. 

(8) Imediat ce există condițiile tehnice necesare, Comisia asigură accesul online, 

protejat cu o parolă, la dosarul neconfidențial („platforma online”), pe care îl 

gestionează și prin care se difuzează toate informațiile relevante și care nu sunt 

confidențiale în sensul articolului 12. Se acordă acces la platforma online părților 

interesate, statelor membre și Parlamentului European. 

(9) Comisia audiază părțile interesate, în special în cazul în care acestea au solicitat în 

scris să fie audiate, în termenul stabilit în avizul de deschidere publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, demonstrând că rezultatul investigației este susceptibil 

de a le afecta și că există motive speciale pentru a fi audiate. Comisia audiază părțile 

interesate și cu alte ocazii, dacă există motive speciale în acest sens. 
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(10) Comisia facilitează accesul la investigație al sectoarelor industriale neomogene și 

fragmentate, care sunt compuse în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii 

(IMM-uri), prin intermediul unui serviciu de asistență dedicat pentru IMM-uri, de 

exemplu prin activități de sensibilizare, prin furnizarea de informații generale și 

de explicații cu privire la proceduri și la modalitatea de a depune o cerere, prin 

distribuirea de chestionare standard în toate limbile oficiale ale Uniunii și prin 

răspunsuri la întrebări generale, fără legătură cu un caz anume. Serviciul de 

asistență dedicat pentru IMM-uri pune la dispoziție formulare standard pentru 

statisticile ce urmează a fi transmise pentru reprezentativitate, precum și 

chestionare. 

(11) Atunci când informațiile nu sunt furnizate în termenul stabilit de Comisie sau atunci 

când investigația întâmpină un obstacol semnificativ, Comisia poate lua o decizie pe 

baza datelor disponibile. În cazul în care constată că o parte interesată sau o parte 

terță a furnizat informații false sau înșelătoare, Comisia nu ține seama de 

informațiile respective și poate utiliza datele disponibile. 

(12) Comisia instituie biroul consilierului-auditor, ale cărui competențe și 

responsabilități sunt stabilite în cadrul mandatului său adoptat de Comisie; biroul 

respectiv garantează exercitarea efectivă a drepturilor procesuale ale părților 

interesate. 

(13) Comisia informează, în scris, țara sau țările în cauză cu privire la deschiderea unei 

investigații. 
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Articolul 7 

Măsuri prealabile de supraveghere 

(1) Comisia poate adopta măsuri prealabile de supraveghere cu privire la importurile 

unui produs dintr-o țară în cauză atunci când evoluția importurilor produsului 

respectiv este de așa natură încât ar putea duce la una dintre situațiile menționate la 

articolele 3 și 5. Respectivele măsuri prealabile de supraveghere se adoptă prin 

intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de 

consultare menționată la articolul 17 alineatul (2). 

(2) Măsurile prealabile de supraveghere sunt valabile pentru o perioadă limitată. În lipsa 

unor dispoziții contrare, acestea încetează să fie valabile la sfârșitul celei de a doua 

perioade de șase luni care urmează primei perioade de șase luni de la introducerea 

măsurilor respective. 

Articolul 8 

Instituirea unor măsuri de salvgardare provizorii 

(1) Comisia adoptă măsuri de salvgardare provizorii în circumstanțe critice în care o 

întârziere este probabil să cauzeze un prejudiciu care ar fi dificil de reparat, 

impunând adoptarea de măsuri imediate în urma unei constatări preliminare a 

Comisiei bazate pe factorii menționați la articolul 6 alineatul (5), conform căreia 

există suficiente dovezi prima facie care indică faptul că un produs originar din țara 

în cauză este importat: 



 

 37 

 

(a) în cantități atât de mari, în valori absolute sau prin raportare la producția 

Uniunii, și în astfel de condiții, 

(b) încât cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav industriei Uniunii; 

și 

(c) creșterea importurilor este rezultatul reducerii sau al eliminării taxelor vamale 

aplicabile produsului respectiv. 

Respectivele măsuri de salvgardare provizorii se adoptă prin intermediul unor acte 

de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la 

articolul 17 alineatul (2). 

(2) Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător, în cazul în care un stat 

membru solicită intervenția imediată a Comisiei și în care sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 17 

alineatul (4). Comisia adoptă o decizie în termen de cinci zile lucrătoare de la 

primirea solicitării. 

(3) Măsurile de salvgardare provizorii nu se aplică timp de mai mult de 200 de zile 

calendaristice. 
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(4) În cazul în care măsurile de salvgardare provizorii sunt abrogate deoarece 

investigația arată că nu sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 alineatul (1), 

orice taxă vamală percepută în temeiul măsurilor de salvgardare provizorii 

respective se rambursează automat. 

(5) Măsurile de salvgardare provizorii se aplică oricărui produs pus în liberă circulație 

după intrarea în vigoare a măsurilor respective. Cu toate acestea, respectivele măsuri 

nu împiedică punerea în liberă circulație a produselor aflate deja în drum spre 

Uniune, atunci când destinația acestora nu mai poate fi schimbată. 

Articolul 9 

Încheierea investigațiilor și a procedurilor fără instituirea de măsuri 

(1) În cazul în care în urma unei investigații se ajunge la concluzia că nu sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), Comisia publică o decizie de 

încheiere a investigației și a procedurilor în conformitate cu procedura de examinare 

prevăzută la articolul 17 alineatul (3). 

(2) Comisia publică un raport în care prezintă rezultatele și concluziile întemeiate la 

care a ajuns în ceea ce privește toate chestiunile relevante, de fapt sau de drept, 

acordând importanța cuvenită protejării informațiilor confidențiale în sensul 

articolului 12. 
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Articolul 10 

Instituirea unor măsuri de salvgardare definitive 

(1) În cazul în care în urma unei investigații se ajunge la concluzia că sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), Comisia poate adopta măsuri de 

salvgardare definitive în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la 

articolul 17 alineatul (3). 

(2) Comisia publică un raport care cuprinde o sinteză a faptelor materiale și a 

considerațiilor relevante pentru decizia luată, acordând importanța cuvenită 

protejării informațiilor confidențiale în sensul articolului 12. 

Articolul 11 

Durata și reexaminarea măsurilor de salvgardare 

(1) O măsură de salvgardare rămâne în vigoare numai pe perioada necesară pentru a 

preveni sau pentru a remedia prejudiciul grav adus industriei Uniunii și pentru a 

facilita adaptarea. Această perioadă nu depășește doi ani, în afara cazului în care este 

prelungită în conformitate cu alineatul (2). 
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(2) Durata inițială a unei măsuri de salvgardare prevăzute la alineatul (1) poate fi 

prelungită cu cel mult doi ani dacă măsura de salvgardare este necesară în continuare 

pentru a preveni sau pentru a remedia prejudiciul grav adus industriei Uniunii și 

dacă există dovezi conform cărora industria din Uniune se adaptează. 

(3) Orice stat membru, orice persoană fizică sau juridică care acționează în numele 

industriei din Uniune sau orice asociație fără personalitate juridică care acționează în 

numele industriei din Uniune poate solicita o prelungire astfel cum este menționată 

la alineatul (2) din prezentul articol. În acest caz, înainte de a lua o decizie cu privire 

la prelungire, Comisia efectuează o reexaminare pentru a investiga dacă condițiile 

prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol sunt îndeplinite, ținând seama de 

elementele menționate la articolul 6 alineatul (5). Comisia poate iniția o astfel de 

reexaminare din proprie inițiativă dacă există suficiente dovezi prima facie potrivit 

cărora condițiile prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol au fost îndeplinite. 

Măsura de salvgardare rămâne în vigoare în așteptarea rezultatului reexaminării 

respective. 

(4) Avizul de deschidere a unei reexaminări menționate la alineatul (3) din prezentul 

articol este publicat în conformitate cu articolul 5 alineatele (7) și (8). Reexaminarea 

este efectuată în conformitate cu articolul 6. 

(5) Orice decizie cu privire la o prelungire în conformitate cu alineatul (2) din prezentul 

articol se efectuează în conformitate cu articolele 9 și 10. 

(6) Durata totală a unei măsuri de salvgardare nu poate depăși patru ani, inclusiv 

perioada de aplicare a oricărei măsuri de salvgardare provizorii, perioada inițială de 

aplicare și orice prelungire a acesteia. 
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Articolul 12 

Confidențialitate 

(1) Informațiile primite în aplicarea prezentului regulament pot fi utilizate doar în 

scopul în care au fost solicitate. 

(2) Informațiile de natură confidențială și informațiile furnizate în mod confidențial, 

primite în temeiul prezentului regulament, nu se dezvăluie fără consimțământul 

expres al persoanei care le furnizează. 

(3) Fiecare cerere de tratament confidențial indică motivele pentru care informația ar 

trebui să fie confidențială. Părțile interesate care furnizează informații confidențiale 

sunt obligate să prezinte rezumate cu caracter neconfidențial. Aceste rezumate sunt 

suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a conținutului 

informațiilor confidențiale. În cazuri excepționale, părțile respective pot indica 

faptul că informațiile nu pot face obiectul unor rezumate. În aceste cazuri, părțile 

interesate indică motivele pentru care nu este posibil un rezumat. Cu toate acestea, în 

cazul în care se constată că o cerere de tratament confidențial nu este justificată și că 

persoana care a furnizat informația nu dorește nici să o facă publică, nici să 

autorizeze divulgarea acesteia în termeni generali sau sub formă de rezumat, 

informația în cauză poate să nu fie luată în considerare. 
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(4) În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când dezvăluirea 

acesteia este probabil să aibă consecințe nefavorabile semnificative pentru persoana 

care a furnizat-o sau pentru sursa acesteia. 

(5) Alineatele (1)-(4) nu împiedică autoritățile Uniunii să facă trimitere la informații cu 

caracter general, în special la motivele pe care sunt bazate deciziile luate în temeiul 

prezentului regulament. Cu toate acestea, autoritățile Uniunii țin seama de interesul 

legitim al persoanelor fizice și juridice care doresc ca secretele lor de afaceri să nu 

fie dezvăluite. 

Articolul 13 

Raport 

(1) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la 

aplicarea, punerea în aplicare și îndeplinirea obligațiilor incluse în fiecare acord, 

inclusiv cu privire la capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă, dacă 

acordul conține un astfel de capitol, și din prezentul regulament. 

(2) Raportul include, printre altele, informații cu privire la aplicarea oricărei măsuri 

provizorii și măsuri de salvgardare definitive, a oricărei măsuri prealabile de 

supraveghere, a oricărei măsuri de supraveghere regională și măsuri de salvgardare, 

încheierea oricărei investigații sau proceduri fără instituirea de măsuri, precum și 

informații privind activitățile diferitelor organisme responsabile de punerea în 

aplicare a acordului și activitățile grupurilor consultative interne. 
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(3) În raport se prezintă, de asemenea, un rezumat al statisticilor și al evoluției 

schimburilor comerciale cu fiecare țară în cauză. 

(4) În termen de două luni de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul 

European poate să invite Comisia la o reuniune a comisiei sale competente pentru a 

prezenta și pentru a explica orice aspect legat de punerea în aplicare a prezentului 

regulament. 

(5) Comisia publică raportul în termen de cel mult trei luni de la prezentarea acestuia 

către Parlamentul European și Consiliu. 

Articolul 14 

Alte mecanisme și criterii pentru retragerea temporară a preferințelor tarifare sau a altor 

tratamente preferențiale 

(1) În cazul în care un acord prevede alte mecanisme și criterii care permit retragerea 

temporară a preferințelor tarifare sau a altor tratamente preferențiale cu privire la 

anumite produse, cum ar fi un mecanism de stabilizare referitor la regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii, de exemplu, atunci când condițiile stabilite în acordul 

relevant sunt întrunite, Comisia adoptă acte de punere în aplicare: 
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(a) de suspendare sau de confirmare a nesuspendării preferințelor tarifare sau a 

altor tratamente preferențiale privind produsul în cauză; 

(b) de reinstituire a preferințelor tarifare sau a altor tratamente preferențiale, atunci 

când condițiile stabilite în acordul relevant sunt întrunite; 

(c) de ajustare a suspendării pentru a se conforma condițiilor prevăzute în acordul 

relevant; sau 

(d) de luare a oricărei alte măsuri prevăzute în acordul relevant. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare prevăzută la articolul 17 alineatul (3). 

(2) În cazul în care motive imperioase de urgență impun acest lucru, dacă o întârziere în 

luarea măsurilor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol ar cauza un 

prejudiciu care ar fi dificil de reparat sau pentru a preveni un impact negativ asupra 

situației pieței Uniunii, în special ca urmare a creșterii importurilor, sau în alte cazuri 

prevăzute de acordul în cauză, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu 

aplicabilitate imediată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 

alineatul (4). 
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Articolul 15 

Acte delegate 

Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 16, cu 

scopul de a modifica anexa pentru a adăuga sau a elimina rubrici referitoare la : 

(a) ▌un acord ▌; 

(b) ▌orice dispoziție specifică menționată la articolul 1 alineatul (1) al doilea 

paragraf; 

(c) ▌orice produse sensibile; 

(d) orice dispoziții de stabilire a unor norme specifice pentru alte mecanisme astfel 

cum sunt menționate la articolul 14 privind, printre altele, dacă este cazul, 

monitorizarea, termenele pentru investigații și raportarea. 

Articolul 16 

Exercitarea delegării de competențe 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute 

la prezentul articol. 
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 se conferă Comisiei 

pe o perioadă de cinci ani, începând de la  …[data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel 

puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe 

se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade. 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 15 poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care 

urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o 

dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care 

sunt deja în vigoare. 

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de 

fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. 
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(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 intră în vigoare numai în cazul în 

care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen 

de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

Articolul 17 

Procedura comitetului 

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 3 alineatul (1) din 

▌Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului7. 

Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011. 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

                                                 
7 Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 martie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (JO L 83, 27.3.2015, 
p. 16). 
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(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

▌ 

(4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 coroborat cu articolul 4 din regulamentul respectiv. 

Articolul 18 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXĂ 

Dispozițiile specifice incluse în acorduri  și puse în aplicare prin prezentul regulament 

Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore 

Data aplicării xx/xx/xxxx 

Clauza de salvgardare bilaterală 

Dispoziție (dispoziții) specifică (specifice) 

inclusă (incluse) în acord: 

Articolul 3.10 (Aplicarea măsurilor de 

salvgardare bilaterale) 

Articolul 3.9. litera (b): 

 

„(b) «perioadă de tranziție» înseamnă o 

perioadă de zece ani de la data intrării în 

vigoare a prezentului acord” 

 Articolul 3.11 alineatul (5): 

 

„(5) Niciuna dintre părți nu aplică o măsură 

de salvgardare bilaterală în conformitate cu 

articolul 3.10 (Aplicarea măsurilor de 

salvgardare bilaterale) alineatul (1): 

… 

(c) după expirarea perioadei de tranziție, cu 

excepția cazului în care cealaltă parte își dă 

acordul.” 
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Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam 

Data aplicării xx/xx/xxxx 

Clauza de salvgardare bilaterală 

Dispoziție (dispoziții) specifică (specifice) 

inclusă (incluse) în acord: 

Articolul 3.10 (Aplicarea unei măsuri de 

salvgardare bilaterale) 

Articolul 3.9. litera (c): 

 

„(c)  «perioadă de tranziție» înseamnă o 

perioadă de 10 ani de la data intrării în 

vigoare a prezentului acord.” 

  

Articolul 3.11 alineatul (6): 

 

„(6) O parte nu poate aplica o măsură de 

salvgardare bilaterală: 

… 

(c) după expirarea perioadei de tranziție, cu 

excepția cazului în care cealaltă parte își dă 

acordul.” 
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Acord între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic  

Data aplicării xx/xx/xxxx 

Clauza de salvgardare bilaterală: 

 

Dispoziție (dispoziții) specifică (specifice) 

inclusă (incluse) în acord: 

Articolele 2.5 (Măsuri de salvgardare în 

domeniul agriculturii) și 5.2 (Aplicarea 

măsurilor de salvgardare bilaterale) 

Articolul 5.1 litera (d): 

 

„(d) «perioadă de tranziție» înseamnă, pentru 

o anumită marfă originară, perioada care 

începe la data intrării în vigoare a prezentului 

acord și se încheie la 10 ani după data 

finalizării reducerii sau eliminării taxelor 

vamale privind marfa respectivă în 

conformitate cu anexa 2-A.” 
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Articolul 18 (Salvgardare) din anexa 2-C 

privind autovehiculele și piesele de schimb: 

 

„(1) Pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în 

vigoare a prezentului acord, fiecare dintre 

părți își rezervă dreptul de a suspenda 

concesiile echivalente sau alte obligații 

echivalente în cazul în care cealaltă parte: 

(a) nu aplică sau încetează aplicarea unui 

regulament ONU care figurează în 

apendicele 2-C-1; sau 

(b) introduce sau modifică orice altă 

măsură de reglementare care anulează sau 

reduce avantajele aplicării unui regulament 

ONU care figurează în apendicele 2-C-1. 

(2) Suspendările în temeiul 

alineatului (1) rămân în vigoare numai până 

în momentul luării unei decizii în 

conformitate cu procedura accelerată de 

soluționare a litigiilor menționată la 

articolul 19 din prezenta anexă sau până în 

momentul găsirii unei soluții acceptabile 

pentru ambele părți, inclusiv prin consultări 

în conformitate cu articolul 19 litera (b) din 

prezenta anexă, luându-se în considerare 

momentul care survine primul.” 
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ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

DECLARAȚIE COMUNĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A COMISIEI 

Parlamentul European și Comisia sunt de acord cu privire la importanța unei cooperări strânse 

privind punerea în aplicare a Acordurilor enumerate în anexa la Regulamentul (EU) 2019/ ...1 

al Parlamentului European și al Consiliului din ... de punere în aplicare a clauzelor de 

salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente 

anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe. În acest scop, 

aceste instituții sunt de acord că în cazul în care Parlamentul European adoptă o recomandare 

privind deschiderea unei anchete de salvgardare, Comisia analizează cu atenție dacă sunt 

întrunite condițiile specificate în regulament privind deschiderea unei anchete din oficiu. În 

cazul în care Comisia consideră că aceste condiții nu sunt întrunite, aceasta prezintă un raport 

comisiei responsabile a Parlamentului European, care cuprinde o explicație privind toți 

factorii pertinenți pentru deschiderea unei astfel de anchete. 

 

                                                 
1  JO: a se introduce în text numărul și data regulamentului cuprins în documentul 

PE-CONS 68/17 ... / ... [2018/0101(COD)]. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0009 

Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții * 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de 

Investiții  (13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Băncii Europene de Investiții adresată Consiliului de a 

modifica statutul Băncii Europene de Investiții (13166/2018), 

– având în vedere articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 

temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0464/2018), 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei 

pentru bugete (A8-0476/2018), 

1. aprobă propunerea; 

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial textul aprobat de Parlament; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Băncii 

Europene de Investiții, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0019 

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ***I 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul 

european de ajustare la globalizare (FEG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 

2018/0202(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)0380), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (3) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0231/2018), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 

20181, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 20182, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 

avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru 

control bugetar și ale Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și poziția sub formă 

de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-

0445/2018), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

                                                 
1  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
2  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind 

Fondul european de ajustare la globalizare 

(FEG). 

Propunere de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind 

Fondul european pentru tranziție (FET). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Principiile orizontale, astfel cum 

sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană („TUE”) și la 

articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile 

subsidiarității și proporționalității astfel 

cum sunt prevăzute la articolul 5 din TUE, 

ar trebui să fie respectate la punerea în 

aplicare a fondurilor, ținând seama de 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. Statele membre și Comisia ar 

trebui să urmărească eliminarea 

inegalităților, promovarea egalității dintre 

femei și bărbați și integrarea perspectivei 

de gen, precum și combaterea discriminării 

pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală. Obiectivele fondurilor ar 

trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării 

durabile și al promovării de către Uniune a 

obiectivului de conservare, protecție și 

îmbunătățire a calității mediului, astfel cum 

este prevăzut la articolul 11 și la articolul 

(1) Principiile orizontale, astfel cum 

sunt prevăzute la articolul 3 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană („TUE”) și la 

articolele 9 și 10 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

inclusiv principiile subsidiarității și 

proporționalității astfel cum sunt prevăzute 

la articolul 5 din TUE, ar trebui să fie 

respectate la punerea în aplicare a 

fondurilor, ținând seama de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. În conformitate cu articolul 8 

din TFUE, statele membre și Comisia ar 

trebui să urmărească eliminarea 

inegalităților, promovarea egalității dintre 

femei și bărbați și integrarea perspectivei 

de gen, precum și combaterea discriminării 

pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală. Obiectivele fondurilor ar 

trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării 

durabile și al promovării de către Uniune a 
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191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama 

de principiul „poluatorul plătește”. 

obiectivului de conservare, protecție și 

îmbunătățire a calității mediului, astfel cum 

este prevăzut la articolul 11 și la articolul 

191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama 

de principiul „poluatorul plătește”. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În februarie 2018, Comisia a adoptat 

comunicarea sa privind „Un nou cadru 

financiar multianual, modern și capabil să 

asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor 

prioritare ale Uniunii după anul 2020”18. 

Comunicarea subliniază faptul că bugetul 

Uniunii trebuie să sprijine economia socială 

de piață unică a Europei. Prin urmare, va fi 

extrem de important să se îmbunătățească 

șansele de angajare și să se abordeze 

provocările în materie de competențe, în 

special cele legate de digitalizare. 

Flexibilitatea bugetară trebuie să fie un 

principiu-cheie în următorul cadru financiar 

multianual. Mecanismele de flexibilitate 

trebuie să rămână în vigoare pentru ca 

Uniunea să poată reacționa la evenimente 

neprevăzute și pentru a se asigura faptul că 

resursele bugetare sunt utilizate acolo unde 

sunt necesare cel mai urgent. 

(4) În februarie 2018, Comisia a 

adoptat comunicarea sa privind „Un nou 

cadru financiar multianual, modern și 

capabil să asigure îndeplinirea eficientă a 

obiectivelor prioritare ale Uniunii după 

anul 2020”18. Comunicarea subliniază 

faptul că bugetul Uniunii trebuie să 

sprijine economia socială de piață unică a 

Europei. Prin urmare, va fi extrem de 

important să se îmbunătățească șansele de 

angajare și să se abordeze provocările în 

materie de competențe, în special cele 

legate de digitalizare, automatizare și 

tranziția către o economie eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, 

cu respectarea deplină a Acordului de la 

Paris din 2015 privind combaterea 

schimbărilor climatice, adoptat în cadrul 

celei de a 21-a Conferințe a părților la 

Convenția-cadru a Organizației 

Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice. Flexibilitatea bugetară trebuie 

să fie un principiu-cheie în următorul 

cadru financiar multianual. Mecanismele 

de flexibilitate trebuie să rămână în 

vigoare pentru ca Uniunea să poată 

reacționa mai prompt la evenimente 

neprevăzute și pentru a se asigura faptul că 

resursele bugetare sunt utilizate acolo unde 

sunt necesare cel mai urgent. 

__________________ __________________ 

18 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/communication-new-modern-

18 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta

-political/files/communication-new-

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
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multiannual-financial-framework_en.pdf modern-multiannual-financial-

framework_en.pdf  

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În „Documentul de reflecție privind 

valorificarea oportunităților oferite de 

globalizare”20 , Comisia identifică 

globalizarea comerțului și evoluția 

tehnologică drept factorii principali ai 

cererii sporite de specialiști și ai scăderii 

numărului de locuri de muncă ce necesită 

un nivel mai scăzut de calificare. În pofida 

avantajelor globale enorme ale unui 

comerț mai deschis și ale unei integrări 

sporite a economiilor mondiale, aceste 

efecte secundare negative trebuie 

combătute. Întrucât beneficiile actuale ale 

globalizării sunt deja distribuite în mod 

inegal în rândul cetățenilor și al regiunilor, 

având un impact puternic asupra celor 

expuși efectelor sale negative, există 

pericolul ca evoluțiile tehnologice din ce în 

ce mai rapide să adâncească în continuare 

aceste efecte. Prin urmare, în conformitate 

cu principiile solidarității și sustenabilității, 

va fi necesar să se asigure faptul că 

beneficiile globalizării vor fi împărțite mai 

echitabil prin concilierea deschiderii 

economice și a progresului tehnologic cu 

protecția socială. 

(6) În „Documentul de reflecție privind 

valorificarea oportunităților oferite de 

globalizare”20, Comisia identifică 

globalizarea comerțului și evoluția 

tehnologică drept factorii principali ai 

cererii sporite de specialiști și ai scăderii 

numărului de locuri de muncă ce necesită 

un nivel mai scăzut de calificare. Deși se 

recunosc avantajele unui comerț mai 

deschis, sunt necesare mijloace 

corespunzătoare pentru tratarea efectelor 
secundare conexe. Întrucât beneficiile 

actuale ale globalizării sunt deja distribuite 

în mod inegal în rândul cetățenilor și al 

regiunilor, având un impact puternic 

asupra celor expuși efectelor sale negative, 

există pericolul ca schimbările din 

domeniul tehnologiei și al mediului să 

adâncească în continuare aceste efecte. 

Prin urmare, în conformitate cu principiile 

solidarității și sustenabilității, va fi necesar 

să se asigure împărțirea mai echitabilă a 

beneficiilor globalizării. Fondurile 

structurale competente ale Uniunii, cum 

ar fi Fondul social european Plus 

(FSE+), ar trebui să anticipeze mai pe 

larg eventualele efecte negative produse 

simultan de globalizare și de tranziția 

tehnologică și cea de mediu, pentru a 

adapta mai bine mediul de afaceri și forța 

de muncă prin îmbinarea creșterii 

economice și a progreselor tehnologice cu 

o protecție socială adecvată și cu 

acordarea activă de sprijin în inserția 

profesională și în desfășurarea de 

activități profesionale independente. 

__________________ __________________ 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
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20 

https://ec.europa.eu/commission/publicatio

ns/reflection-paper-harnessing-

globalisation_ro. 

20 

https://ec.europa.eu/commission/publicatio

ns/reflection-paper-harnessing-

globalisation_ro. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În „Documentul de reflecție privind 

viitorul finanțelor Uniunii”21, Comisia 

subliniază necesitatea de a reduce 

divergențele economice și sociale dintre 

statele membre și din interiorul acestora. 

Prin urmare, o prioritate-cheie o reprezintă 

investițiile în egalitate, incluziune socială, 

educație și formare, precum și în sănătate. 

(7) În „Documentul de reflecție privind 

viitorul finanțelor Uniunii”21, Comisia 

subliniază necesitatea de a reduce 

divergențele economice și sociale dintre 

statele membre și din interiorul acestora. 

Prin urmare, o prioritate-cheie o reprezintă 

investițiile în dezvoltarea durabilă, 

egalitate, incluziune socială, educație și 

formare, precum și în sănătate. 

_________________ _________________ 

21 

https://ec.europa.eu/commission/publicatio

ns/reflection-paper-future-eu-finances_ro. 

21 

https://ec.europa.eu/commission/publicatio

ns/reflection-paper-future-eu-finances_ro. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Este probabil ca globalizarea și 

evoluția tehnologică să sporească și mai 

mult gradul de interconectare și 

interdependență a economiilor mondiale. 

Realocarea forței de muncă reprezintă o 

componentă integrantă și inevitabilă a 

acestor schimbări economice. Dacă se 

dorește ca beneficiile schimbării să fie 

distribuite în mod echitabil, este extrem de 

important să se acorde asistență 

lucrătorilor disponibilizați și persoanelor 

amenințate de disponibilizare. „Cadrul de 

(8) Este probabil ca schimbările 

climatice, globalizarea și evoluția 

tehnologică să sporească și mai mult gradul 

de interconectare și de interdependență al 

economiilor mondiale. Realocarea forței de 

muncă reprezintă o componentă integrantă 

și inevitabilă a acestor schimbări 

economice. Dacă se dorește ca beneficiile 

schimbării să fie distribuite în mod 

echitabil, este extrem de important să se 

acorde asistență lucrătorilor disponibilizați 

și persoanelor amenințate de 
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calitate al UE pentru anticiparea 

schimbărilor și a restructurării”22 este 

instrumentul de politică al Uniunii care 

stabilește cadrul pentru bunele practici în 

materie de anticipare și gestionare a 

restructurării întreprinderilor. Acesta oferă 

un cadru cuprinzător cu privire la modul în 

care provocările aferente ajustării și 

restructurării economice și impactul social 

și în domeniul ocupării forței de muncă 

generat de respectivele provocări ar trebui 

să fie abordate cu ajutorul unor mijloace 

adecvate în materie de politici. De 

asemenea, acesta invită statele membre să 

utilizeze fondurile UE și fondurile 

naționale într-un mod care să permită 

atenuarea cu mai multă eficacitate a 

impactului social al restructurării, în 

special a efectelor negative asupra ocupării 

forței de muncă. Principalele instrumente 

ale Uniunii prin care se acordă asistență 

lucrătorilor afectați sunt Fondul social 

european Plus (FSE+), care este 

conceput să ofere sprijin într-un mod 

anticipativ, și FEG, care este menit să 

ofere sprijin într-un mod reactiv în cazul 

unor evenimente majore neprevăzute de 

restructurare. 

disponibilizare. Principalele instrumente 

ale Uniunii prin care se acordă asistență 

lucrătorilor afectați sunt FSE+, care este 

conceput să ofere sprijin într-un mod 

anticipativ, și FET, care este menit să 

ofere sprijin reacționând la eventuale 

evenimente majore de restructurare. 
„Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea 

schimbărilor și a restructurării”22 este 

instrumentul de politică al Uniunii care 

stabilește cadrul pentru bunele practici în 

materie de anticipare și gestionare a 

restructurării întreprinderilor. Acesta oferă 

un cadru cuprinzător cu privire la modul în 

care provocările aferente ajustării și 

restructurării economice și impactul social 

și în domeniul ocupării forței de muncă 

generat de respectivele provocări ar trebui 

să fie abordate cu ajutorul unor mijloace 

adecvate în materie de politici. De 

asemenea, acesta invită statele membre să 

utilizeze fondurile UE și fondurile naționale 

într-un mod care să permită atenuarea cu 

mai multă eficacitate a impactului social al 

restructurării, în special a efectelor negative 

asupra ocupării forței de muncă. 

__________________ __________________ 

22 Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor intitulată „Cadrul de 

calitate al UE pentru anticiparea 

schimbărilor și a restructurării” 

[COM(2013) 882 final, 13.12.2013]. 

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru 

anticiparea schimbărilor și a restructurării” 

[COM(2013)0882, 13.12.2013]. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (11a) Programul FET ar trebui să fie 

vizibil și să dispună de date mai multe și 

de o mai bună calitate, pentru a permite o 
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evaluare științifică adecvată a FET și a 

evita constrângerile administrative în 

funcționarea programului de asistență 

pentru ajustările din domeniul 

comerțului. 

 

Amendamentele  8 și 97 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Comisia subliniază importanța pe 

care o are în continuare rolul FEG în 

calitate de fond flexibil menit să-i sprijine 

pe lucrătorii care își pierd locul de muncă 

în cursul unor evenimente de restructurare 

de mare amploare și să-i ajute să revină în 

câmpul muncii cât mai repede posibil. 

Uniunea ar trebui să continue să furnizeze 

un sprijin specific și unic pentru a facilita 

reintegrarea profesională a lucrătorilor 

disponibilizați în domenii, sectoare, 

teritorii sau piețe ale muncii care sunt 

afectate de șocul unei perturbări economice 

grave. Având în vedere interdependența și 

efectele reciproce ale comerțului deschis, 

ale evoluției tehnologice sau ale altor 

factori, cum ar fi tranziția către o economie 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, 

prin urmare, având în vedere faptul că este 

din ce în ce mai dificil să se identifice un 

factor specific care cauzează 

disponibilizările, mobilizarea FEG ar 

trebui să se bazeze în viitor doar pe 

impactul puternic al unui eveniment de 

restructurare. Având în vedere obiectivul 

său de a furniza sprijin în situații de 

urgență și în circumstanțe neașteptate, care 

completează asistența cu un caracter 

anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, 

FEG ar trebui să rămână un instrument 

flexibil și special în afara plafoanelor 

bugetare ale cadrului financiar multianual, 

astfel cum se prevede în Comunicarea 

Comisiei intitulată „Un buget modern 

pentru o Uniune care protejează, 

capacitează și apără – Cadrul financiar 

(13) Comisia subliniază importanța pe 

care o are în continuare rolul FET în 

calitate de fond flexibil menit să-i sprijine 

pe lucrătorii care își pierd locul de muncă 

în cursul unor evenimente de restructurare 

de mare amploare și să-i ajute să revină în 

câmpul muncii cât mai repede posibil. 

Uniunea ar trebui să continue să furnizeze 

un sprijin specific și unic pentru a facilita 

reintegrarea profesională de calitate și 

durabilă a lucrătorilor disponibilizați în 

domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale 

muncii care sunt afectate de șocul unei 

perturbări economice grave. Având în 

vedere interdependența și efectele 

reciproce ale comerțului deschis, ale 

evoluției tehnologice, ale digitalizării și 

automatizării sau ale altor factori, cum ar 

fi retragerea Regatului Unit din Uniunea 

Europeană sau tranziția către o economie 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, 

prin urmare, având în vedere faptul că este 

din ce în ce mai dificil să se identifice un 

factor specific care cauzează 

disponibilizările, mobilizarea FET ar 

trebui să se bazeze în viitor doar pe 

impactul puternic al unui eveniment de 

restructurare. Având în vedere obiectivul 

său de a furniza sprijin în situații de 

urgență și în circumstanțe neașteptate, care 

completează asistența cu un caracter 

anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, 

FET ar trebui să rămână un instrument 

flexibil și special în afara plafoanelor 

bugetare ale cadrului financiar multianual, 

astfel cum se prevede în Comunicarea 
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multianual pentru perioada 2021-2027” și 

în anexa la aceasta27. 

Comisiei intitulată „Un buget modern 

pentru o Uniune care protejează, 

capacitează și apără – Cadrul financiar 

multianual pentru perioada 2021-2027” și 

în anexa la aceasta27. 

__________________ __________________ 

27 COM (2018)0321 și documentul 

însoțitor SWD (2018)0171. 

27 COM (2018)0321 și documentul 

însoțitor SWD (2018)0171. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) În rezoluția sa din 30 mai 2018 

referitoare la cadrul financiar multianual 

pentru 2021-2027 și la resursele proprii, 

Parlamentul European și-a confirmat 

poziția fermă privind nivelul necesar de 

finanțare a politicilor principale ale UE în 

cadrul CFM 2021-2027, pentru a le 

permite să-și îndeplinească misiunea și 

obiectivele. În special, Parlamentul a 

solicitat insistent să fie dublată finanțarea 

specifică din CFM destinată IMM-urilor 

și combaterii șomajului în rândul 

tinerilor, a salutat o serie de propuneri 

care aduc îmbunătățiri dispozițiilor 

actuale, îndeosebi majorarea alocărilor 

pentru instrumentele speciale, și a 

declarat că este pregătit să negocieze noi 

îmbunătățiri, ori de câte ori va fi necesar. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) După cum s-a menționat, pentru a 

menține dimensiunea europeană a FEG, o 

cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată 

în cazul în care un eveniment major de 

(14) După cum s-a menționat, pentru a 

menține dimensiunea europeană a FET, o 

cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată 

în cazul în care un eveniment major de 
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restructurare are un impact puternic asupra 

economiei locale sau regionale. Un astfel 

de impact ar trebui definit printr-un număr 

minim de locuri de muncă desființate într-o 

anumită perioadă de referință. Luând în 

considerare constatările evaluării la 

jumătatea perioadei, pragul ar trebui fixat 

la 250 de locuri de muncă desființate într-o 

perioadă de referință de patru luni (sau de 

6 luni în cazuri sectoriale). Ținând seama 

de faptul că valurile de disponibilizări din 

sectoare diferite, dar din aceeași regiune au 

în egală măsură un impact puternic asupra 

pieței locale a forței de muncă, este posibil 

să se înainteze și cereri regionale. În cazul 

piețelor forței de muncă de dimensiuni 

reduse, cum ar fi statele membre mici sau 

regiunile îndepărtate, inclusiv regiunile 

ultraperiferice menționate la articolul 349 

din TFUE, ori în circumstanțe 

excepționale, s-ar putea înainta cereri în 

cazul desființării unui număr mai mic de 

locuri de muncă. 

restructurare are un impact puternic asupra 

economiei locale sau regionale. Un astfel 

de impact ar trebui definit printr-un număr 

minim de locuri de muncă desființate într-o 

anumită perioadă de referință. Luând în 

considerare constatările evaluării la 

jumătatea perioadei, pragul ar trebui fixat 

la 200 de locuri de muncă desființate în 

perioada de referință respectivă. Ținând 

seama de faptul că valurile de 

disponibilizări din sectoare diferite, dar din 

aceeași regiune au în egală măsură un 

impact puternic asupra pieței locale a forței 

de muncă, este posibil să se înainteze și 

cereri regionale. În cazul piețelor forței de 

muncă de dimensiuni reduse, cum ar fi 

statele membre mici sau regiunile 

îndepărtate, inclusiv regiunile 

ultraperiferice menționate la articolul 349 

din TFUE, ori în circumstanțe 

excepționale, ar trebui să poată fi 

înaintate cereri în cazul desființării unui 

număr mai mic de locuri de muncă. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Deși este necesar să se respecte 

principiul subsidiarității, iar evenimentul 

de restructurare trebuie să aibă un impact 

puternic pentru ca o cerere de asistență să 

poată fi depusă, FET ar trebui să 

manifeste solidaritate cu lucrătorii 

disponibilizați din toate tipurile de 

întreprinderi, indiferent de dimensiunea 

acestora. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14b) FET ar trebui să rămână un 

instrument special al UE care să 

reacționeze la situații ce produc 

evenimente majore de restructurare pe 

piața europeană a forței de muncă. 

Totuși, Uniunea ar trebui să-și continue 

eforturile de a găsi modalități mai 

sustenabile de abordare a schimbărilor 

structurale și a provocărilor care 

afectează piețele muncii și duc la astfel de 

evenimente în statele membre. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Centrul European de Monitorizare a 

Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundației 

Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 

de Viață și de Muncă (Eurofound) din 

Dublin, acordă asistență Comisiei și 

statelor membre prin intermediul unor 

analize calitative și cantitative pentru a le 

ajuta să evalueze tendințele în materie de 

globalizare, restructurare și utilizare a 

FEG. 

(17) Centrul European de Monitorizare a 

Schimbărilor, cu sediul în cadrul Fundației 

Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 

de Viață și de Muncă (Eurofound) din 

Dublin, acordă asistență Comisiei și 

statelor membre prin intermediul unor 

analize calitative și cantitative pentru a le 

ajuta să evalueze tendințele, cum ar fi cele 

în materie de globalizare, schimbările 

tehnologice și de mediu, tendințele de 

restructurare și cele legate de utilizarea 

FET. Aceste analize ar trebui să conțină 

suficiente date defalcate, mai ales din 

perspectiva genurilor, pentru a combate 

mai eficient inegalitățile dintre genuri. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Observatorul european al 

restructurărilor (ERM) din cadrul 
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Eurofound monitorizează în timp real 

raportarea restructurărilor ample din 

întreaga Uniune, pe baza unei rețele de 

corespondenți naționali. ERM este foarte 

important pentru FET și ar trebui să 

sprijine activitatea acestuia, în special 

ajutându-l să identifice posibile cazuri de 

intervenție într-un stadiu incipient. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Lucrătorii disponibilizați și 

persoanele care desfășoară o activitate 

independentă a căror activitate a încetat ar 

trebui să beneficieze de un acces egal la 

FEG, indiferent de tipul contractului lor de 

muncă sau al raportului lor de muncă. Prin 

urmare, lucrătorii disponibilizați, precum și 

persoanele care desfășoară o activitate 

independentă a căror activitate a încetat ar 

trebui să fie considerate ca posibili 

beneficiari ai FEG în sensul prezentului 

regulament. 

(18) Lucrătorii disponibilizați și 

persoanele care desfășoară o activitate 

independentă a căror activitate a încetat ar 

trebui să beneficieze de un acces egal la 

FET, indiferent de tipul contractului lor de 

muncă sau al raportului lor de muncă. Prin 

urmare, lucrătorii disponibilizați, 

indiferent de tipul și durata raporturilor 

lor de muncă, precum și persoanele care 

desfășoară o activitate independentă a căror 

activitate a încetat ar trebui să fie 

considerate ca posibili beneficiari ai FET 

în sensul prezentului regulament. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Contribuțiile financiare din partea 

FEG ar trebui să fie direcționate în primul 

rând către măsuri active de ocupare a 

forței de muncă ce vizează reintegrarea 

rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă 

durabil, fie în cadrul, fie în afara sectorului 

lor inițial de activitate. Măsurile ar trebui 

să reflecte nevoile preconizate ale pieței 

forței de muncă de la nivel local sau 

(19) Contribuțiile financiare din partea 

FET ar trebui să fie destinate în primul 

rând măsurilor active pe piața forței de 

muncă și serviciilor personalizate ce 

vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor 

într-un loc de muncă durabil și de calitate 

într-un sector orientat către viitor, fie în 

cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de 

activitate, și ar trebui să fie destinate 
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regional. Cu toate acestea, ori de câte ori 

este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie 

sprijinită mobilitatea lucrătorilor 

disponibilizați pentru a-i ajuta să își 

găsească un nou loc de muncă în altă parte. 

Trebuie să se acorde o atenție specială 

diseminării competențelor necesare în era 

digitală. Includerea alocațiilor bănești într-

un pachet coordonat de servicii 

personalizate ar trebui să fie restricționată. 

Întreprinderile ar putea fi încurajate să 

participe la cofinanțarea națională a 

măsurilor sprijinite de FEG. 

totodată inițierii de activități profesionale 

independente sau creării de întreprinderi, 

inclusiv prin înființarea de cooperative. 

Măsurile ar trebui să reflecte nevoile 

preconizate ale pieței forței de muncă de la 

nivel local sau regional. Cu toate acestea, 

dacă este cazul, ar trebui, de asemenea, să 

fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor 

disponibilizați pentru a-i ajuta să își 

găsească un nou loc de muncă în altă parte. 

Trebuie să se acorde o atenție specială 

diseminării competențelor necesare în era 

digitală și depășirii stereotipurilor de gen 

la locul de muncă, dacă este cazul. 

Includerea alocațiilor bănești într-un pachet 

coordonat de servicii personalizate ar 

trebui să fie limitată. Contribuțiile 

financiare ar trebui să suplimenteze, dar 

nu să înlocuiască măsurile ce se află în 

răspunderea statelor membre și/sau a 

întreprinderilor în temeiul legislației 

naționale sau al acordurilor colective. 

Întreprinderile ar trebui să fie încurajate să 

participe la cofinanțarea națională a 

măsurilor sprijinite de FET. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Atunci când concep și pun în 

practică pachete coordonate de servicii 

personalizate, al căror scop este 

facilitarea reintegrării beneficiarilor 

vizați, statele membre ar trebui să 

valorifice și să se axeze într-o măsură mai 

mare pe obiectivele Agendei digitale și ale 

Strategiei privind piața unică digitală, 

pentru a soluționa puternica disparitate 

de gen din domeniul TIC și din domeniile 

științelor, tehnologiei, ingineriei și 

matematicii (STIM), promovând 

reconversia și recalificarea femeilor în 

sectoarele TIC și STIM. Atunci când 

concep și pun în practică pachete 

coordonate de servicii personalizate, 



 

 69 

statele membre ar trebui, de asemenea, să 

evite perpetuarea prezenței dominante a 

unui singur gen în industriile și sectoarele 

în care această preponderență există în 

virtutea tradiției. Majorarea proporției 

genului mai puțin reprezentat în diverse 

sectoare, cum ar fi în sectoarele financiar, 

TIC și STIM, poate contribui la reducerea 

diferențelor de remunerare și de pensii 

între femei și bărbați. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) La conceperea pachetului coordonat 

de măsuri de politică active în domeniul 

pieței forței de muncă, statele membre ar 

trebui să acorde prioritate măsurilor care 

vor spori în mod semnificativ capacitatea 

de inserție profesională a beneficiarilor. 

Statele membre ar trebui să depună toate 

eforturile pentru reintegrarea în locuri de 

muncă durabile a unui număr cât mai 

mare de beneficiari care participă la aceste 

măsuri, cât mai curând posibil, în perioada 

de șase luni care precedă prezentarea 

raportului final privind execuția 

contribuției financiare. 

(20) La conceperea pachetului coordonat 

de măsuri de politică active în domeniul 

pieței forței de muncă, statele membre ar 

trebui să acorde prioritate măsurilor care 

vor spori în mod semnificativ capacitatea 

de inserție profesională a beneficiarilor. 

Statele membre ar trebui să depună toate 

eforturile pentru reintegrarea în locuri de 

muncă de calitate și durabile a tuturor 

beneficiarilor care participă la aceste 

măsuri, cât mai curând posibil, în perioada 

de șase luni care precedă prezentarea 

raportului final privind execuția 

contribuției financiare. Structura 

pachetului coordonat de servicii 

personalizate ar trebui să ia în 

considerare, dacă este cazul, motivele care 

stau la baza concedierilor și să anticipeze 

perspectivele viitoare ale pieței muncii și 

competențele necesare. Pachetul 

coordonat trebuie să fie pe deplin 

compatibil cu trecerea la o economie 

inofensivă pentru climă și eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 
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Considerentul 21 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Atunci când elaborează pachetul 

coordonat de măsuri de politică active în 

domeniul pieței forței de muncă, statele 

membre ar trebui să acorde o atenție 

specială beneficiarilor defavorizați, 

inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă 

fără loc de muncă, precum și celor expuși 

riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri 

se confruntă cu probleme speciale în ceea 

ce privește reintegrarea pe piața forței de 

muncă. Cu toate acestea, principiile 

egalității de gen și nediscriminării, care se 

numără printre valorile de bază ale Uniunii 

și care sunt consacrate în Pilonul european 

al drepturilor sociale, ar trebui să fie 

respectate și promovate în cadrul punerii în 

aplicare a FEG. 

(21) Atunci când elaborează pachetul 

coordonat de măsuri politice active pe 

piața forței de muncă, statele membre ar 

trebui să acorde o atenție specială 

beneficiarilor defavorizați, inclusiv 

persoanelor cu dizabilități, persoanelor 

care au rude în întreținere, tinerilor și 

persoanelor în vârstă fără loc de muncă, 

persoanelor cu un nivel scăzut de 

calificare, migranților, precum și 

persoanelor expuse riscului de sărăcie, 

deoarece aceste grupuri se confruntă cu 

probleme deosebite în ceea ce privește 

reintegrarea pe piața forței de muncă. Cu 

toate acestea, principiile egalității de gen și 

nediscriminării, care se numără printre 

valorile de bază ale Uniunii și care sunt 

consacrate în Pilonul european al 

drepturilor sociale, ar trebui să fie 

respectate și promovate în cadrul punerii în 

aplicare a FET. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) În perioada cuprinsă între martie 

2007 și martie 2017, Comisia a primit 148 

de cereri de cofinanțare din partea 

Fondului european de ajustare la 

globalizare (FEG) din 21 de state 

membre, suma totală solicitată fiind de 

aproape 600 de milioane EUR pentru a 

acorda asistență unui număr de 138 888 

de lucrători disponibilizați și 2 944 de 

persoane care nu sunt încadrate 

profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare (NEET). 

 

Amendamentul  21 
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Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) În vederea sprijinirii eficace și 

rapide a beneficiarilor, statele membre ar 

trebui să facă tot posibilul pentru a înainta 

cereri complete privind acordarea unei 

contribuții financiare din partea FEG. În 

cazul în care Comisia solicită informații 

suplimentare în vederea evaluării unei 

cereri, ar trebui să stabilească un termen 

pentru furnizarea informațiilor 

suplimentare. 

(22) În vederea sprijinirii eficace și 

rapide a beneficiarilor, statele membre ar 

trebui să facă tot posibilul pentru a înainta 

de urgență cereri complete privind 

acordarea unei contribuții financiare din 

partea FET, iar instituțiile Uniunii ar 

trebui să facă tot posibilul pentru a le 

evalua rapid. În cazul în care Comisia 

solicită informații suplimentare în vederea 

evaluării unei cereri, ar trebui să 

stabilească un termen pentru furnizarea 

informațiilor suplimentare. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) Pentru a facilita punerea în 

aplicare și obiectivele prezentului 

regulament, ar trebui ca FET și 

posibilitățile pe care le oferă să 

beneficieze de mai multă publicitate, în 

special la nivelul autorităților 

responsabile din statele membre.  

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22b) Comisia ar trebui să faciliteze 

accesul la autoritățile naționale și 

regionale prin intermediul unui serviciu 

de asistență specific, care să ofere 

informații generale și explicații privind 

procedurile și modul de depunere a unei 

cereri. Serviciul de asistență trebuie să 

pună la dispoziție formulare standard în 
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scop statistic și analitic. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) În interesul beneficiarilor și al 

organismelor responsabile cu punerea în 

aplicare a măsurilor, statul membru 

solicitant ar trebui să-i informeze pe toți 

actorii implicați în procedura de depunere a 

cererii cu privire la evoluția acesteia. 

(23) În interesul beneficiarilor și al 

organismelor responsabile cu punerea în 

aplicare a măsurilor, statul membru 

solicitant ar trebui să-i informeze pe toți 

actorii implicați în procedura de depunere a 

cererii cu privire la evoluția acesteia și să 

asigure implicarea lor pe parcursul 

procesului de punere în aplicare. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În conformitate cu principiul bunei 

gestiuni financiare, contribuțiile financiare 

din FEG nu ar trebui să înlocuiască, ci să 

completeze, atunci când este posibil, 

măsurile de sprijin care sunt disponibile 

pentru beneficiari în cadrul fondurilor 

Uniunii sau al altor politici ori programe 

ale Uniunii. 

(24) În conformitate cu principiul bunei 

gestiuni financiare, contribuțiile financiare 

din FET nu pot să înlocuiască, ci ar trebui 

mai degrabă să completeze, atunci când 

este posibil, măsurile de sprijin care sunt 

disponibile pentru beneficiari în cadrul 

fondurilor Uniunii sau al altor politici ori 

programe ale Uniunii. Contribuția 

financiară din partea FET nu se poate 

substitui nici măsurilor naționale sau 

măsurilor care, în conformitate cu 

legislația națională sau cu contractele 

colective de muncă, țin de 

responsabilitatea întreprinderilor care au 

efectuat disponibilizările, și ar trebui să 

creeze o valoare adăugată europeană 

reală. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 
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Considerentul 25 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Ar trebui să se includă dispoziții 

speciale pentru activități de informare și 

comunicare privind cazuri și rezultate ale 

FEG. 

(25) Având în vedere principiul 

egalității, statele membre ar trebui să 

asigure un acces efectiv la informațiile 

privind FET pe întreg teritoriul lor, 

inclusiv în zonele rurale. Comisia ar 

trebui, în special, să promoveze difuzarea 

bunelor practici existente, să 

îmbunătățească cunoașterea criteriilor de 

eligibilitate și a procedurilor de depunere 

a cererilor pentru asistență din partea 

FET și să depună mai multe eforturi 

pentru a sensibiliza cetățenii Uniunii, și 

mai ales lucrătorii din Uniune, cu privire 

la FET. Ar trebui să se includă dispoziții 

speciale pentru activități de informare și 

comunicare privind cazurile și rezultatele 

FET. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Considerentul 27a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (27a) Pentru a acoperi necesitățile 

apărute în special în primele luni ale 

fiecărui an, atunci când posibilitățile de 

transfer de la alte linii bugetare sunt 

foarte reduse, ar trebui să se prevadă, în 

cadrul procedurii bugetare anuale, la 

linia bugetară aferentă FET, un cuantum 

adecvat de credite de plată. 

 

Vot separat 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) În interesul beneficiarilor, asistența 

ar trebui să fie pusă la dispoziție cât mai 

(29) În interesul beneficiarilor, asistența 

ar trebui să fie pusă la dispoziție cât mai 
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rapid și mai eficient posibil. Statele 

membre și instituțiile Uniunii implicate în 

procesul decizional privind FEG ar trebui 

să facă tot posibilul pentru a reduce timpul 

de prelucrare și pentru a simplifica 

procedurile, astfel încât să se asigure 

adoptarea fără sincope și rapidă a deciziilor 

privind mobilizarea FEG. Prin urmare, în 

viitor, autoritatea bugetară ar trebui să 

decidă cu privire la cererile de transfer 

transmise de Comisie fără să mai fie 

necesară o propunere a Comisiei de 

mobilizare a FEG. 

rapid și mai eficient posibil. Statele 

membre și instituțiile Uniunii implicate în 

procesul decizional privind FET ar trebui 

să facă tot posibilul pentru a reduce timpul 

de prelucrare și pentru a simplifica 

procedurile, astfel încât să se asigure 

adoptarea fără sincope și rapidă a deciziilor 

privind mobilizarea FET. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) În cazul în care se închide o 

întreprindere, lucrătorii disponibilizați pot 

fi ajutați să preia integral sau parțial 

activitățile fostului angajator. 

(30) În cazul în care se închide o 

întreprindere, lucrătorii disponibilizați pot 

fi ajutați să preia integral sau parțial 

activitățile fostului angajator, iar statul 

membru în care este situată 

întreprinderea poate avansa fondurile de 

care este nevoie în mod urgent pentru ca 

acest lucru să fie posibil. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Pentru a permite exercitarea 

controlului politic de către Parlamentul 

European și monitorizarea continuă de 

către Comisie a rezultatelor obținute cu 

ajutorul asistenței din partea FEG, statele 

membre ar trebui să înainteze un raport 

final privind punerea în aplicare a FEG. 

(31) Pentru a permite exercitarea 

controlului politic de către Parlamentul 

European și monitorizarea continuă de 

către Comisie a rezultatelor obținute cu 

ajutorul asistenței din partea FET, statele 

membre ar trebui să înainteze un raport 

final privind punerea în aplicare a FET, 

care ar trebui să respecte cerințe stricte de 

monitorizare și să conțină concluzii 

referitoare la evoluția beneficiarilor și o 

evaluare a impactului asupra egalității de 
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gen. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (32a) Statele membre ar trebui să 

desfășoare activități de comunicare 

eficace pentru a promova contribuțiile 

financiare ale FET, să sublinieze faptul 

că finanțarea este din partea Uniunii și să 

îmbunătățească vizibilitatea activităților 

finanțate de Uniune în cadrul FET. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în concordanță cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și de a 

îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite, acest 

program va contribui la integrarea 

acțiunilor în domeniul climei în politicile 

Uniunii și la atingerea țintei globale ca 

25 % din cheltuielile de la bugetul UE să 

sprijine obiectivele în domeniul climei. 

Acțiunile relevante vor fi identificate în 

cursul pregătirii și punerii în aplicare a 

fondului, iar ulterior acestea vor fi 

reexaminate în contextul evaluării sale. 

(37) Pentru a reflecta importanța 

combaterii schimbărilor climatice în 

concordanță cu angajamentele Uniunii de a 

pune în aplicare Acordul de la Paris și de a 

îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite, acest 

program va contribui la integrarea 

acțiunilor în domeniul climei în politicile 

Uniunii și la atingerea unei ținte globale 

privind utilizarea a 25% din cheltuielile 

bugetului UE pentru îndeplinirea 

obiectivelor climatice în perioada de 

programare 2021-2027 și a unei ținte 

anuale de 30% cât mai curând posibil, dar 

nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante 

vor fi identificate în cursul pregătirii și 

punerii în aplicare a fondului, iar ulterior 

acestea vor fi reexaminate în contextul 

evaluării sale. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 
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Considerentul 39 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Având în vedere faptul că 

transformarea digitală a economiei necesită 

un anumit nivel al competențelor digitale 

ale forței de muncă, diseminarea 

competențele necesare în era digitală ar 

trebui să fie un element orizontal 

obligatoriu al oricărui pachet coordonat de 

servicii personalizate oferite, 

(39) Având în vedere faptul că 

transformarea digitală a economiei necesită 

un anumit nivel de competențe digitale în 

rândul forței de muncă, diseminarea 

competențelor necesare în era digitală ar 

trebui să fie un element transversal 

obligatoriu al oricărui pachet coordonat de 

servicii personalizate oferite și ar trebui să 

aibă ca obiectiv majorarea proporției 

femeilor în profesiile din domeniile STIM. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acesta stabilește obiectivele FEG, formele 

finanțării din partea Uniunii și normele 

privind acordarea unei astfel de finanțări, 

inclusiv privind cererile depuse de statele 

membre pentru obținerea de contribuții 

financiare din partea FEG în vederea unor 

măsuri care îi vizează pe beneficiarii 

menționați la articolul 7. 

Acesta stabilește obiectivele FET, formele 

finanțării din partea Uniunii și normele și 

criteriile privind acordarea unei astfel de 

finanțări, inclusiv privind cererile depuse 

de statele membre pentru obținerea de 

contribuții financiare din partea FET în 

vederea unor măsuri care îi vizează pe 

beneficiarii menționați la articolul 7. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

FEG contribuie la o distribuție mai bună 

a beneficiilor globalizării și ale 

progresului tehnologic, ajutându-i pe 

lucrătorii disponibilizați să se adapteze la 

schimbările structurale. În acest sens, 

FEG contribuie la punerea în aplicare a 

principiilor definite în cadrul 

Pilonului european al drepturilor sociale și 

consolidează coeziunea socială și 

Obiectivele FET sunt acelea de a sprijini 

transformările socio-economice care sunt 

determinate de globalizare și de 

schimbările tehnologice și de mediu, 

acordând asistență lucrătorilor 
disponibilizați prin promovarea unor 

locuri de muncă alternative și durabile. 

FET este un fond de urgență care 

funcționează prin reacție și contribuie la o 
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economică între regiuni și între statele 

membre. 

tranziție echitabilă. În acest sens, FET 

contribuie la punerea în aplicare a 

principiilor definite în cadrul 

Pilonului european al drepturilor sociale și 

consolidează coeziunea socială și 

economică între regiuni și între statele 

membre. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

este de a demonstra solidaritatea cu 

lucrătorii disponibilizați și cu persoanele 

care desfășoară o activitate independentă a 

căror activitate a încetat în cursul unor 

evenimente majore neprevăzute de 

restructurare de tipul celor menționate la 

articolul 5 și de a le acorda sprijin. 

1. Obiectivul general al programului 

este de a demonstra solidaritatea cu 

lucrătorii disponibilizați și cu persoanele 

care desfășoară o activitate independentă 

a căror activitate a încetat în cursul unor 

evenimente majore neprevăzute de 

restructurare de tipul celor menționate la 

articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) și de a 

acorda sprijin financiar pentru măsuri 

de reinserție profesională, indiferent de 

tipul sau de durata contractului de 

muncă. 

 

Amendamentele  37 și 98 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Obiectivul specific al FEG este de a 

acorda asistență în cazul unor evenimente 

majore neprevăzute de restructurare, în 

special cele cauzate de provocările aferente 

globalizării, cum ar fi schimbările în 

structura comerțului mondial, litigiile 

comerciale, crizele financiare sau 

economice, tranziția către o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon ori care 

constituie o consecință a digitalizării sau a 

automatizării. Se acordă o importanță 

2. Obiectivul specific al FET este de a 

acorda asistență și sprijin lucrătorilor 

pentru reintegrarea pe piața muncii în 

cazul unor evenimente majore de 

restructurare, în special cele cauzate de 

provocările aferente globalizării, cum ar fi 

schimbările în structura comerțului 

mondial, litigiile comerciale, crizele 

financiare sau economice, retragerea 

Regatului Unit din Uniunea Europeană,  
tranziția către o economie cu emisii scăzute 
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deosebită măsurilor care vin în sprijinul 

grupurilor celor mai defavorizate. 

de dioxid de carbon ori care constituie o 

consecință a digitalizării, a automatizării și 

a schimbărilor tehnologice. Se acordă o 

importanță deosebită măsurilor care vin în 

sprijinul grupurilor celor mai defavorizate 

și care promovează egalitatea de gen. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „lucrător disponibilizat” înseamnă un 

lucrător al cărui contract de muncă încetează 

anticipat prin concediere sau al cărui contract 

nu este reînnoit, din cauza condițiilor 

economice; 

(a) „lucrător disponibilizat” înseamnă 

un lucrător, indiferent de tipul sau de 

durata raportului de muncă, al cărui 

contract de muncă încetează anticipat 

prin concediere sau al cărui contract nu 

este reînnoit, din cauza condițiilor 

economice; 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) încetarea activității a peste 250 de 

lucrători disponibilizați sau persoane care 

desfășoară o activitate independentă, într-o 

perioadă de referință de patru luni, într-o 

întreprindere dintr-un stat membru, 

inclusiv în cazul în care respectiva încetare 

are loc la furnizorii sau producătorii din 

aval ai întreprinderii în cauză; 

(a) încetarea activității a cel puțin 200 

de lucrători disponibilizați sau persoane 

care desfășoară o activitate independentă, 

într-o perioadă de referință de șase luni, 

într-o întreprindere dintr-un stat membru, 

inclusiv în cazul în care respectiva încetare 

are loc la furnizorii sau producătorii din 

aval ai întreprinderii în cauză; 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) încetarea activității a peste 250 de 

lucrători disponibilizați sau persoane care 

desfășoară o activitate independentă, într-o 

perioadă de referință de șase luni, în special 

în IMM-uri, în cazul în care toate operează 

în același sector economic definit la nivel de 

diviziune NACE Rev. 2 și sunt situate într-o 

regiune sau în două regiuni învecinate 

definite la nivelul NUTS 2 ori în mai mult 

de două regiuni învecinate definite la 

nivelul NUTS 2, cu condiția să existe peste 

250 de lucrători afectați sau persoane care 

desfășoară o activitate independentă afectate 

în două dintre regiunile combinate; 

(b) încetarea activității a cel puțin 200 

de lucrători disponibilizați sau persoane 

care desfășoară o activitate independentă, 

într-o perioadă de referință de nouă luni, 

în special în IMM-uri, în cazul în care 

toate operează în același sector economic 

definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 

și sunt situate într-o regiune sau în două 

regiuni învecinate definite la nivelul 

NUTS 2 ori în mai mult de două regiuni 

învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu 

condiția să existe cel puțin 200 de 

lucrători afectați sau persoane care 

desfășoară o activitate independentă 

afectate în două dintre regiunile 

combinate; 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) încetarea activității a peste 250 de 

lucrători disponibilizați sau persoane care 

desfășoară o activitate independentă, într-o 

perioadă de referință de patru luni, în 

special în IMM-uri, care operează în același 

sector economic sau în sectoare economice 

diferite definite la nivel de diviziune NACE 

Rev. 2 și care sunt situate în aceeași regiune 

definită la nivelul NUTS 2. 

(c) încetarea activității a cel puțin 200 

de lucrători disponibilizați sau persoane 

care desfășoară o activitate independentă, 

într-o perioadă de referință de nouă luni, 

în special în IMM-uri, care operează în 

același sector economic sau în sectoare 

economice diferite definite la nivel de 

diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate 

în aceeași regiune definită la nivelul 

NUTS 2. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul piețelor forței de muncă de 3. În cazul piețelor forței de muncă de 
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dimensiuni reduse sau în circumstanțe 

excepționale, în special în ceea ce privește 

cererile care implică IMM-uri, justificate 

în mod corespunzător de către statul 

membru solicitant, o cerere pentru a 

beneficia de o contribuție financiară în 

temeiul prezentului articol poate fi 

considerată admisibilă, chiar dacă criteriile 

prevăzute la alineatul (1) litera (a), (b) sau 

(c) nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci 

când concedierile au un impact puternic 

asupra ocupării forței de muncă și asupra 

economiei locale sau regionale. Statul 

membru solicitant precizează care dintre 

criteriile de intervenție prevăzute la 

alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt 

îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat 

al contribuțiilor în circumstanțe 

excepționale nu poate depăși 15 % din 

plafonul anual al FEG. 

dimensiuni reduse sau în circumstanțe 

excepționale, inclusiv cereri privind IMM-

uri, justificate în mod corespunzător de 

către statul membru solicitant, o cerere 

pentru a beneficia de o contribuție 

financiară în temeiul prezentului articol 

poate fi considerată admisibilă, chiar dacă 

criteriile prevăzute la alineatul (1) litera (a), 

(b) sau (c) nu sunt îndeplinite în totalitate, 

atunci când concedierile au un impact 

puternic asupra nivelului ocupării forței de 

muncă și asupra economiei locale, regionale 

sau naționale. Statul membru solicitant 

precizează care dintre criteriile de 

intervenție prevăzute la alineatul (1) litera 

(a), (b) sau (c) nu sunt îndeplinite în 

totalitate. Cuantumul agregat al 

contribuțiilor în circumstanțe excepționale 

nu poate depăși 15 % din plafonul anual al 

FET. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. FEG nu poate fi mobilizat atunci 

când lucrătorii sunt disponibilizați ca 

urmare a reducerilor bugetare adoptate de 

un stat membru, care afectează sectoare ce 

depind de finanțarea publică. 

4. FET nu poate fi mobilizat atunci 

când lucrătorii sunt disponibilizați ca 

urmare a reducerilor bugetare adoptate de 

un stat membru, care afectează sectoare ce 

depind preponderent de finanțarea 

publică. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statul membru solicitant 

precizează metoda utilizată pentru 

calcularea numărului de lucrători și de 

persoane care desfășoară o activitate 

1. Statul membru solicitant precizează 

metoda utilizată pentru calcularea 

numărului de lucrători disponibilizați și de 

persoane care desfășoară o activitate 
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independentă definite la articolul 4 în 

sensul articolului 5. 

independentă definite la articolul 4 în sensul 

articolului 5 alineatele (1), (2) și (3). 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) lucrători disponibilizați și persoane 

care desfășoară o activitate independentă a 

căror activitate a încetat, calculate în 

conformitate cu articolul 6, în perioada de 

referință prevăzută la articolul 5; 

(a) lucrători disponibilizați și persoane 

care desfășoară o activitate independentă a 

căror activitate a încetat, calculate în 

conformitate cu articolul 6, în perioada de 

referință prevăzută la articolul 5 alineatele 

(1), (2) și (3); 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Prin derogare de la articolul 5, statele 

membre solicitante pot furniza servicii 

personalizate cofinanțate prin FET unor 

tineri „NEET” (tânăr care nu este 

încadrat profesional și nu urmează niciun 

program educațional sau de formare) cu 

vârsta sub 25 de ani sau, dacă statele 

membre decid astfel, cu vârsta sub 30 de 

ani, la data depunerii cererii, egal cu 

numărul beneficiarilor vizați, cu prioritate 

persoanelor disponibilizate sau a căror 

activitate a încetat, cu condiția ca cel 

puțin o parte din disponibilizări în sensul 

articolului 4 să se regăsească în regiuni 

de nivel NUTS 2.  

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se poate acorda o contribuție financiară din 

partea FEG pentru măsurile active de 

ocupare a forței de muncă ce fac parte dintr-

un pachet coordonat de servicii 

personalizate, concepute să faciliteze 

reintegrarea beneficiarilor vizați și, în 

special, a persoanelor celor mai defavorizate 

din rândul lucrătorilor disponibilizați, într-

un loc de muncă sau într-o activitate 

independentă. 

Se poate acorda o contribuție financiară 

din partea FET pentru măsurile active de 

ocupare a forței de muncă ce fac parte 

dintr-un pachet coordonat de servicii 

personalizate, cu implicarea sindicatelor 

și/sau a reprezentanților lucrătorilor, 

concepute să faciliteze reintegrarea 

beneficiarilor vizați și, în special, a 

persoanelor celor mai defavorizate din 

rândul lucrătorilor disponibilizați, într-un 

loc de muncă sau într-o activitate 

independentă de calitate și durabilă. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Diseminarea competențelor necesare în era 

industrială digitală este un element 

orizontal obligatoriu al oricărui pachet de 

servicii personalizate oferite. Nivelul de 

formare este adaptat calificărilor și 

nevoilor fiecărui beneficiar. 

Diseminarea competențelor necesare în era 

industrială digitală precum și într-o 

economie eficientă din punctul de vedere 

al utilizării resurselor este un element 

orizontal obligatoriu al oricărui pachet de 

formare dedicată și/sau de servicii 

personalizate oferite. Nivelul de formare 

este adaptat calificărilor, competențelor și 

nevoilor specifice ale fiecărui beneficiar. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) formare și reconversie profesională 

individualizată, inclusiv privind competențe 

în domeniul tehnologiei informației și 

comunicațiilor și alte competențe necesare 

în era digitală, atestarea experienței 

dobândite, asistență pentru căutarea unui loc 

(a) formare și reconversie profesională 

individualizată, inclusiv privind 

competențe în domeniul tehnologiei 

informației și comunicațiilor și alte 

competențe necesare în era digitală, 

atestarea experienței dobândite, asistență 
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de muncă, orientare profesională, servicii de 

consiliere, mentorat, asistență pentru 

plasarea personalului disponibilizat, 

promovarea spiritului antreprenorial, ajutor 

pentru desfășurarea de activități 

independente, înființarea de întreprinderi și 

preluarea întreprinderilor de către angajați, 

precum și activități de cooperare; 

pentru căutarea unui loc de muncă, 

orientare profesională, servicii de 

consiliere, mentorat, asistență 

personalizată pentru plasarea personalului 

disponibilizat, promovarea spiritului 

antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea 

de activități independente, înființarea de 

întreprinderi și preluarea întreprinderilor 

de către angajați, precum și activități de 

cooperare; 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) măsuri speciale cu durată limitată, 

cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de 

muncă, stimulente de recrutare pentru 

angajatori, alocații de mobilitate, alocații de 

formare sau de subzistență, inclusiv alocații 

pentru îngrijitori. 

(b) măsuri speciale cu durată limitată, 

cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc 

de muncă, alocații de mobilitate, alocații 

pentru îngrijirea copiilor, alocații de 

formare sau de subzistență, inclusiv 

alocații pentru îngrijitori și stimulente de 

recrutare pentru angajatori, inclusiv 

stimulente pentru a oferi formule 

flexibile de lucru pentru lucrătorii 

disponibilizați. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Costurile măsurilor menționate la litera (b) nu 

pot depăși 35 % din costurile totale ale 

pachetului coordonat de servicii personalizate 

enumerate la prezentul alineat. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 



 

 84 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Investițiile pentru desfășurarea de activități 

independente, înființarea propriei întreprinderi 

sau preluarea întreprinderilor de către angajați 

nu pot depăși 20 000 EUR pentru fiecare 

lucrător disponibilizat. 

Investițiile pentru desfășurarea de 

activități independente, înființarea propriei 

întreprinderi, cooperative sau preluarea 

întreprinderilor de către angajați nu pot 

depăși 25 000 EUR pentru fiecare lucrător 

disponibilizat. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Structura pachetului coordonat de servicii 

personalizate anticipează perspectivele 

pieței de muncă și competențele necesare 

pe această piață. Pachetul coordonat este 

compatibil cu trecerea la o economie 

eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se 

axează pe diseminarea competențelor 

necesare în era industrială digitală și ține 

seama de cererea de pe piața forței de 

muncă de la nivel local. 

Structura pachetului coordonat de servicii 

personalizate anticipează perspectivele 

pieței de muncă și competențele necesare 

pe această piață. Pachetul coordonat este 

compatibil cu trecerea la o economie 

eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se 

axează pe diseminarea competențelor 

necesare în era industrială digitală și ține 

seama de cererea de pe piața forței de 

muncă de la nivel local, precum și de 

posibilitatea reintegrării lucrătorilor în 

sectorul profesional al locului de muncă 

anterior, dacă sunt necesare competențe 

noi sau suplimentare în urma unei 

restructurări majore, iar competențele 

existente pot fi utilizate în modul cel mai 

eficient. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) măsuri specifice de stimulare a 

lucrătorilor dezavantajați, a celor care se 

supun unui risc de sărăcie mai mare sau 
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a lucrătorilor în vârstă să rămână sau să 

se întoarcă pe piața forței de muncă. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) măsuri care sunt de 

responsabilitatea statelor membre în 

temeiul legislației naționale sau al 

contractelor colective de muncă. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Măsurile care beneficiază de sprijin din 

partea FEG nu înlocuiesc măsurile pasive 

de protecție socială. 

Măsurile care beneficiază de sprijin din 

partea FET nu înlocuiesc în niciun caz 

măsurile pasive de protecție socială. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Pachetul coordonat de servicii se 

elaborează în consultare cu beneficiarii 

vizați sau cu reprezentanții acestora ori cu 

partenerii sociali. 

3. Pachetul coordonat de servicii se 

elaborează în consultare cu beneficiarii 

vizați sau cu reprezentanții acestora și/sau 

cu partenerii sociali. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În termen de zece zile lucrătoare de 

la data înaintării cererii sau, după caz, de la 

data la care Comisia intră în posesia 

traducerii cererii, în funcție de data cea mai 

recentă, Comisia aduce la cunoștința statului 

membru dacă are nevoie de eventuale 

informații suplimentare pentru a analiza 

cererea. 

2. În termen de zece zile lucrătoare de 

la data înaintării cererii sau, după caz, de la 

data la care Comisia intră în posesia 

traducerii cererii, în funcție de data cea mai 

recentă, Comisia confirmă primirea cererii 

și aduce la cunoștința statului membru dacă 

are nevoie de eventuale informații 

suplimentare pentru a analiza cererea. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care Comisia solicită 

informații suplimentare, statul membru 

trimite un răspuns în termen de zece zile 

lucrătoare de la data solicitării. Acest 

termen este prelungit de către Comisie cu 

zece zile lucrătoare la solicitarea justificată 

în mod corespunzător a statului membru în 

cauză. 

3. Dacă un stat membru o solicită, 

Comisia îi acordă asistență tehnică în 

primele etape ale procedurii. În cazul în 

care Comisia solicită informații 

suplimentare, statul membru trimite un 

răspuns în termen de zece zile lucrătoare de 

la data solicitării. Acest termen este 

prelungit de către Comisie cu zece zile 

lucrătoare la solicitarea justificată în mod 

corespunzător a statului membru în cauză. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pe baza informațiilor furnizate de 

statul membru, Comisia își încheie 

evaluarea privind măsura în care cererea 

îndeplinește condițiile de acordare a unei 

contribuții financiare în termen de 60 de 

zile lucrătoare de la data primirii cererii 

complete sau, dacă este cazul, a traducerii 

cererii. În cazul în care Comisia, în mod 

excepțional, nu poate respecta respectivul 

termen, aceasta transmite o explicație 

4. Pe baza informațiilor furnizate de 

statul membru, Comisia își încheie 

evaluarea privind măsura în care cererea 

îndeplinește condițiile de acordare a unei 

contribuții financiare în termen de 40 de zile 

lucrătoare de la data primirii cererii 

complete sau, dacă este cazul, a traducerii 

cererii. În cazul în care Comisia, în mod 

excepțional, nu poate respecta respectivul 

termen, acesta poate fi prelungit încă 20 de 
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scrisă în care prezintă motivele întârzierii. zile lucrătoare, printr-o motivare scrisă 

prealabilă în care Comisia își justifică 

motivele întârzierii și o notifică statului 

membru în cauză. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul în care întreprinderea și-a 

continuat activitatea după efectuarea 

disponibilizărilor, confirmarea faptului că 

respectiva întreprindere și-a respectat 

obligațiile legale aplicabile în cazul 

disponibilizărilor; 

(b) în cazul în care întreprinderea și-a 

continuat activitatea după efectuarea 

disponibilizărilor, confirmarea faptului că 

respectiva întreprindere și-a respectat toate 

obligațiile legale aplicabile în cazul 

disponibilizărilor și a luat măsurile 

adecvate pentru lucrătorii săi; 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) dovezi clare privind activitățile 

întreprinse deja de statele membre pentru 

a le acorda asistență lucrătorilor 

disponibilizați și caracterul complementar 

al fondurilor solicitate de la FET din 

cauza insuficienței resurselor pe care le 

au la dispoziție autoritățile naționale sau 

regionale; 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera bb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) o examinare a fondurilor primite 

din partea UE de către întreprinderea 

care operează disponibilizările în ultimii 

cinci ani care preced disponibilizările 
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colective; 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) impactul preconizat al 

disponibilizărilor asupra economiei și a 

ocupării forței de muncă la nivel local, 

regional sau național; 

(e) impactul preconizat al 

disponibilizărilor asupra economiei și a 

ocupării forței de muncă la nivel local, 

regional sau național și eventual 

transfrontalier, acolo unde este cazul; 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) o descriere detaliată a pachetului 

coordonat de servicii personalizate și a 

cheltuielilor aferente, inclusiv, în special, a 

oricărei măsuri în sprijinul inițiativelor de 

încadrare în muncă a beneficiarilor 

defavorizați, a celor în vârstă și a celor 

tineri; 

(f) o descriere detaliată a pachetului 

coordonat de servicii personalizate și a 

cheltuielilor aferente, inclusiv, în special, a 

oricărei măsuri în sprijinul inițiativelor de 

încadrare în muncă a beneficiarilor 

defavorizați, celor slab calificați, a celor în 

vârstă, a celor tineri și a celor din regiuni 

dezavantajate; 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera ma (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ma) o declarație conform căreia 

acțiunile propuse vor fi complementare cu 

acțiunile finanțate din fondurile 

structurale și orice fel de dublă finanțare 

va fi evitată. 

 

Amendamentul  67 
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Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Sprijinul pentru beneficiarii vizați 

completează măsurile luate de statele 

membre la nivel național, regional și local, 

inclusiv pe cele cofinanțate din fondurile 

Uniunii, în conformitate cu recomandările 

prevăzute în Cadrul de calitate al UE 

pentru anticiparea schimbărilor și a 

restructurării. 

2. Sprijinul pentru beneficiarii vizați 

completează măsurile luate de statele 

membre la nivel național, regional, local și 

transfrontalier acolo unde este cazul, 

inclusiv pe cele cofinanțate din fondurile și 

programele Uniunii, în conformitate cu 

recomandările prevăzute în Cadrul de 

calitate al UE pentru anticiparea 

schimbărilor și a restructurării. 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Contribuția financiară din partea 

FEG se limitează la ceea ce este necesar 

pentru a acorda beneficiarilor vizați un 

sprijin temporar și unic. Măsurile care 

beneficiază de sprijin din partea FEG 

trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii 

și cu legislația națională, inclusiv cu 

normele privind ajutoarele de stat. 

3. Contribuția financiară din partea 

FET se limitează la ceea ce este necesar 

pentru a demonstra solidaritatea cu 

beneficiarii vizați și pentru a le acorda un 

sprijin temporar și unic. Măsurile care 

beneficiază de sprijin din partea FET 

trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii 

și cu legislația națională, inclusiv cu 

normele privind ajutoarele de stat. 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În conformitate cu responsabilitățile 

care le revin, Comisia și statul membru 

solicitant asigură coordonarea asistenței 

din fondurile Uniunii. 

4. În conformitate cu responsabilitățile 

care le revin, Comisia și statul membru 

solicitant asigură coordonarea asistenței 

din fondurile și programele Uniunii. 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 
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Articolul 11 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia și statele membre se asigură că 

egalitatea dintre femei și bărbați și 

integrarea perspectivei de gen fac parte 

integrantă din diversele etape ale execuției 

contribuției financiare din partea FEG și 

sunt promovate în cursul acestor etape. 

Comisia și statele membre se asigură că 

egalitatea dintre femei și bărbați și 

integrarea perspectivei de gen fac parte 

integrantă din toate etapele pertinente ale 

execuției contribuției financiare din partea 

FET și sunt promovate în cursul acestor 

etape. 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La inițiativa Comisiei, un procent 

maxim de 0,5 % din plafonul anual al FEG 

poate fi utilizat pentru asistență tehnică și 

administrativă în vederea punerii în 

aplicare a fondului, de exemplu pentru 

activități de pregătire, monitorizare, 

control, audit și evaluare, inclusiv pentru 

sisteme de tehnologie a informațiilor, 

activități de comunicare și activități care 

sporesc vizibilitatea FEG și alte măsuri de 

asistență administrativă și tehnică. Aceste 

măsuri pot viza perioade de programare 

viitoare și anterioare. 

1. La inițiativa Comisiei, un procent 

maxim de 0,5 % din plafonul anual al FET 

poate fi utilizat pentru a finanța asistența 

tehnică și administrativă în vederea punerii 

în aplicare a fondului, de exemplu pentru 

activități de pregătire, monitorizare, 

colectare a datelor, control, audit și 

evaluare, inclusiv pentru sisteme de 

tehnologie a informațiilor, activități de 

comunicare și activități care sporesc 

vizibilitatea FET și alte măsuri de asistență 

administrativă și tehnică. Vor fi 

consolidate sinergiile cu sistemele 

existente de monitorizare a schimbărilor 

structurale, precum ERM. Aceste măsuri 

pot viza perioade de programare viitoare și 

anterioare. 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care Comisia execută bugetul 

aferent asistenței tehnice în cadrul 

gestiunii indirecte, aceasta asigură 

transparența procedurii de desemnare a 
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părții terțe care îndeplinește sarcina care 

îi revine și informează toate părțile 

interesate în raport cu FET, inclusiv 

Parlamentul European, cu privire la 

subcontractantul stabilit în acest scop. 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Asistența tehnică oferită de 

Comisie include furnizarea de informații și 

orientări statelor membre cu privire la 

utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. 

De asemenea, Comisia furnizează 

partenerilor sociali europeni și naționali 

informații și orientări clare cu privire la 

utilizarea FEG. Măsurile de orientare pot 

include și crearea de grupuri operative în 

cazul în care un stat membru se confruntă 

cu perturbări economice grave. 

4. Asistența tehnică oferită de 

Comisie include furnizarea de informații și 

orientări statelor membre cu privire la 

utilizarea, monitorizarea și evaluarea FET, 

inclusiv crearea unui serviciu de 

asistență. De asemenea, Comisia 

furnizează partenerilor sociali europeni și 

naționali informații și orientări clare cu 

privire la utilizarea FET. Măsurile de 

orientare pot include și crearea de grupuri 

operative în cazul în care un stat membru 

se confruntă cu perturbări economice 

grave. 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre recunosc originea și 

asigură vizibilitatea finanțării acordate de 

Uniune, oferind informații coerente, 

eficace și specifice unor categorii de public 

diverse, inclusiv informații specifice 

destinate beneficiarilor vizați, autorităților 

locale și regionale, partenerilor sociali, 

mass-mediei și publicului. 

Statele membre recunosc originea și 

asigură vizibilitatea finanțării acordate de 

Uniune, oferind informații coerente, 

eficace și specifice unor categorii de public 

diverse, inclusiv informații specifice 

destinate beneficiarilor vizați, autorităților 

locale și regionale, partenerilor sociali, 

mass-mediei și publicului. Statele membre 

asigură vizibilitatea valorii adăugate a 

Uniunii pe care o generează finanțarea și 

ajută Comisia în efortul acesteia de 

colectare a datelor, pentru a spori 

transparența bugetară. 
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Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia menține și actualizează cu 

regularitate o prezență online, accesibilă în 

toate limbile oficiale ale instituțiilor 

Uniunii, pentru a oferi informații 

actualizate referitoare la FEG, orientări în 

materie de depunere a cererilor, precum și 

informații privind cererile acceptate și 

cererile respinse și privind rolul 

Parlamentului European și al Consiliului în 

cadrul procedurii bugetare. 

2. Comisia menține și actualizează cu 

regularitate o prezență online, accesibilă în 

toate limbile oficiale ale instituțiilor 

Uniunii, pentru a oferi informații 

actualizate referitoare la FET, orientări în 

materie de depunere a cererilor și privind 

acțiunile eligibile, lista actualizată în mod 

regulat a contactelor din statele membre, 

precum și informații privind cererile 

acceptate și cererile respinse și privind 

rolul Parlamentului European și al 

Consiliului în cadrul procedurii bugetare. 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia pune în aplicare activități de 

informare și comunicare referitoare la 

cazuri și rezultate ale FEG pe baza 

experienței acumulate, cu scopul de a 

îmbunătăți eficacitatea FEG și de a asigura 

faptul că cetățenii și lucrătorii din Uniune 

sunt informați cu privire la FEG. 

Comisia promovează difuzarea bunelor 

practici existente în materie de 

comunicare, pune în aplicare activități de 

informare și comunicare referitoare la 

cazuri și rezultate ale FET pe baza 

experienței acumulate, cu scopul de a 

îmbunătăți vizibilitatea FET, de a prezenta 

informații despre criteriile sale de 

eligibilitate și procedurile de depunere a 

cererilor, de a îmbunătăți eficacitatea sa și 

de a asigura faptul că cetățenii și lucrătorii 

din Uniune sunt informați cu privire la 

FET, incluzând aici cetățenii și lucrătorii 

din zonele rurale cu acces dificil la 

informații. 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia, pe baza evaluării efectuate 

în conformitate cu articolul 9 și luând în 

considerare în special numărul de 

beneficiari vizați, măsurile propuse și 

costurile estimate, evaluează și propune în 

cel mai scurt timp posibil cuantumul unei 

contribuții financiare din partea FEG care 

poate fi acordată, după caz, în limita 

resurselor disponibile. 

1. Comisia, pe baza evaluării 

efectuate în conformitate cu articolul 9 și 

luând în considerare în special numărul de 

beneficiari vizați, măsurile propuse și 

costurile estimate, la expirarea 

termenului prevăzut la articolul 9 

alineatul (4), evaluează și propune în cel 

mai scurt timp posibil cuantumul unei 

contribuții financiare din partea FET care 

poate fi acordată, după caz, în limita 

resurselor disponibile. 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care, pe baza evaluării 

efectuate în conformitate cu articolul 9, 

Comisia ajunge la concluzia că sunt 

îndeplinite condițiile pentru acordarea unei 

contribuții financiare în temeiul prezentului 

regulament, aceasta inițiază imediat 

procedura prevăzută la articolul 16. 

3. În cazul în care, pe baza evaluării 

efectuate în conformitate cu articolul 9, 

Comisia ajunge la concluzia că sunt 

îndeplinite condițiile pentru acordarea unei 

contribuții financiare în temeiul prezentului 

regulament, aceasta inițiază imediat 

procedura prevăzută la articolul 16 și 

notifică statul membru care depune 

cererea. 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care, pe baza evaluării 

efectuate în conformitate cu articolul 9, 

Comisia ajunge la concluzia că nu sunt 

îndeplinite condițiile pentru acordarea unei 

contribuții financiare în temeiul 

prezentului regulament, Comisia notifică 

imediat acest lucru statului membru 

solicitant. 

4. În cazul în care, pe baza evaluării 

efectuate în conformitate cu articolul 9, 

Comisia ajunge la concluzia că nu sunt 

îndeplinite condițiile pentru acordarea unei 

contribuții financiare în temeiul prezentului 

regulament, Comisia notifică imediat acest 

lucru statului membru solicitant și altor 

părți interesate, inclusiv Parlamentul 



 

 94 

European. 

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statul membru pune în aplicare 

măsurile eligibile prevăzute la articolul 8 

cât mai curând posibil, și nu mai târziu de 

24 de luni de la data intrării în vigoare a 

deciziei privind acordarea contribuției 

financiare. 

2. Statul membru pune în aplicare 

măsurile eligibile prevăzute la articolul 8 

cât mai curând posibil. Măsurile sunt, în 

orice caz, puse în practică cel târziu la 6 

luni de la data intrării în vigoare a 

deciziei privind contribuția financiară și 

realizate nu mai târziu de 24 de luni de la 

data intrării în vigoare a deciziei privind 

acordarea contribuției financiare. 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care Comisia a ajuns la 

concluzia că sunt îndeplinite condițiile 

pentru acordarea unei contribuții financiare 

din partea FEG, Comisia înaintează o 

cerere de transfer la liniile bugetare 

relevante în conformitate cu articolul 31 

din Regulamentul financiar. 

1. În cazul în care ajunge la concluzia 

că sunt îndeplinite condițiile pentru 

acordarea unei contribuții financiare din 

partea FET, Comisia prezintă o propunere 

de mobilizare a acestuia. Decizia de 

mobilizare a FET se ia de comun acord de 

către Parlamentul European și Consiliu 

în termen de o lună din data în care 

propunerea a fost prezentată celor două 

instituții. Consiliul hotărăște cu 

majoritate calificată, iar Parlamentul 

European hotărăște cu majoritatea 

membrilor săi și trei cincimi din voturile 

exprimate. 

 În același timp cu prezentarea propunerii 

sale de decizie pentru mobilizarea FET, 

Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului o propunere de 

transfer către liniile bugetare 

corespunzătoare. În cazul unui dezacord, 

se inițiază o procedură de trilog. 
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 Transferurile aferente FET se execută în 

conformitate cu articolul 31 din 

Regulamentul financiar. 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Cererea de transfer trebuie să fie 

însoțită de un rezumat al analizei 

eligibilității cererii. 

eliminat 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia adoptă, prin intermediul 

unui act de punere în aplicare, o decizie 

privind acordarea unei contribuții 

financiare care intră în vigoare la data la 

care Comisiei i se notifică aprobarea 

transferului bugetar de către Parlamentul 

European și Consiliu. Decizia constituie o 

decizie de finanțare în sensul articolului 

110 din Regulamentul financiar. 

3. Comisia adoptă, prin intermediul 

unui act de punere în aplicare, o decizie 

privind acordarea unei contribuții 

financiare, care intră în vigoare la data la 

care Parlamentul European și Consiliul 

adoptă decizia de mobilizare a FET. 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Propunerile de decizie de 

mobilizare a FET întocmite în temeiul 

alineatului (1) conțin următoarele 

elemente: 

 (a) evaluarea efectuată în 

conformitate cu articolul 9 alineatul (4), 

însoțită de un rezumat al informațiilor pe 
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care se bazează această evaluare, 

 (b) dovezi privind îndeplinirea 

criteriilor enunțate la articolele 5 și 10; și 

 (c) motivele care justifică sumele 

propuse. 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 16a 

 Cazuri excepționale 

 În cazuri excepționale și în cazul în care 

resursele financiare rămase de care 

dispune fondul în anul în care survine 

evenimentul de restructurare majoră nu 

sunt suficiente pentru a acoperi valoarea 

intervenției considerată necesară de către 

autoritatea bugetară, Comisia poate 

propune ca diferența să fie finanțată din 

contul fondului pentru anul următor. 

Plafonul bugetar anual al fondului pentru 

anul în care survine evenimentul de 

restructurare majoră și pentru anul 

următor trebuie respectat în toate 

cazurile. 

 

Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Articolul 19 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 19a 

 Model pentru sondajul efectuat în rândul 

beneficiarilor 

 Sondajul efectuat în rândul beneficiarilor, 

menționat la articolul 20 alineatul (1) 

litera (d), se bazează pe un model stabilit 

de Comisie prin intermediul unui act de 

punere în aplicare. Comisia adoptă un act 

de punere în aplicare în conformitate cu 
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procedura de consultare menționată la 

articolul 26 alineatul (2), în vederea 

asigurării unor condiții uniforme de 

punere în aplicare a prezentului articol. 

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) tipul de măsuri și principalele 

rezultate, explicând provocările, lecțiile 

învățate, sinergiile și complementaritățile 

cu alte fonduri ale UE și indicând, oricând 

este posibil, complementaritatea măsurilor 

cu cele finanțate de alte programe ale 

Uniunii sau programe naționale, în 

conformitate cu Cadrul de calitate al UE 

pentru anticiparea schimbărilor și a 

restructurării; 

(a) tipul de măsuri și rezultatele 

obținute, explicând provocările, lecțiile 

învățate, sinergiile și complementaritățile 

cu alte fonduri ale UE, îndeosebi FSE+, și 

indicând, oricând este posibil, 

complementaritatea măsurilor cu cele 

finanțate de alte programe ale Uniunii sau 

programe naționale, în conformitate cu 

Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea 

schimbărilor și a restructurării; 

 

Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) rezultatele unui sondaj realizat în 

rândul beneficiarilor la șase luni de la 

încheierea perioadei de punere în aplicare, 

ce includ modificarea percepută a 

capacității de inserție profesională a 

beneficiarilor sau, în cazul celor care și-au 

găsit deja un loc de muncă, mai multe 

informații cu privire la calitatea locului de 

muncă găsit, cum ar fi modificarea 

programului de lucru, a nivelului de 

responsabilitate sau modificarea nivelului 

salariului în comparație cu locul de muncă 

anterior și sectorul în care persoana și-a 

găsit locul de muncă, și defalcarea acestor 

informații în funcție de sex, grupă de vârstă 

și nivel de instruire; 

(d) rezultatele unui sondaj realizat în 

rândul beneficiarilor într-un interval de 

șase luni după încheierea perioadei de 

punere în aplicare, ce includ modificarea 

percepută a capacității de inserție 

profesională a beneficiarilor sau, în cazul 

celor care și-au găsit deja un loc de muncă, 

mai multe informații cu privire la calitatea 

și tipul locului de muncă găsit, cum ar fi 

modificarea programului de lucru, a 

nivelului de responsabilitate sau 

modificarea nivelului salariului în 

comparație cu locul de muncă anterior și 

sectorul în care persoana și-a găsit locul de 

muncă, și defalcarea acestor informații în 

funcție de sex, grupă de vârstă și nivel de 

instruire; 
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Amendamentul  89 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) măsura în care întreprinderea care a 

efectuat disponibilizări, cu excepția 

microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a 

beneficiat de ajutoare de stat sau de 

finanțare anterioară din partea Fondului de 

coeziune sau a fondurilor structurale ale 

Uniunii în ultimii cinci ani; 

(e) măsura în care întreprinderea care a 

efectuat disponibilizări, cu excepția 

întreprinderilor nou-lansate, a 

microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a 

beneficiat de ajutoare de stat sau de 

finanțare anterioară din partea Fondului de 

coeziune sau a fondurilor structurale ale 

Uniunii în ultimii cinci ani; 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Cel târziu la sfârșitul celei de a 

nouăsprezecea luni de la expirarea 

perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul 

(3), statul membru în cauză transmite setul 

simplu de date care prezintă informații 

privind indicatorul de rezultat pe termen 

mai lung prevăzut la punctul 3 din anexă. 

2. Cel târziu la sfârșitul celei de a 

nouăsprezecea luni de la expirarea 

perioadei prevăzute la articolul 15 alineatul 

(3), statul membru în cauză transmite setul 

simplu de date, complet și verificat în mod 

corespunzător, care prezintă informații 

privind indicatorul de rezultat pe termen 

mai lung prevăzut la punctul 3 din anexă. 

 

Amendamentul  91 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 1 august 2021 și ulterior o 

dată la doi ani, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport cantitativ și calitativ cuprinzător 

privind activitățile desfășurate în temeiul 

prezentului regulament și al 

Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în 

cursul celor doi ani precedenți. Raportul se 

axează în principal pe rezultatele obținute 

de FEG și conține, în special, informații 

referitoare la cererile înaintate, deciziile 

1. Până la 1 august 2021 și ulterior o 

dată la doi ani, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport cantitativ și calitativ cuprinzător 

privind activitățile desfășurate în temeiul 

prezentului regulament și al 

Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în 

cursul celor doi ani precedenți. Raportul se 

axează în principal pe rezultatele obținute 

de FET și conține, în special, informații 

referitoare la cererile înaintate, rapiditatea 
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adoptate, măsurile finanțate, inclusiv 

statistici privind indicatorii prevăzuți în 

anexă, și complementaritatea acestor 

măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri 

ale Uniunii, în special de FSE+, informații 

referitoare la lichidarea contribuțiilor 

financiare furnizate, precum și informații 

privind cererile care au fost respinse sau al 

căror cuantum a fost redus din cauza 

volumului insuficient de credite sau a 

neeligibilității. 

prelucrării acestora și eventualele 

deficiențe ale normelor existente, deciziile 

adoptate, măsurile finanțate, inclusiv 

statistici privind indicatorii prevăzuți în 

anexă, și complementaritatea acestor 

măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri 

ale Uniunii, în special de FSE+, informații 

referitoare la lichidarea contribuțiilor 

financiare furnizate, precum și informații 

privind cererile care au fost respinse sau al 

căror cuantum a fost redus din cauza 

volumului insuficient de credite sau a 

neeligibilității. 

 

Amendamentul  92 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Raportul se trimite spre informare 

Curții de Conturi, Comitetului Economic și 

Social European, Comitetului Regiunilor și 

partenerilor sociali. 

2. Raportul se trimite spre informare 

statelor membre, Curții de Conturi, 

Comitetului Economic și Social European, 

Comitetului Regiunilor și partenerilor 

sociali. 

 

Amendamentul  93 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La fiecare patru ani, Comisia 

efectuează, din proprie inițiativă și în 

strânsă cooperare cu statele membre, o 

evaluare a contribuțiilor financiare din 

partea FEG. 

1. O dată la patru ani, Comisia 

efectuează, din proprie inițiativă și în 

strânsă cooperare cu statele membre, o 

evaluare a contribuțiilor financiare din 

partea FET, inclusiv un studiu ulterior de 

impact al aplicării sale la nivel național, 

regional și local.  

 În scopul evaluării menționate la primul 

paragraf, statele membre colectează toate 

datele disponibile privind cazurile FET și 

lucrătorii care beneficiază de asistență. 
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Amendamentul  94 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Evaluările menționate la alineatul 

(1) includ statistici relevante privind 

contribuțiile financiare, defalcate pe state 

membre. 

3. Evaluările menționate la alineatul 

(1) includ statistici relevante privind 

contribuțiile financiare, defalcate pe 

sectoare și state membre. 

 

Amendamentul  95 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – liniuța 9 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - persoane care au mai puțin de 2 

ani de experiență profesională; 

 - persoane care au între 2 și 10 ani de 

experiență profesională; 

 - persoane care au peste 10 ani de 

experiență profesională.  
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0022 

Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în 

urma retragerii Regatului Unit din Uniune ***I 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii 

Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al 

Consiliului (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)0312), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

Parlamentului de către Comisie (C8-0202/2018), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 

69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 

Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 decembrie 2018, de a aproba poziția 

Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

agricultură și dezvoltare rurală (A8-0361/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a 

Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului 

legislativ; 
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3. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L 

a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului 

legislativ; 

4. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2018)0158 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2019 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al 

Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii 

în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 32/2000 al Consiliului 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 

alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

                                                 
1  Poziția Parlamentului European din 16 ianuarie 2019. 
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întrucât: 

(1) La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se 

retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

▌(TUE). TUE și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

(denumite în continuare, împreună, „tratatele”) vor înceta să se aplice Regatului 

Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în absența unui 

astfel de acord, după doi ani de la notificare, adică de la 30 martie 2019, cu 

excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, hotărăște 

în unanimitate să proroge acest termen. 

(2) Acordul de retragere, astfel cum a fost convenit între negociatori, conține 

prevederi pentru ca dispozițiile din dreptul Uniunii să se aplice Regatului Unit și 

pe teritoriul acestuia după data de la care tratatele încetează să se mai aplice 

Regatului Unit și pe teritoriul acestuia. În cazul în care acordul respectiv intră în 

vigoare, Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului1 se va aplica Regatului 

Unit și pe teritoriul acestuia în perioada de tranziție în conformitate cu acordul 

respectiv și va înceta să se aplice la sfârșitul perioadei respective. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind 

deschiderea și modul de administrare a contingentelor tarifare comunitare 
consolidate în cadrul GATT și a altor câteva contingente tarifare comunitare, de 
stabilire a normelor de modificare sau de adaptare a contingentelor menționate și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1). 



 

 105 

 

(3) Retragerea Regatului Unit din Uniune va avea efecte  asupra relațiilor Regatului Unit 

și ale Uniunii cu terții, în special în contextul Organizației Mondiale a Comerțului 

(OMC), în care ambele sunt membri inițiali. Întrucât negocierile cu privire la 

retragere s-au desfășurat în același timp cu negocierile privind cadrul financiar 

multianual (CFM) și luând în considerare cota alocată sectorului agricol în CFM, 

acest sector ar putea fi expus în mare măsură. 

(4) Prin scrisoarea din 11 octombrie 2017, Uniunea și Regatul Unit au informat ceilalți 

membri ai OMC că intenția celor dintâi este ca, la ieșirea din Uniune, Regatul Unit să 

reproducă, în măsura posibilului, obligațiile sale actuale ca stat membru al Uniunii în 

noua sa listă separată de concesii și angajamente privind comerțul cu mărfuri. Cu 

toate acestea, întrucât, în ceea ce privește angajamentele cantitative, reproducerea nu 

este o metodă adecvată, Uniunea și Regatul Unit au informat ceilalți membri ai OMC 

cu privire la intenția lor de a garanta că nivelurile actuale de acces pe piață ale altor 

membri ai OMC vor fi menținute prin repartizarea contingentelor tarifare ale Uniunii 

între Uniune și Regatul Unit. 
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(5) Potrivit normelor OMC, o astfel de repartizare a contingentelor tarifare care fac parte 

din lista de concesii și angajamente a Uniunii va trebui să se facă în conformitate cu 

articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (denumit în 

continuare „GATT 1994”). Prin urmare, după finalizarea contactelor preliminare, 

Uniunea va începe negocieri cu membrii OMC care au un interes principal sau 

substanțial de furnizare sau care dețin un drept de negociator inițial în legătură cu 

fiecare dintre aceste contingente tarifare. Aceste negocieri ar trebui să rămână 

limitate în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și să nu fie extinse în niciun 

caz la renegocierea condițiilor generale de acces sau a gradului de acces al 

produselor la piața Uniunii. 

(6) Cu toate acestea, având în vedere termenele impuse acestui proces de negocierile 

privind retragerea Regatului Unit din Uniune, este posibil să nu poată fi încheiate 

acorduri cu toți membrii OMC în cauză cu privire la totalitatea contingentelor 

tarifare până la data la care lista OMC de concesii și angajamente privind comerțul 

cu mărfuri a Uniunii încetează să se mai aplice Regatului Unit. Având în vedere 

necesitatea de a asigura securitatea juridică și buna funcționare continuă a 

importurilor în cadrul contingentelor tarifare în Uniune și Regatul Unit, este necesar 

ca Uniunea să poată efectua unilateral repartizarea contingentelor tarifare. 

Metodologia utilizată ar trebui să fie în conformitate cu cerințele de la articolul 

XXVIII din GATT 1994. 
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(7) Prin urmare, ar trebui să fie utilizată următoarea metodologie: într-o primă etapă, ar 

trebui să se stabilească cota de utilizare a Regatului Unit pentru fiecare contingent 

tarifar. Cota respectivă, exprimată procentual, este cota Regatului Unit din totalul 

importurilor Uniunii în cadrul contingentului tarifar pe o perioadă reprezentativă 

recentă de trei ani. Cota respectivă ar trebui apoi aplicată întregului volum al 

contingentului tarifar prevăzut, ținând seama de orice subutilizare a acestuia, pentru 

a obține cota Regatului Unit dintr-un anumit contingent tarifar. Cota Uniunii ar 

consta astfel din restul contingentului tarifar în cauză; aceasta înseamnă că volumul 

total al unui anumit contingent tarifar rămâne neschimbat, și anume volumul UE27 

este egal cu volumul actual al UE28 minus volumul Regatului Unit. Datele 

subiacente ar trebui extrase din bazele de date corespunzătoare ale Comisiei. 

(8) Metodologia de calculare a cotei de utilizare a fiecărui contingent tarifar 

individual a fost stabilită și convenită de Uniune și de Regatul Unit, în 

conformitate cu cerințele articolului XXVIII din GATT 1994, și, prin urmare, 

metodologia respectivă ar trebui să fie menținută în întregime pentru a asigura 

aplicarea sa consecventă. 
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(9) În cazurile în care nu s-au observat schimburi comerciale pentru un anumit 

contingent tarifar în perioada reprezentativă, ar trebui urmate două abordări 

alternative pentru a stabili cota de utilizare a Regatului Unit. În cazurile în care există 

un alt contingent tarifar cu o definiție identică a produsului, cota de utilizare a 

respectivului contingent tarifar identic ar trebui aplicată contingentului tarifar fără 

schimburi comerciale observate în cursul perioadei reprezentative. În cazurile în care 

nu există un contingent tarifar cu o definiție identică a produsului, formula pentru a 

calcula cota de utilizare ar trebui aplicată importurilor Uniunii de la liniile tarifare 

corespunzătoare din afara contingentului tarifar. 

(10) Pentru contingentele tarifare agricole în cauză, articolele 184-188 din Regulamentul 

(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1 prevăd temeiul 

juridic necesar pentru gestionarea contingentelor tarifare după ce au fost repartizate 

prin prezentul regulament. În această privință, cantitățile în cauză din contingentul 

tarifar sunt stabilite în partea A din anexa la prezentul regulament. Gestionarea 

respectivă ar trebui, prin urmare, să se efectueze ținând seama în mod 

corespunzător de obiectivele politicii agricole comune, astfel cum sunt stabilite în 

TFUE, și de multifuncționalitatea activităților agricole. În ceea ce privește 

contingentele tarifare care vizează majoritatea produselor pescărești, produsele 

industriale și anumite produse agricole prelucrate, gestionarea contingentelor tarifare 

se face în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 32/2000. Cantitățile în cauză din 

contingentele tarifare sunt prezentate în anexa I la regulamentul menționat și anexa 

respectivă ar trebui, prin urmare, înlocuită cu cantitățile prezentate în partea B din 

anexa la prezentul regulament. Patru contingente tarifare în domeniul produselor 

pescărești nu sunt gestionate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 32/2000, ci în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 847/2006 al Comisiei2, care pune în aplicare 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole 
și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 
1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671). 

2  Regulamentul (CE) nr. 847/2006 al Comisiei din 8 iunie 2006 de deschidere și de 
stabilire a modului de gestionare a contingentelor tarifare comunitare pentru anumite 
preparate sau conserve de pește (JO L 156, 9.6.2006, p. 8). 
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Decizia 2006/324/CE a Consiliului1. Cantitățile în cauză din contingentul tarifar 

sunt stabilite în partea C din anexa la prezentul regulament. Ar trebui să se 

confere Comisiei competențe de executare pentru a adapta dispozițiile 

Regulamentului (CE) nr. 847/2006 în ceea ce privește aceste patru contingente 

tarifare în domeniul produselor pescărești, în conformitate cu cantitățile 

repartizate stabilite de prezentul regulament. Respectivele competențe ar trebui 

exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului2. 

                                                 
1  Decizia 2006/324/CE a Consiliului din 27 februarie 2006 privind încheierea unui 

acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul 
Thailandei în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și articolul XXVIII din 
Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea 
concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, 
Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, 
Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace, în 
cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană (JO L 120, 5.5.2006, p. 17). 

2  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 
februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către 
Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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(11) Pentru a lua în considerare faptul că negocierile cu membrii OMC afectați s-au 

desfășurat în paralel cu procedura legislativă ordinară pentru adoptarea prezentului 

regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE 

ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica părțile A și C din anexa la prezentul 

regulament ▌în ceea ce privește cantitățile de contingente tarifare repartizate 

enumerate acolo, pentru a ține seama de orice acorduri încheiate sau de informațiile 

pertinente pe care le-ar putea primi în contextul negocierilor respective din care ar 

rezulta că factori specifici ce nu erau cunoscuți anterior impun o ajustare a 

repartizării contingentelor tarifare între Uniune și Regatul Unit, asigurând în același 

timp coerența cu metodologia comună convenită împreună cu Regatul Unit. 

Această competență de a adopta acte ar trebui să fie delegată Comisiei și în cazul în 

care astfel de informații pertinente ajung să fie disponibile din alte surse cu un 

interes într-un contingent tarifar specific. În plus, Regulamentul (CE) nr. 32/2000 

ar trebui să fie modificat pentru a delega Comisiei competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUEpentru a modifica anexa I la respectivul 

regulament. 
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(12) În conformitate cu principiul proporţionalităţii și ca urmare a retragerii Regatului 

Unit din Uniune, este necesar şi oportun să se reglementeze repartizarea 

contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii. Prezentul regulament nu 

depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite, în conformitate 

cu articolul 5 alineatul (4) din TUE. 

(13) În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CEE, Euratom) 

nr. 1182/71 al Consiliului1, încetarea aplicării unor acte stabilită la o dată 

determinată survine la expirarea ultimei ore din ziua corespunzătoare acelei date. 

Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu ziua 

următoare celei în care Regulamentul (CE) nr. 32/2000 încetează să se mai aplice 

Regatului Unit, dat fiind faptul că începând din acea zi, atât Uniunea, cât și Regatul 

Unit trebuie să știe care le sunt obligațiile în cadrul OMC. Cu toate acestea, 

dispozițiile prezentului regulament care stabilesc delegarea de competențe și 

conferirea de competențe de executare ar trebui să se aplice de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

(14) Luând în considerare cerințele procedurale ale procedurii legislative ordinare și 

necesitatea de a adopta ulterior acte de punere în aplicare pentru aplicarea 

prezentului regulament, pe de o parte, și necesitatea de a avea contingentele 

tarifare repartizate stabilite și gata de a fi aplicate în momentul în care Regatul 

Unit încetează să mai fie acoperit de lista de concesii și angajamente a Uniunii, 

ceea ce ar putea avea loc încă de la 30 martie 2019, pe de altă parte, este esențial 

ca prezentul regulament să intre în vigoare cât mai curând posibil, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

                                                 
1  Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/1971 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind 

stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (JO L 124, 
8.6.1971, p. 1). 
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Articolul 1 

(1) Contingentele tarifare incluse în lista de concesii și angajamente a Uniunii, anexată la 

Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (GATT 1994) trebuie repartizate între 

Uniune și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare 

„Regatul Unit”) conform următoarei metodologii: 

(a) cota de utilizare a importurilor de către Uniune, exprimată procentual, se 

stabilește pentru fiecare contingent tarifar individual pe o perioadă 

reprezentativă recentă de trei ani; 

(b) cota de utilizare a importurilor de către Uniune, exprimată procentual, se 

aplică întregului volum al contingentului tarifar prevăzut pentru a obține 

cota sa în volum dintr-un anumit contingent tarifar; 
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(c) pentru contingentele tarifare individuale pentru care nu pot fi observate 

activități comerciale în cursul perioadei reprezentative prevăzute la litera (a), 

partea Uniunii se stabilește, în schimb, urmând procedura prevăzută la litera 

(b), în temeiul cotei de utilizare a importurilor de către Uniune, exprimată 

procentual, a unui alt contingent tarifar cu exact aceeași definiție a 

produsului sau în liniile tarifare corespunzătoare din afara contingentului 

tarifar. 

(2)  Partea Uniunii din contingentele tarifare menționate la alineatul (1) care rezultă 

din aplicarea metodologiei menționate la respectivul alineat este următoarea: 

(a) în ceea ce privește contingentele tarifare pentru produse agricole, astfel cum 

se prevede în partea A din anexă; 

(b) în ceea ce privește contingentele tarifare pentru produse pescărești, produse 

industriale și anumite produse agricole prelucrate, astfel cum se prevede în 

părțile B și C din anexă. 



 

 114 

 

▌ 

Articolul 2 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 3 pentru a 

modifica părțile A și C din anexă ▌ pentru a lua în considerare următoarele aspecte, 

asigurând în același timp coerența cu metodologia menționată la articolul 1 alineatul (1) și 

asigurând în special că accesul pe piață în Uniune, în configurația de după retragerea 

Regatului Unit, nu îl depășește pe cel care se reflectă în ponderea fluxurilor comerciale din 

cursul unei perioade reprezentative: 

(a) orice acord internațional încheiat de Uniune în temeiul articolului XXVIII din GATT 

1994 cu privire la contingentele tarifare menționate în părțile respective din anexă; și 

(b) informațiile pertinente pe care le-ar putea primi în contextul negocierilor în temeiul 

articolului XXVIII din GATT 1994 sau din alte surse cu un interes într-un anumit 

contingent tarifar. 
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Articolul 3 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute 

la prezentul articol. 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel 

puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în 

care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel 

puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. 
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(3) Delegarea de competențe prevăzută la articolul 2 poate fi revocată în orice moment 

de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării 

de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care 

urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o 

dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare 

stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌1. 

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 intră în vigoare numai în cazul în care 

nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni în termen de 

două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

                                                 
1  JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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▌ 

Articolul 4 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a ajusta, în conformitate cu partea C din 

anexa la prezentul regulament, volumele contingentelor tarifare deschise și gestionate prin 

Regulamentul (CE) nr. 847/2006. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2). 

Articolul 5 

(1) Comisia este asistată de Comitetul Codului vamal, instituit prin articolul 285 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului1. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului 

(UE) nr. 182/2011. 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

                                                 
1  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 

octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).” 
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Articolul 6 

Regulamentul (CE) nr. 32/2000 se modifică după cum urmează: 

1. Se introduc următoarele articole: 

„Articolul 10a 

În scopul repartizării contingentelor tarifare incluse în lista de concesii și 

angajamente a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune, Comisia 

este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10b pentru a 

modifica anexa I la prezentul regulament pentru a ține seama de următoarele 

aspecte, asigurând în același timp coerența cu metodologia menționată la articolul 

1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxxx* și asigurând în special că 

accesul pe piață în Uniune, în configuraţia de după retragerea Regatului Unit, nu 

îl depășește pe cel care se reflectă în ponderea fluxurilor comerciale din cursul 

unei perioade reprezentative:  

(a) orice acord internațional încheiat de Uniune în temeiul articolului XXVIII 

din GATT 1994 cu privire la contingentele tarifare menționate în anexa I; și 

                                                 
  JO: a se insera în text numărul regulamentului cuprins în documentul PE-CONS 71/18 

(2018/0158(COD)), iar în nota de subsol a se insera numărul, data, titlul și referința JO 
ale regulamentului respectiv. 
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(b) informațiile pertinente pe care le-ar putea primi în contextul negocierilor în 

temeiul articolului XXVIII din GATT 1994, sau din alte surse cu un interes 

într-un anumit contingent tarifar. 

Articolul 10b 

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10a se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea 

perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu 

perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European 

sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 10a poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia 

produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja 

în vigoare. 

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați 

de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare **. 

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10a intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat 

obiecţiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării 

termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat 

Comisia că nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se prelungește cu 

[două] luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

 

* Regulamentul (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului din ... 

privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în 

urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 32/2000 al Consiliului (JO ...). 

** JO L 123, 12.5.2016, p. 1.” 

2. Anexa I se înlocuiește cu textul care figurează în partea B din anexa la prezentul 

regulament. 
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Articolul 7 

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

(2) Articolul 1 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (2) se aplică începând cu ziua 

următoare celei în care Regulamentul (CE) nr. 32/2000 încetează să se aplice 

Regatului Unit și pe teritoriul acestuia. 

(3) Articolele, altele decât cele menționate la alineatul (2), se aplică de la data intrării 

în vigoare a prezentului regulament. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la …, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXĂ 
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U
E

2
7
 

Animale vii din specia bovine 
capete 710 EO3 090114 100% 710 

Animale vii din specia bovine 
capete 711 EO 090115 

100% 
711 

Animale vii din specia bovine 
capete 24 070 EO 090113 

100% 
24 070 

Carne de animale din specia bovine, 

proaspătă, refrigerată sau congelată 

Organe comestibile de animale din specia 

bovine, proaspete, refrigerate sau 

congelate 

t (greutate 

produs) 
7 150 AUS 094451 34,7% 2 481 

Carne de calitate superioară cu sau fără os t (greutate 

produs) 
17 000 

ARG 094450 

99,6% 16 936 

Carne de calitate superioară, dezosată, de 

animale din specia bovine, proaspătă sau 

refrigerată 

t (greutate 

produs) 
12 500 99,6% 12 453 

Carne de calitate superioară cu sau fără os t (greutate 

produs) 
2 300 

URY 094452 

87,9% 2 022 

Carne de calitate superioară, dezosată, de 

animale din specia bovine, proaspătă sau 

refrigerată 

t (greutate 

produs) 
4 076 87,9% 3 584 

Carne de animale din specia bovine, 

proaspătă, refrigerată sau congelată 

Organe comestibile de animale din specia 

bovine, proaspete, refrigerate sau 

congelate 

t (greutate 

produs) 
11 500 

USA / 

CAN 
094002 99,8% 11 481 

Carne de calitate superioară de animale din 

specia bovine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t 

 

PAR 094455 71,1% 711 

Carne de calitate superioară de animale din 

specia bovine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t 1 300 NZL 094454 65,1% 846 

Carne de animale din specia bovine, 

dezosată, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t 10 000 BRA 094453 89,5% 8 951 

                                                 
1 Pentru codurile de țară oficiale vă rugăm să consultați: 

http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm 
2 În scop de prezentare, procentajul părţii UE27 în cadrul utilizării cotei a fost rotunjit la prima 

zecimală. Volumul contingentelor tarifare UE27 este însă calculat pe baza procentajului exact. 
3 EO = erga omnes 
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U
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Organe comestibile de animale din specia 

bovine, proaspete, refrigerate sau 

congelate 

Carne de animale din specia bovine, 

congelată 

Organe comestibile de animale din specia 

bovine, congelate 

t (greutate 

fără os) 
54 875 EO 094003 79,7% 43 732 

Carne de bivol dezosată, congelată 
t (fără os) 2 250 AUS 094001 62,4% 1 405 

Carne de bivol dezosată, congelată 

Carne de bivol dezosată, proaspătă, 

refrigerată sau congelată 

t (fără os) 200 ARG 094004 100% 200 

Carne de animale din specia bovine, 

congelată 

Organe comestibile de animale din specia 

bovine, congelate 

t (greutate 

cu os) 

63 703 

EO 094057 

30,9% 19 676 
Carne de animale din specia bovine, 

congelată 

Organe comestibile de animale din specia 

bovine, congelate 

t (greutate 

cu os) 
EO 094058 

Organe comestibile de animale din specia 

bovine, congelate t 800 OTH1 094020 100% 800 

Organe comestibile de animale din specia 

bovine, congelate t 700 ARG 094460 100% 700 

Carne de animale din specia porcine, 

proaspătă, refrigerată sau congelată: 

- Carcase sau semicarcase de animale 

domestice din specia porcine, proaspete, 

refrigerate sau congelate 

t 15 067 EO 090122 100% 15 067 

Carne de animale din specia porcine, 

proaspătă, refrigerată sau congelată: 

- Bucăți de carne de animale domestice din 

specia porcine, proaspete, refrigerate sau 

congelate, dezosate sau nedezosate, cu 

excepția fileului prezentat separat 

t 4 624 CAN 094204 100% 4 623 

Carne de animale din specia porcine, 

proaspătă, refrigerată sau congelată: 

- Bucăți de carne de animale domestice din 

specia porcine, proaspete, refrigerate sau 

congelate, dezosate sau nedezosate, cu 

excepția fileului prezentat separat 

t 6 135 EO 090123 100% 6 133 

Carne de animale din specia porcine, 

proaspătă, refrigerată sau congelată: 

- Spinări și bucăți din acestea, de animale 

domestice din specia porcine, nedezosate, 

proaspete sau refrigerate 

- Piept (împănat) și bucăți din piept de 

animale domestice din specia porcine, 

t 7 000 EO 090119 100% 7 000 

                                                 
1 OTH = altele 
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congelate 

Carne de animale din specia porcine, 

proaspătă, refrigerată sau congelată: 

- Spinări și jamboane dezosate de animale 

domestice din specia porcine, proaspete, 

refrigerate sau congelate 

t 35 265 EO 094038 36% 12 680 

Carne de animale din specia porcine, 

proaspătă, refrigerată sau congelată: 

- Spinări și jamboane dezosate de animale 

domestice din specia porcine, proaspete, 

refrigerate sau congelate 

t 4 922 USA 094170 36% 1 770 

Carne de animale din specia porcine, 

proaspătă, refrigerată sau congelată: 

- Fileuri de animale domestice din specia 

porcine, proaspete, refrigerate sau 

congelate 

t 5 000 EO 090118 75,6% 3 780 

Preparate sau conserve din carne de 

animale domestice din specia porcine t 6 161 EO 090121 100% 6 161 

Cârnați și cârnăciori, uscați sau pentru 

tartine, nefierți 

Alți cârnați 

t 3 002 EO 090120 5,5% 164 

Animale vii din speciile ovine și caprine, 

altele decât animale de rasă pură 
t (greutate 

carcasă) 
105 OTH 092019 100% 105 

Animale vii din speciile ovine și caprine, 

altele decât animale de rasă pură 
t (greutate 

carcasă) 
215 MKD 

 

100% 215 

Animale vii din speciile ovine și caprine, 

altele decât animale de rasă pură 
t (greutate 

carcasă) 
91 EO 092019 100% 91 

Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
23 000 ARG 092011 73,9% 17 006 

Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
600 ISL 090790 58,2% 349 

Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
850 BIH 

 

48,3% 410 

Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
19 186 AUS 092012 20% 3 837 

Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
3 000 CHL 091922 87,6% 2 628 

Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
100 GRL 090693 48,3% 48 

Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
228 389 NZL 092013 50% 

 

114 184 
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Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
5 800 URY 092014 82,1% 4 759 

Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
200 OTH 092015 100% 200 

Carne de animale din speciile ovine sau 

caprine, proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

t (greutate 

carcasă) 
200 EO 092016 89,2% 178 

Carcase de pui, proaspete, refrigerate sau 

congelate t 6 249 EO 094067 64,9% 4 054 

Bucăți de carne de pui, proaspete, 

refrigerate sau congelate t 8 570 EO 094068 96,3% 8 253 

Bucăți de carne de cocoș sau de găină, 

congelate, dezosate t 2 705 EO 094069 89,7% 2 427 

Bucăți de carne de cocoș sau de găină, 

congelate t 9 598 BRA 094410 86,6% 8 308 

Bucăți de carne de cocoș sau de găină, 

congelate t 

15 500 EO 

094411 

86,9% 13 471 
Bucăți de carne de cocoș sau de găină, 

congelate t 094412 

Carne de curcan, proaspătă, refrigerată sau 

congelată t 1 781 EO 094070 100% 1 781 

Bucăți de carne de curcan, congelate 

t 3 110 BRA 094420 86,5% 2 692 

Bucăți de carne de curcan, congelate 

t 

4 985 EO 

094421 

85,3% 4 253 
Bucăți de carne de curcan, congelate 

t 094422 

Carne și organe de pasăre comestibile, 

proaspete, refrigerate sau congelate t 21 345 USA 094169 100% 21 345 

Carne de pasăre sărată 
t 170 807 BRA 094211 76,1% 129 930 

Carne de pasăre sărată 
t 92 610 THA 094212 73,8% 68 385 

Carne de pasăre sărată 
t 828 OTH 094213 99,5% 824 

Preparate din carne de curcan 
t 92 300 BRA 094217 97,5% 89 950 

Preparate din carne de curcan 
t 11 596 OTH 094218 97,5% 11 301 
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Carne de pui gătită 
t 79 477 BRA 094214 66,3% 52 665 

Carne de pui gătită 
t 160 033 THA 094215 68,4% 109 441 

Carne de pui gătită 
t 11 443 OTH 094216 74% 8 471 

Produse din carne de pasăre, nefierte, care 

conțin carne sau organe de păsări de curte 

în proporție de minimum 57 % din 

greutate 

t 15 800 BRA 094251 69,4% 10 969 

Produse din carne de pasăre, nefierte, care 

conțin carne sau organe de păsări de curte 

în proporție de minimum 57 % din 

greutate 

t 340 OTH 094261 69,4% 236 

Produse din carne de pasăre care conțin 

carne sau organe de păsări de curte în 

proporție de minimum 25 % din greutate, 

dar sub 57 % din greutate 

t 62 905 BRA 094252 94,9% 59 699 

Produse din carne de pasăre care conțin 

carne sau organe de păsări de curte în 

proporție de minimum 25 % din greutate, 

dar sub 57 % din greutate 

t 14 000 THA 094254 57,3% 8 019 

Produse din carne de pasăre care conțin 

carne sau organe de păsări de curte în 

proporție de minimum 25 % din greutate, 

dar sub 57 % din greutate 

t 2 800 OTH 094260 59,6% 1 669 

Produse din carne de pasăre care conțin 

carne sau organe de păsări de curte în 

proporție de mai puțin de 25 % din 

greutate 

t 295 BRA 094253 55,3% 163 

Produse din carne de pasăre care conțin 

carne sau organe de păsări de curte în 

proporție de mai puțin de 25 % din 

greutate 

t 2 100 THA 094255 55,3% 1 162 

Produse din carne de pasăre care conțin 

carne sau organe de păsări de curte în 

proporție de mai puțin de 25 % din 

greutate 

t 470 OTH 094262 55,3% 260 

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică 

nefierte, care conțin carne sau organe de 

păsări de curte în proporție de minimum 

57 % din greutate 

t 10 THA 094257 0% 0 

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică 

gătite, care conțin carne sau organe de 

păsări de curte în proporție de minimum 

57 % din greutate 

t 13 500 THA 094256 63,5% 8 572 

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică 

gătite, care conțin carne sau organe de 

păsări de curte în proporție de minimum 

57 % din greutate 

t 220 OTH 094263 72,1% 159 
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Produse din carne de rață, gâscă, bibilică 

gătite, care conțin carne sau organe de 

păsări de curte în proporție de minimum 

25 % din greutate, dar sub 57 % din 

greutate 

t 600 THA 094258 50% 300 

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică 

gătite, care conțin carne sau organe de 

păsări de curte în proporție de minimum 

25 % din greutate, dar sub 57 % din 

greutate 

t 148 OTH 094264 0% 0 

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică 

gătite, care conțin carne sau organe de 

păsări de curte în proporție de mai puțin de 

25 % din greutate 

t 600 THA 094259 46,4% 278 

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică 

gătite, care conțin carne sau organe de 

păsări de curte în proporție de mai puțin de 

25 % din greutate 

t 125 OTH 094265 46,4% 58 

Ouă de păsări de curte, în coajă, pentru 

consum t 135 000 EO 094015 84,9% 114 669 

Gălbenușuri de ou 

Ouă de păsări, fără coajă 

t (în 

echivalent 

– ouă în 

coajă) 

7 000 EO 094401 100% 7 000 

Albumină din ou t (în 

echivalent 

– ouă în 

coajă) 

15 500 EO 094402 100% 15 500 

Lapte praf degresat 
t 68 537 EO 094590 99,998% 68 536 

Unt și alte grăsimi care provin din lapte t (în 

echivalent 

unt) 

11 360 EO 094599 100% 11 360 

Unt de cel puțin șase săptămâni, cu un 

conținut de grăsimi în greutate mai mare 

sau egal cu 80 %, dar mai mic decât 85 %, 

obținut direct din lapte sau smântână, fără 

a se utiliza materiale stocate, printr-un 

proces unic, autonom și neîntrerupt 

Unt, de cel puțin șase săptămâni, având un 

conținut de grăsimi în greutate mai mare 

sau egal cu 80 % și mai mic de 85 %, 

obținut direct din lapte sau smântână, fără 

a se utiliza materiale stocate, în urma unui 

proces unic, autonom și neîntrerupt, care 

poate necesita un stadiu de concentrare 

și/sau de fracționare a grăsimii butirice din 

smântână (procedee denumite „Ammix” și 

„Tartinabil”) 

t 74 693 NZL 094182 63,2% 47 177 
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Unt de cel puțin șase săptămâni, cu un 

conținut de grăsimi în greutate mai mare 

sau egal cu 80 %, dar mai mic decât 85 %, 

obținut direct din lapte sau smântână, fără 

a se utiliza materiale stocate, printr-un 

proces unic, autonom și neîntrerupt 

Unt, de cel puțin șase săptămâni, având un 

conținut de grăsimi în greutate mai mare 

sau egal cu 80 % și mai mic de 85 %, 

obținut direct din lapte sau smântână, fără 

a se utiliza materiale stocate, în urma unui 

proces unic, autonom și neîntrerupt, care 

poate necesita un stadiu de concentrare 

și/sau de fracționare a grăsimii butirice din 

smântână (procedee denumite „Ammix” și 

„Tartinabil”) 

t NZL 094195 

Brânză și caș: 

- Brânză pentru pizza, congelată, tăiată în 

bucăți cu o greutate unitară de maximum 

1 g, în recipiente cu un conținut net de 

minimum 5 kg, cu un conținut de apă de 

minimum 52 % din greutate și un conținut 

de grăsime în substanța uscată de 

minimum 38 % din greutate 

t 5 360 EO 094591 100% 5 360 

Brânză și caș: 

- Emmental, inclusiv brânză topită 

Emmental 

t 18 438 EO 094592 100% 18 438 

Brânză și caș: 

- Gruyère, Sbrinz, inclusiv brânză topită 

Gruyère 

t 5 413 EO 094593 100% 5 413 

Brânză și caș: 

- Brânzeturi destinate prelucrării t 20 007 EO 094594 58,7% 11 741 

Brânzeturi destinate prelucrării 
t 4 000 NZL 094515 41,7% 1 670 

Brânzeturi destinate prelucrării 
t 500 AUS 094522 100% 500 

Brânză și caș: 

- Brânză Cheddar t 15 005 EO 094595 99,6% 14 941 

Brânză Cheddar 
t 7 000 NZL 094514 62,3% 4 361 

Brânză Cheddar 
t 3 711 AUS 094521 100% 3 711 

Brânză Cheddar 
t 4 000 CAN 094513 0% 0 

Alte brânzeturi 
t 19 525 EO 094596 100% 19 525 

Cartofi, proaspeți sau refrigerați, de la 1 

ianuarie până la 15 mai t 4 295 EO 090055 99,9% 4 292 
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Tomate 
t 472 EO 090094 98,2% 464 

Usturoi 
t 

19 147 

ARG 094104 

100% 19 147 
Usturoi 

t ARG 094099 

Usturoi 
t 

48 225 

CHN 094105 

84,1% 40 556 
Usturoi 

t CHN 094100 

Usturoi 
t 

6 023 

OTH 094106 

61,6% 3 711 
Usturoi 

t OTH 094102 

Morcovi și napi, în stare proaspătă sau 

refrigerată t 1 244 EO 090056 95,8% 1 192 

Castraveți, proaspeți sau refrigerați, de la 1 

noiembrie până la 15 mai t 1 134 EO 090059 44,1% 500 

Alte legume, proaspete sau refrigerate 

(ardei grași) t 500 EO 090057 100% 500 

Ceapă uscată 
t 12 000 EO 090035 80,8% 9 696 

Rădăcini de manioc (Casava) 
t 5 750 000 THA 090708 53,8% 

3 096 02

7 

Rădăcini de manioc (Casava) altele decât 

peletele din făină și griș 

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și 

tuberculi similari, cu conținut ridicat de 

fecule 

t 825 000 IDN 090126 0% 0 

Rădăcini de manioc (Casava) altele decât 

peletele din făină și griș 

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și 

tuberculi similari, cu conținut ridicat de 

fecule 

t 350 000 CHN 090127 78,8% 275 805 

Rădăcini de manioc (Casava) altele decât 

peletele din făină și griș 

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și 

tuberculi similari, cu conținut ridicat de 

fecule 

t 145 590 OTH 090128 85,5% 124 552 

Rădăcini de manioc (Casava) altele decât 

peletele din făină și griș 

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și 

tuberculi similari, cu conținut ridicat de 

fecule 

t 30 000 NW 090129 100% 30 000 
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Rădăcini de manioc (Casava) altele decât 

peletele din făină și griș 

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și 

tuberculi similari, cu conținut ridicat de 

fecule 

t 2 000 NW 090130 84,6% 1 691 

Batate, altele decât cele destinate 

alimentației umane t 600 000 CHN 090124 42,1% 252 641 

Batate, altele decât cele destinate 

alimentației umane t 5 000 OTH 090131 99,7% 4 985 

Ciuperci din specia Agaricus, preparate, 

conservate sau conservate provizoriu t 33 980 EO 

 

100% 33 980 

Ciuperci din specia Agaricus, preparate, 

conservate sau conservate provizoriu t 1 450 CHN 

 

100% 1 450 

Migdale, altele decât migdalele amare 
t 90 000 EO 090041 95,5% 85 958 

Portocale dulci, proaspete 
t 20 000 EO 090025 100% 20 000 

Alți hibrizi de citrice 
t 15 000 EO 090027 99,5% 14 931 

Lămâi, de la 15 ianuarie la 14 iunie 
t 10 000 EO 090039 81,6% 8 156 

Struguri de masă proaspeți, de la 21 iulie 

la 31 octombrie t 1 500 EO 090060 59% 885 

Mere proaspete, de la 1 aprilie la 31 iulie 
t 696 EO 090061 95,7% 666 

Pere proaspete, altele decât cele pentru 

cidru, prezentate în vrac, de la 1 august la 

31 decembrie 

t 1 000 EO 090062 81% 810 

Caise proaspete, de la 1 august la 31 mai 
t 500 EO 090058 14,9% 74 

Caise proaspete, de la 1 iunie la 31 iulie 
t 2 500 EO 090063 55,5% 1 387 

Cireșe, altele decât vișinele, proaspete, de 

la 21 mai la 15 iulie t 800 EO 090040 13,1% 105 

Ananas, citrice, pere, caise, cireșe, piersici 

și căpșuni conservate t 2 838 EO 090092 99,4% 2 820 

Suc de portocale, congelat, cu o densitate 

de maximum 1,33 g/cm³ la 20 °C t 1 500 EO 090033 100% 1 500 

Sucuri de fructe 
t 7 044 EO 090093 91,4% 6 436 

Suc de struguri (inclusiv must de struguri): 
t 14 029 EO 090067 0% 0 
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Grâu dur 
t 50 000 EO 090074 100% 50 000 

Grâu de calitate 
t 300 000 EO 090075 100% 300 000 

 Grâu comun (de calitate medie sau 

scăzută) t 572 000 USA 094123 99,99% 571 943 

Grâu comun (de calitate medie sau 

scăzută) t 38 853 CAN 094124 3,8% 1 463 

Grâu comun (de calitate medie sau 

scăzută) t 2 371 600 OTH 094125 96,4% 
2 285 66

5 

Grâu comun (de calitate medie sau 

scăzută) t 129 577 EO 094133 100% 129 577 

Orz 
t 307 105 EO 094126 99,9% 306 812 

Orz pentru malț 
t 50 890 EO 090076 40,9% 20 789 

Preparate constituite dintr-un amestec de 

radicelă de malț și reziduuri care provin 

din cernerea orzului înaintea malțificării 

(inclusiv eventualele boabe adventive), 

precum și de reziduuri care provin din 

curățarea boabelor de orz după malțificare, 

care au un conținut de proteine de 

minimum 12,5 % din greutate 

Preparate constituite dintr-un amestec de 

radicelă de malț și reziduuri care provin 

din cernerea orzului înaintea malțificării 

(inclusiv eventualele boabe ale lor), 

precum și de reziduuri care provin din 

curățarea boabelor de orz după malțificare, 

care au un conținut de proteine de 

minimum 12,5 % din greutate și un 

conținut de amidon de maximum 28 % din 

greutate 

t 20 000 EO 092905 100% 20 000 

Preparate constituite dintr-un amestec de 

radicelă de malț și reziduuri care provin 

din cernerea orzului înaintea malțificării 

(inclusiv eventualele boabe adventive), 

precum și de reziduuri care provin din 

curățarea boabelor de orz după malțificare, 

care au un conținut de proteine de 

minimum 15,5 % din greutate 

Preparate constituite dintr-un amestec de 

radicelă de malț și reziduuri care provin 

din cernerea orzului înaintea malțificării 

(inclusiv eventualele boabe adventive), 

precum și de reziduuri care provin din 

curățarea boabelor de orz după malțificare, 

care au un conținut de proteine de 

t 100 000 EO 092903 100% 100 000 
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minimum 15,5 % din greutate și un 

conținut de amidon de maximum 23 % din 

greutate 

Porumb 
t 277 988 EO 094131 96,8% 269 214 

Porumb 

t 500 000 EO 

Fără 

număr de 

ordine 

100% 500 000 

Porumb 

t 2 000 000 EO 

Fără 

număr de 

ordine 

100% 
2 000 00

0 

Gluten de porumb 
t 10 000 USA 090090 100% 10 000 

Sorg boabe 

t 300 000 EO 

Fără 

număr de 

ordine 

100% 300 000 

Mei 
t 1 300 EO 090071 68,3% 888 

Boabe de ovăz prelucrate, altele decât 

zdrobite t 10 000 EO 090043 2,3% 231 

Fecule de manioc 
t 8 000 EO 090132 82,9% 6 632 

Fecule de manioc 
t 2 000 EO 090132 82,9% 1 658 

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, 

aglomerate sub formă de pelete sau nu, 

provenite din măcinarea, presarea, 

cernerea sau din alte procedee de 

procesare a cerealelor 

t 475 000 EO 090072 96,4% 458 068 

Orez nedecorticat 
t 7 EO 090083 66,7% 5 

Orez decorticat (brun) 
t 1 634 EO 094148 86,6% 1 416 

Orez semialbit sau albit 
t 63 000 EO 

 

58,3% 36 731 

Orez semialbit sau albit 
t 4 313 THA 094112 84,9% 3 663 

Orez semialbit sau albit 
t 9 187 OTH 

 

74,7% 6 859 

Orez semialbit sau albit 
t 1 200 THA 094112 84,9% 1 019 

Orez semialbit sau albit 
t 25 516 OT 094166 88% 22 442 
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Brizură de orez destinat fabricării unor 

produse din industria alimentară de la 

codul NC 1901 10 00 

t 1 000 EO 094079 100% 1 000 

Brizură de orez 
t 31 788 EO 094168 83,6% 26 581 

Brizură de orez 
t 100 000 EO 

 

93,7% 93 709 

Zahăr de trestie, brut, destinat rafinării 
t 9 925 AUS 094317 50% 4 961 

Zahăr de trestie, brut, destinat rafinării 
t 388 124 BRA 094318 92,4% 358 454 

Zahăr de trestie, brut, destinat rafinării 
t 10 000 CUB 094319 100% 10 000 

Zahăr de trestie, brut, destinat rafinării 
t 372 876 EO 094320 91,6% 341 460 

Zahăr de trestie sau de sfeclă t (în 

echivalent 

– zahăr 

alb) 

10 000 IDN 094321 58,4% 5 841 

Zahăr de trestie sau de sfeclă t (în 

echivalent 

– zahăr 

alb) 

1 294 700 ACP N/A 71,2% 921 707 

Alte preparate de tipul celor folosite pentru 

hrana animalelor:  

Care nu conțin produse lactate sau cu un 

conținut de produse lactate mai mic de 10 

% din greutate 

t 2 800 EO 090073 98,1% 2 746 

Alte preparate de tipul celor folosite pentru 

hrana animalelor: 

Care nu conțin produse lactate sau cu un 

conținut de produse lactate mai mic de 

10 % din greutate 

t 2 700 EO 090070 98,9% 2 670 

Alimente pentru câini sau pisici 

t 2 058 EO 090089 67,7% 1 393 

Vin din struguri proaspeți (exceptând vinul 

spumos și vinul de calitate produs în 

regiuni determinate) a cărui concentrație 

alcoolică este =< 13% vol, prezentat în 

recipiente cu o capacitate =< 2 litri 

hl 40 000 EO 090097 11,7% 4 689 

Vin din struguri proaspeți (exceptând vinul 

spumos și vinul de calitate produs în 

regiuni determinate) a cărui concentrație 

alcoolică este =< 13% vol, prezentat în 

recipiente cu o capacitate > 2 litri 

hl 20 000 EO 090095 78,2% 15 647 

Vermuturi și alte vinuri din struguri 

proaspeți, aromatizate cu plante sau 

substanțe aromatice, prezentate în 

hl 13 810 EO 090098 99,99% 13 808 
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recipiente cu o capacitate > 2 l și cu o 

concentrație alcoolică =< 18% vol 
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Partea B 

 

LISTA CONTINGENTELOR TARIFARE COMUNITARE CONSOLIDATE ÎN GATT 

Fără să aducă atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate, formularea descrierii 

produselor este considerată ca având doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind 

determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul reglementat de codurile NC. În cazul în care 

apare un „ex” înaintea codului NC, regimul preferențial este determinat în același timp de domeniul 

reglementat de codul NC și de cel al descrierii corespunzătoare. 
 

Număr 

de 

ordine 
Cod NC Subdiviziune 

TARIC Denumirea mărfurilor Perioada de 

contingentare 

Volumul 

contingentu

lui 

Nivel

ul 

taxei 

(%) 

09.00

06 
0302 41 00  

Heringi De la 16.6. 

la 14.2. 

31 888 

tone 

0 

 0303 51 00  

 0304 59 50  

 ex 0304 59 90 10 

 0304 99 23  

09.00

07 
ex 0305 51 10 10 

Moruni din 

speciile Gadus 

morhua și 

Gadus ogac și 

pești din specia 

Boreogadus 

saida: 

— uscați, sărați 

sau nesăraţi, dar 

neafumați 

— sărați, dar 

neuscați și 

neafumați, și în 

saramură 

De la 1.1. la 

31.12. 

24 998 

tone 

0 

  20 

 ex 0305 51 90 10 

  20 

 0305 53 10  

 ex 0305 62 00 20 

  25 

  50 

  60 
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Număr 

de 

ordine 
Cod NC Subdiviziune 

TARIC Denumirea mărfurilor Perioada de 

contingentare 

Volumul 

contingentu

lui 

Nivel

ul 

taxei 

(%) 

 0305 69 10  

 0305 72 00 10 

  15 

  20 

  25 

  30 

  35 

  50 

  52 

  56 

  60 

  62 

  64 

 0305 79 00 10 

  15 

  20 

  25 

  30 

  35 
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Număr 

de 

ordine 
Cod NC Subdiviziune 

TARIC Denumirea mărfurilor Perioada de 

contingentare 

Volumul 

contingentu

lui 

Nivel

ul 

taxei 

(%) 

  50 

  52 

  56 

  60 

  62 

  64 

09.00

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0302 31 10 

0302 32 10 

0302 33 10 

0302 34 10 

0302 35 11 

0302 35 91 

0302 36 10 

0302 39 20 

0302 49 11 

0302 89 21 

0303 41 10 

0303 42 20 

0303 43 10 

0303 44 10 

0303 45 12 

0303 45 91 

0303 46 10 

0303 49 20 

0303 59 21 

0303 89 21 

 

Ton (din genul 

Thunnus) și 

pești din genul 

Euthynnus, 

destinați 

industriei 

conservelor (1)  

De la 1.1. la 

31.12. 

17 221 

t 

0 
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Număr 

de 

ordine 
Cod NC Subdiviziune 

TARIC Denumirea mărfurilor Perioada de 

contingentare 

Volumul 

contingentu

lui 

Nivel

ul 

taxei 

(%) 

 

09.00

09 
ex 0302 54 19 10 

Merluciu 

argintiu 

(Merluccius 

bilinearis), 

proaspăt, 

refrigerat sau 

congelat 

De la 1.1. la 

31.12. 

1 999 

tone 

8 

 ex 0303 66 19 11 

  19 

09.00

13 

ex 4412 39 00 10 Placaj de 

conifere, fără 

adaos de alte 

materiale: 

— ale căror fețe 

sunt prelucrate 

doar prin 

decojire, cu o 

grosime mai 

mare de 8,5 mm 

sau 

— sau șlefuite, 

cu o grosime 

mai mare de 

18,5 mm 

De la 1.1. la 

31.12. 

482 648 

m3 

0 

 

ex 4412 99 85  10 

09.0019 7202 21 00  Ferosiliciu De la 1.1. la 

31.12. 
12 600 tone 0 

 7202 29  

09.0021 7202 30 00  Ferosiliciumagneziu De la 1.1. la 

31.12. 18 550 tone 0 

09.0023 ex 7202 49 10 20 Ferocrom conținând cel 

mult 0,10% carbon în 

greutate și cel puțin 30 

% , dar nu mai mult de 

90 % crom (ferocrom 

suprarafinat) 

De la 1.1. la 

31.12. 
2 804 tone 0 

 
ex 7202 49 50 11 

09.0045 ex 0303 19 00 10 Pești din genul 

Coregone, congelați 
De la 1 1.1. la 

31.12. 
1 000 tone 5,5 
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Număr 

de 

ordine 
Cod NC Subdiviziune 

TARIC Denumirea mărfurilor Perioada de 

contingentare 

Volumul 

contingentu

lui 

Nivel

ul 

taxei 

(%) 

09.0046 ex 1605 40 00 30 Languste, preparate cu 

mărar, congelate 
De la 1 1.1. la 

31.12. 
2 965 tone 0 

09.0047 ex 1605 21 10 40 Creveți din specia 

Pandalus borealis, 

decorticați, preparați, 

congelați, dar 

nepreparați altfel 

De la 1 1.1. la 

31.12. 
474 tone 0 

 ex 1605 21 90 40 

 ex 1605 29 00 40 

09.0048 ex 0304 89 90 10 File de pește din genul 

Allocyttus spp. și din 

specia Pseudocyttus 

maculatus, congelat 

De la 1.1. la 

31.12. 
200 tone 0 

09.0050 ex 5306 10 10 10 Fire de in nealbite (cu 

excepția firelor de câlți), 

necondiționate pentru 

vânzarea cu amănuntul, 

măsurând cel puțin 

333,3 decitex 

(nedepășind 30 de 

numere metrice), 

destinate fabricării de 

fire răsucite sau cablate, 

pentru industria 

încălțămintei și pentru 

înfășurarea cablurilor (1) 

De la 1.1. la 

31.12. 
400 tone 1,8 

 ex 5306 10 30 10 

09.0051 7018 10 90  Articole similare de 

podoabă din sticlă, 

altele decât perlele de 

sticlă, imitații de perle 

fine sau de cultură și 

imitații de pietre geme 

De la 1.1. la 

31.12. 
52 tone 0 

09.00

52 

1806 20 

 

Ciocolată De la 1.7. la 

30.6. 

2 026 

tone 

38 

1806 31 00 

1806 32 

1806 90 

09.00

53 

1 704  Produse 

zaharoase fără 

cacao (inclusiv 

ciocolată albă) 

De la 1.7. la 

30.6. 

2 245 

tone 

35 
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Număr 

de 

ordine 
Cod NC Subdiviziune 

TARIC Denumirea mărfurilor Perioada de 

contingentare 

Volumul 

contingentu

lui 

Nivel

ul 

taxei 

(%) 

09.00

54 

1905 90 

 

Altele decât 

pâinea crocantă 

denumită 

Knäckebrot, 

turta dulce, 

biscuiții la care 

s-au adăugat 

îndulcitori, 

vafele și 

alveolele, 

pesmetul, 

pâinea prăjită și 

produse 

similare prăjite 

De la 1.7. la 

30.6. 

409 

tone 

40 

09.00

84 
1702 50 00  

Fructoză chimic 

pură 

De la 1.1. la 

31.12. 
1 253 

tone 
20 

09.00

85 
1 806  

Ciocolată și alte 

preparate 

alimentare care 

conțin cacao 

De la 1.1. la 

31.12. 

81 tone 43 

09.00

86 

1902 11 00 

 

Paste alimentare 

fierte sau 

nefierte sau 

umplute sau 

preparate în alt 

mod, cu 

excepția 

pastelor 

umplute de la 

subpozițiile 

1902 20 10 și 

1902 20 30 din 

NC; cuscus 

preparat sau 

nepreparat 

De la 1.1. la 

31.12. 
497 

tone 

11 

1902 19  

1902 20 91  

1902 20 99  

1902 30  

1902 40  

09.00 1901 90 99  Preparate De la 1.1. la 191 33 
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Număr 

de 

ordine 
Cod NC Subdiviziune 

TARIC Denumirea mărfurilor Perioada de 

contingentare 

Volumul 

contingentu

lui 

Nivel

ul 

taxei 

(%) 

87 
1904 30 00 

alimentare pe 

bază de cereale 

31.12. tone 

1904 90 80 

1905 90 20 

09.00

88 
2106 90 98  

Alte preparate 

alimentare 

nedenumite și 

necuprinse în 

altă parte 

De la 1.1. la 

31.12. 
702 

tone 

18 

09.00

91 
1702 50 00  

Fructoză chimic 

pură 

De la 1.7. la 

30.6. 

4 504 

tone 

(2) 

09.00

96 

2106 90 98 

 

Alte preparate 

alimentare 

nedenumite și 

necuprinse în 

altă parte, 

contingent 

alocat Statelor 

Unite ale 

Americii 

De la 1.7. la 

30.6. 

831 

tone 

EA 

(3) 

(1) Reducerea taxei vamale se face în funcție de condițiile prevăzute de dispozițiile Uniunii 
Europene adoptate în acest domeniu în vederea efectuării controlului vamal al destinației acestor 
produse [a se vedea articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)]. 

(2) Suspendare a taxei specifice de la 1 iulie 1995; taxa ad valorem luată în considerare este cea în 
vigoare prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind 
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p.1). 

(3) Mențiunea „EA” înseamnă că produsele sunt supuse perceperii unui „element agricol” 
determinat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2658/87. 
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Partea C 
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Produse pescăreşti care nu sunt enumerate în Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului 

Preparate sau conserve din pește (cu excepția 

celor întregi sau bucăți): de toni, pești săritori 

și alți pești din genul Euthynnus 

t 1 816 THA 090704 100% 1 816 

Preparate sau conserve din pește (cu excepția 

celor întregi sau bucăți): de toni, pești săritori 

și alți pești din genul Euthynnus 

t 742 EO 090705 100% 742 

Preparate sau conserve din pește (cu excepția 

celor întregi sau bucăți): de sardine, de bonite, 

de scrumbii din speciile Scomber scombrus și 

Scomber japonicas și de pești din specia 

Orcynopsis unicolor 

t 1 410 THA 090706 8,7% 123 

Preparate sau conserve din pește (cu excepția 

celor întregi sau bucăți): de sardine, de bonite, 

de scrumbii din speciile Scomber scombrus și 

Scomber japonicas și de pești din specia 

Orcynopsis unicolor 

t 865 EO 090707 72,9% 631 
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ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

Declarația Parlamentului European 

Parlamentul European acordă o importanță deosebită faptului de a fi informat pe deplin în 

cursul pregătirii actelor delegate și, în special, punctului 28 din Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, care prevede că, pentru a asigura un acces egal 

la toate informațiile, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre. 
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Declarația Comisiei 

Comisia respectă pe deplin principiile unei mai bune legiferări și angajamentele prevăzute în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. Prin urmare, 

Comisia va depune toate eforturile pentru a prezenta o propunere legislativă Consiliului și 

Parlamentului European cât mai curând posibil, în vederea alinierii Regulamentului (CE) nr. 

32/2000 al Consiliului la cadrul juridic introdus de Tratatul de la Lisabona. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0027 

Documentul de călătorie provizoriu al UE * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la 

propunerea de directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie 

provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC (COM(2018)0358 – C8-

0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0358), 

– având în vedere articolul 23 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0386/2018), 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0433/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 

alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 
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Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) În conformitate cu punctele 22 și 23 

din Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare24, Comisia ar trebui să 

evalueze prezenta directivă, în special pe 

baza informațiilor colectate prin 

intermediul mecanismelor specifice de 

monitorizare, pentru a evalua efectele 

directivei și necesitatea adoptării unor 

măsuri ulterioare. 

(19) În conformitate cu punctele 22 și 23 

din Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare24, Comisia ar trebui să 

evalueze prezenta directivă, în special pe 

baza informațiilor colectate prin 

intermediul mecanismelor specifice de 

monitorizare, pentru a evalua efectele 

directivei, inclusiv impactul acesteia 

asupra drepturilor fundamentale, și 

necesitatea adoptării unor măsuri 

ulterioare. Evaluarea ar trebui să fie pusă 

la dispoziția Parlamentului European, a 

Autorității Europene pentru Protecția 

Datelor și a Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale. 

_________________ _________________ 

24 Acordul interinstituțional dintre 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

Europene și Comisia Europeană din 13 

aprilie 2016 privind o mai bună legiferare 

(JO L 123, 12.5.2016, p. 1). 

24 Acordul interinstituțional dintre 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

Europene și Comisia Europeană din 13 

aprilie 2016 privind o mai bună legiferare 

(JO L 123, 12.5.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului25 

se aplică prelucrării datelor cu caracter 

personal efectuate de către statele membre 

în cadrul punerii în aplicare a prezentei 

directive. Sistemul DCP UE necesită 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

necesare în scopul verificării identității 

solicitantului, al tipăririi autocolantului 

DCP UE și al facilitării deplasării 

persoanei vizate. Este necesar să se 

precizeze garanțiile aplicabile datelor cu 

caracter personal prelucrate, cum ar fi 

perioada maximă de păstrare a datelor cu 

caracter personal colectate. O perioadă 

(20) Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului25 

se aplică prelucrării datelor cu caracter 

personal efectuate de către statele membre 

în cadrul punerii în aplicare a prezentei 

directive. Sistemul DCP UE necesită 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

necesare în scopul verificării identității 

solicitantului, al tipăririi autocolantului 

DCP UE și al facilitării deplasării 

persoanei vizate. Este necesar să se 

precizeze garanțiile aplicabile datelor cu 

caracter personal prelucrate, cum ar fi 

perioada maximă de păstrare a datelor cu 

caracter personal colectate. O perioadă 
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maximă de păstrare de trei ani este 

necesară pentru a evita eventuale abuzuri. 

Ștergerea datelor cu caracter personal ale 

solicitanților nu ar trebui să aducă atingere 

capacității statelor membre de a monitoriza 

aplicarea prezentei directive. 

maximă de păstrare este necesară pentru a 

evita eventuale abuzuri. Această perioadă 

ar trebui să fie proporțională și nu ar 

trebui să depășească 90 de zile de la 

sfârșitul perioadei de valabilitate a DCP 

UE eliberat. Anonimizarea sau ștergerea 

datelor cu caracter personal ale 

solicitanților nu ar trebui să aducă atingere 

capacității statelor membre de a monitoriza 

aplicarea prezentei directive. 

__________________ __________________ 

25 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

25 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În termen de 36 de ore după 

primirea informațiilor menționate la 

alineatul (2), statul membru de cetățenie 

răspunde la consultare în conformitate cu 

articolul 10 alineatul (3) din Directiva (UE) 

2015/637 și confirmă dacă solicitantul 

deține cetățenia sa. După confirmarea 

cetățeniei solicitantului, statul membru care 

oferă asistență furnizează solicitantului un 

DCP UE cel târziu în ziua lucrătoare 

următoare celei în care s-a primit răspunsul 

din partea statului membru de cetățenie. 

3. În termen de 24 de ore după 

primirea informațiilor menționate la 

alineatul (2), statul membru de cetățenie 

răspunde la consultare în conformitate cu 

articolul 10 alineatul (3) din Directiva (UE) 

2015/637 și confirmă dacă solicitantul 

deține cetățenia sa. După confirmarea 

cetățeniei solicitantului, statul membru care 

oferă asistență furnizează solicitantului un 

DCP UE cel târziu în ziua lucrătoare 

următoare celei în care s-a primit răspunsul 

din partea statului membru de cetățenie. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazuri excepționale justificate în 

mod corespunzător, statele membre pot să 

depășească termenele prevăzute la 

alineatele (1) și (3). 

4. În cazuri excepționale justificate în 

mod corespunzător, statele membre pot să 

scurteze sau să prelungească termenele 

prevăzute la alineatele (1) și (3). 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – paragraful 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) elementele și cerințele de securitate 

suplimentare, inclusiv norme sporite 

împotriva falsificării și contrafacerii; 

(b) elementele și cerințele de securitate 

suplimentare nebiometrice, inclusiv norme 

sporite împotriva falsificării și 

contrafacerii; 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statul membru care oferă asistență 

și statul membru de cetățenie păstrează 

datele cu caracter personal ale unui 

solicitant pentru o perioadă de maximum 

trei ani. La expirarea perioadei de păstrare, 

datele cu caracter personal ale unui 

solicitant sunt șterse. 

4. Statul membru care oferă asistență 

și statul membru de cetățenie păstrează 

datele cu caracter personal ale unui 

solicitant pentru o perioadă de maximum 

90 de zile de la sfârșitul perioadei de 

valabilitate a DCP UE eliberat. La 

expirarea perioadei de păstrare, datele cu 

caracter personal ale unui solicitant sunt 

șterse. Datele anonimizate pot fi păstrate, 

dacă este necesar, pentru monitorizarea și 

evaluarea prezentului regulament. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 



 

 149 

1. După cel puțin cinci ani de la data 

transpunerii prezentei directive, Comisia 

efectuează o evaluare a acesteia și prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind principalele constatări, 

inclusiv în ceea ce privește caracterul 

adecvat al nivelului de securitate al datelor 

cu caracter personal. 

1. După cel puțin trei ani de la data 

transpunerii prezentei directive, Comisia 

efectuează o evaluare a acesteia și prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind principalele constatări, 

inclusiv în ceea ce privește caracterul 

adecvat al nivelului de securitate al datelor 

cu caracter personal și eventualul impact 

asupra drepturilor fundamentale. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0002 

Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și 

Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania *** 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul dintre 

Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția 

Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania 

(10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10302/2018), 

– având în vedere proiectul de acord privind statutul dintre Uniunea Europeană și 

Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția 

de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (10290/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

77 alineatul (2) literele (b) și (d), articolul 79 alineatul (2) litera (c) și articolul 218 

alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (C8-0433/2018), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

(A8-0463/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 

Albania. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0003 

Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile 

Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica 

Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii 

Croația la Uniunea Europeană *** 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor 

membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile 

Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de 

altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană 

(12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12564/2017), 

– având în vedere proiectul de protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre 

Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica 

Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la 

Uniunea Europeană (12659/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolele 207 și 209 și articolul 218 alineatul (6) 

al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-

0033/2018),  

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0443/2018), 

1. aprobă încheierea protocolului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 

Kârgâzstan. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

P8_TA-PROV(2019)0011 

Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea 

energiei de fuziune  

Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la întreprinderea 

comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune 

(2018/2222(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 

2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru 

dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (COM(2018)0445), 

– având în vedere Decizia Consiliului de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de 

înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei 

de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe1, 

– având în vedere Raportul Curții de Conturi Europene din 13 noiembrie 2017 privind 

conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea 

energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii 

comune, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 14 iunie 2017 „Contribuția UE la proiectul 

ITER reformat” (COM(2017)0319), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0393/2018), 

A. întrucât se preconizează că fuziunea ar putea avea un rol esențial în viitorul peisaj 

energetic european și global, ca sursă de energie virtual inepuizabilă, sigură, ecologică 

și atractivă din punct de vedere economic, 

B. întrucât fuziunea oferă deja oportunități concrete pentru industrie și are un efect pozitiv 

asupra locurilor de muncă, a creșterii economice și a inovării, cu un impact pozitiv 

dincolo de domeniul fuziunii și energiei, 

C. întrucât întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de 

                                                 
1  JO L 90, 30.3.2007, p. 58. 
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fuziune coordonează activitățile de cercetare și dezvoltare științifică și tehnologică în 

domeniul fuziunii, 

D.  întrucât Europa a jucat încă de la început un rol de lider în proiectul ITER, dezvoltat în 

strânsă colaborare cu ceilalți semnatari ai Acordului ITER (SUA, Rusia, Japonia, China, 

Coreea de Sud și India) și întrucât contribuția europeană, direcționată prin 

întreprinderea comună, reprezintă 45 % din costurile de construcție a proiectului, 

E. întrucât propunerea Comisiei de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom a Consiliului 

vizează garantarea finanțării pentru participarea în continuare a Europei la proiectul 

ITER, pe întreaga durată a următorului cadru financiar multianual, pentru a garanta 

continuitatea proiectului în vederea unor importante descoperiri științifice în dezvoltarea 

fuziunii în domeniul civil, care să permită, în cele din urmă, producerea unei energii 

sigure și rentabile care să răspundă obiectivelor Acordului de la Paris, 

1. salută propunerea Comisiei de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 

2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru 

dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe, cu scopul de a asigura 

temeiul pentru finanțarea activităților acestei întreprinderi comune pentru perioada 

2021-2027, în temeiul Tratatului Euratom; 

2. regretă faptul că Consiliul nu s-a consultat cu Parlamentul privind propunerea respectivă 

și salută intenția, exprimată de Comisie în scrisoarea de intenție Starea Uniunii 2018, de 

a lua în considerare „opțiuni privind consolidarea votului cu majoritate calificată și o 

eventuală reformă a Tratatului Euratom”; se așteaptă ca o astfel de reformă să 

contribuie, în mod necesar, la acordarea unor competențe colegislative Parlamentului; 

3. reamintește întârzierea înregistrată în construirea reactorului experimental, având în 

vedere că inițial era prevăzut ca ITER să fie construit în 2020, dar că, în 2016, Consiliul 

ITER a aprobat un nou calendar care prevede finalizarea până în decembrie 2025 a 

primei plasme, fiind cea mai apropiată dată realizabilă din punct de vedere tehnic pentru 

construirea ITER; 

4. subliniază că ar trebui să se evite depășirea contribuției Euratom la întreprinderea 

comună pentru perioada 2021-2027; 

5. subliniază că, pentru a se evita revizuirile succesive în sens ascendent ale estimărilor 

costurilor aferente proiectului, pentru a se evita întârzierile în raport cu datele 

preconizate pentru etapele operaționale și pentru a se asigura cel mai înalt grad de 

fiabilitate a calendarului, Organizația ITER ar trebui să includă prevederi privind o 

situație neprevăzută rezonabilă în orice calendar revizuit; sprijină, în această privință, 

prevederile privind situația neprevăzută de cel mult 24 de luni în ceea ce privește 

calendarul și procentul de 10-20 % în ceea ce privește bugetul propus de Comisie; 

6. salută noua abordare în ceea ce privește gestionarea riscurilor adoptată de Organizația 

ITER și încurajează Consiliul ITER să reducă în continuare numărul de subcomitete, să 

raționalizeze funcțiile acestora și să elimine suprapunerile; 

7. invită Consiliul să aprobe propunerea Comisiei, introducând, în același timp, 

următoarele modificări: 
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– să indice contribuția Euratom la întreprinderea comună în prețuri constante și 

curente; 

– să utilizeze, în scopuri de claritate, cuvântul „Euratom” în loc de „Comunitate” în 

tot cuprinsul textului;  

– să includă dispoziții clare privind comitetele care asistă Consiliul de conducere al 

întreprinderii comune, în special Comitetul de administrare și gestionare, 

Comitetul pentru achiziții și contracte și Grupul consultativ tehnic, în ceea ce 

privește componența, statutul lor permanent sau temporar, numărul de reuniuni și 

metoda de remunerare a membrilor acestora; 

– să evalueze și să elimine suprapunerea responsabilităților între Comitetul de 

administrare și gestiune și Grupul consultativ tehnic în ceea ce privește planurile 

de proiect și programele de lucru; 

– să introducă dispoziții privind contribuțiile statului gazdă al ITER; 

– să includă în anexa III („Regulamentul financiar: principii generale”) o cerință de 

stabilire, în Regulamentul financiar al întreprinderii comune, a unor norme și 

proceduri pentru evaluarea contribuțiilor în natură; 

– să introducă la articolul 5 și la anexa III dispoziții care să permită întreprinderii 

comune să beneficieze de finanțare sub forma unor instrumente financiare în 

cadrul operațiunilor de finanțare mixtă, derulate în conformitate cu viitorul 

program InvestEU; 

– să clarifice rolul și contribuția Regatului Unit la Euratom, având în vedere statutul 

său, în special în ceea ce privește o eventuală participare la ITER; 

– să includă dispoziții privind sinergiile și cooperarea între ITER și Programul 

pentru cercetare și dezvoltare al Euratom pentru perioada 2021-2025; 

– să ia în considerare cooperarea cu operatorii economici privați mici și mijlocii, 

care își desfășoară activitatea în domeniul inovării disruptive, cum ar fi 

întreprinderile nou-înființate care experimentează noi abordări și tehnologii, în 

cadrul programului de activități de cercetare și în rețeaua organismelor desemnate 

în domeniul cercetării științifice și tehnologice în materie de fuziune; 

– să clarifice dispozițiile referitoare la rapoartele și evaluările anuale elaborate de 

întreprinderea comună; 

– să includă în propunere o recomandare de investigare a posibilei utilizări 

ulterioare a materialelor utilizate în prezent în proiectul ITER; 

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

P8_TA-PROV(2019)0013 

Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea 

libertății religioase sau de convingere în afara UE  

Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la Orientările UE și 

mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de 

convingere în afara UE (2018/2155(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere protecția internațională a libertății de gândire, de conștiință, religioase 

sau de convingere garantată de articolul 18 din Declarația universală a drepturilor 

omului (DUDO) din 1948, articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile 

civile și politice (PIDCP) din 1966, Declarația Organizației Națiunilor Unite (ONU) din 

1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe 

religie și credință, articolul 9 din Convenția europeană a drepturilor omului și articolele 

10, 21 și 22 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Observația nr. 22 din 30 iulie 1993 a Consiliului pentru Drepturile 

Omului al ONU referitoare la articolul 18 din DUDO din 1948 și Rezoluția sa 16/18 din 

12 aprilie 2011 referitoare la combaterea intoleranței, a stereotipurilor negative, a 

stigmatizării, a discriminării, a incitării la violență și a violenței la adresa persoanelor 

din motive legate de religie sau de convingere, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 2 și 21, 

– având în vedere articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 21 februarie 2011 privind intoleranța, 

discriminarea și violența pe motive de religie sau credință, 

– având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și 

democrația, adoptate de Consiliu la 25 iunie 2012, și Planul de acțiune al UE privind 

drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019, 

– având în vedere Orientările UE din 24 iunie 2013 privind promovarea și protecția 

libertății de religie sau de convingere, 

– având în vedere recomandarea sa din 13 iunie 2013 referitoare la proiectul de orientări 
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ale UE privind promovarea și protecția libertății religioase sau de credință1, 

– având în vedere rezoluțiile sale din 20 ianuarie 2011 referitoare la situația creștinilor în 

contextul libertății religioase2, din 4 februarie 2016 referitoare la uciderea sistematică în 

masă a minorităților religioase de către așa-numita grupare ISIS/Daesh3 și din 

14 decembrie 2017 referitoare la situația populației rohingya4, 

– având în vedere rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la noua abordare a UE în 

materie de drepturi ale omului și democrație – evaluarea activităților Fondului European 

pentru Democrație (FED) de la înființarea sa5, în special punctele 27 și 28, 

– având în vedere rezoluțiile sale din 14 decembrie 20166 și, respectiv, din 

23 noiembrie 20177, referitoare la Rapoartele anuale pe 2015 și 2016 privind drepturile 

omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință, în ceea ce 

privește anul 2015, în special, punctul 14 din rezoluția din 2016 și, în ceea ce privește 

anul 2016, în special, punctul 8 din rezoluția din 2017, 

– având în vedere „Planul de acțiune de la Rabat”, publicat la 5 octombrie 2012 de către 

Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), 

privind interzicerea oricărei forme de promovare a urii naționale, rasiale sau religioase 

care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau la violență, 

– având în vedere mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății de 

gândire, de conștiință și religioase în afara UE, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare pentru 

democrație și drepturile omului la scară mondială8, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 19 mai 2014 privind o abordare bazată pe 

drepturi a cooperării pentru dezvoltare, cuprinzând toate drepturile omului, și 

documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 30 aprilie 2014 intitulat „Setul de 

instrumente – Abordarea bazată pe drepturi, cuprinzând toate drepturile omului, față de 

cooperarea pentru dezvoltare a UE” (SWD(2014)0152), 

– având în vedere că Parlamentul European i-a decernat Premiul Saharov pentru libertate 

de gândire bloggerului și activistului saudit Raif Badawi în 2015 pentru eforturile sale 

remarcabile de a stimula discuția liberă cu privire la religie și politică în țara sa; având 

în vedere detenția continuă a acestuia după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare, 

o mie de bice și o amendă mare pentru că ar fi „insultat Islamul”, 

– având în vedere cazul pakistanezei creștine Asia Bibi, care a fost închisă și condamnată 

la moarte pentru blasfemie, precum și achitarea sa recentă, 

                                                 
1  JO C 65, 19.2.2016, p. 174. 
2  JO C 136 E, 11.5.2012, p. 53. 
3  JO C 35, 31.1.2018, p. 77. 
4  Texte adoptate, P8_TA(2017)0500. 
5  JO C 265, 11.8.2017, p. 130. 
6  Texte adoptate, P8_TA(2016)0502. 
7  Texte adoptate, P8_TA(2017)0494. 
8  JO L 77, 15.3.2014, p. 85. 
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– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0449/2018), 

A. întrucât libertatea de gândire, de conștiință, religioasă și de convingere, la care se face 

referire comună în cadrul UE și în această rezoluție sub denumirea de dreptul la 

libertatea religioasă sau de convingere, este un drept al omului inerent tuturor ființelor 

umane și un drept fundamental al persoanelor la egalitate cu toate celelalte drepturi, care 

nu ar trebui să fie supus niciunei discriminări, astfel cum se prevede în textele 

internaționale și în textele pe care se întemeiază Uniunea Europeană, inclusiv în 

Declarația universală a drepturilor omului, Convenția Europeană privind drepturile 

omului și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; întrucât toate 

persoanele au dreptul la respectarea tuturor drepturilor omului, astfel cum sunt 

recunoscute în Declarația universală a drepturilor omului și în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, fără discriminare bazată pe rasă, etnie, abilități, gen, 

orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa unei credințe religioase; întrucât, în 

conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, acțiunea externă a 

Uniunii se bazează pe principiile care stau la baza creării sale; întrucât, în conformitate 

cu articolul 2 din tratat, Uniunea se întemeiază pe societăți caracterizate prin pluralism 

și toleranță; 

B. întrucât principiul separației între biserică și stat este un principiu director în 

organizarea statului din Europa și din lume; 

C. întrucât Parlamentul European a definit secularismul ca separarea strictă între 

autoritățile religioase și cele politice, care implică respingerea oricărei ingerințe 

religioase în funcționarea instituțiilor publice și a oricărei ingerințe a autorităților 

publice în chestiunile religioase, cu excepția celor care vizează respectarea normelor de 

siguranță și menținerea ordinii publice (inclusiv respectarea libertății altora), garantând 

libertatea de conștiință în aceeași măsură pentru toți, indiferent dacă sunt credincioși, 

agnostici sau atei; 

D. întrucât libertatea religioasă sau de convingere implică dreptul fiecărei persoane de a 

alege ce să creadă, sau dreptul de a nu crede, dreptul de a-și schimba religia sau de a 

renunța la religie și convingeri fără nicio constrângere și dreptul de a practica și de a-și 

manifesta concepția, conștiința, religia sau credința pe care a ales-o, fie în mod 

individual sau în cadrul unei comunități și atât în privat, cât și în public; întrucât 

manifestarea gândirii, conștiinței religiei sau a credinței poate lua forma rugăciunilor, a 

practicării și predicilor; întrucât libertatea religioasă sau de convingere implică dreptul 

comunităților de credincioși și de atei de a-și prezerva filozofia sau de a renunța la ea și 

de acționa în conformitate cu ea, precum și dreptul organizațiilor religioase, seculare și 

neconfesionale de a avea personalitate juridică recunoscută; întrucât protejarea 

persoanelor care aderă la o religie sau nu aderă la niciuna și combaterea efectivă a 

încălcărilor libertății religioase sau de convingere, cum ar fi discriminarea sau 

restricțiile juridice motivate de religie sau convingere, sunt condiții primordiale pentru a 

asigura că persoanele se pot bucura în mod egal de libertatea religioasă sau de 

convingere; 

E. întrucât convingerile teiste, non-teiste și ateiste, precum și dreptul de a nu avea nicio 

religie sau credință sunt protejate, de asemenea, în temeiul articolului 18 din Pactul 

internațional cu privire la drepturile civile și politice; întrucât a avea sau nu o religie sau 

o credință este un drept absolut și nu poate fi limitat sub nicio formă; 
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F. întrucât toate drepturile omului și libertățile fundamentale sunt indivizibile, 

interdependente și intercorelate; întrucât libertatea religioasă sau de convingere este 

dependentă de elemente ale multor alte drepturi ale omului și libertăți fundamentale, 

cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea de asociere și întrunire, iar acestea joacă 

împreună un rol important în combaterea tuturor formelor de intoleranță și discriminare 

bazate pe religie sau credință; 

G. întrucât libertatea religioasă încetează atunci când sunt încălcate drepturile și libertățile 

altor persoane, întrucât practicarea unei religii sau susținerea unei convingeri nu poate 

justifica, niciodată și sub niciun pretext, extremismul violent sau mutilarea și nici nu 

poate permite acțiuni care aduc atingere demnității inerente a individului; 

H. întrucât respectarea libertății religioase sau de convingere contribuie în mod direct la 

democrație, la dezvoltare, la statul de drept, la pace și la stabilitate; întrucât încălcările 

libertății religioase sau de convingere sunt răspândite, afectează oameni din toată lumea, 

încalcă demnitatea vieții umane și dau naștere sau chiar exacerbează intoleranța, 

constituind, adeseori, primele semne ale unor potențiale violențe și conflicte; întrucât 

statele trebuie să exercite obligația de diligență pentru a preveni, a investiga și a pedepsi 

actele de violență sau amenințările cu violența bazate pe religia sau pe convingerea 

acestora, precum și să asigure tragerea la răspundere când au loc astfel de încălcări; 

I. întrucât, conform articolului 21 din TUE, UE promovează și apără universalitatea și 

indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și respectarea 

demnității umane ca parte a principiilor directoare ale politicii sale externe; 

J. întrucât încă persistă în multe țări restricții și antagonisme de natură religioasă, generate 

de guverne sau de societăți; întrucât o serie de minorități religioase s-au confruntat cu 

amenințări grave și persecuții din partea actorilor statali și nestatali; întrucât apărătorii 

drepturilor omului de la nivel mondial, care luptă pentru libertatea religioasă sau de 

convingere, sunt tot mai des amenințați și atacați; 

K. întrucât, în urmărirea obiectivului vizând promovarea libertății de gândire, de conștiință 

și religioase prin intermediul politicii externe a UE, Consiliul a adoptat, în iunie 2013, 

Orientările UE privind promovarea și protecția libertății de gândire, de conștiință și de 

religie, iar, în mai 2016, Comisia a numit primul trimis special pentru promovarea 

libertății de gândire, de conștiință și religioase în afara UE, pentru un mandat de un an, 

care a fost, între timp, reînnoit anual de două ori; 

L. întrucât UE a promovat libertatea religioasă sau de convingere la nivel internațional și 

prin intermediul forurilor multilaterale, în special preluând inițiativa unor rezoluții 

tematice referitoare la libertatea religioasă sau de convingere în cadrul Adunării 

Generale a ONU și al Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO), precum și 

cooperând cu raportorul special al ONU pentru libertatea religioasă sau de convingere și 

sprijinindu-i mandatul, dar și cooperând cu țările terțe care împărtășesc aceeași viziune; 

M. întrucât promovarea libertății de gândire, de conștiință și religioase inclusiv prin 

sprijinul societății civile, pentru protecția persoanelor credincioase și a celor 

necredincioase și a acelor persoane care aparțin unor minorități religioase sau de 

credințe minoritare mai ales, prin sprijinul acordat apărătorilor drepturilor omului și 

combaterea discriminării bazate pe motive de religie sau convingeri, precum și 

promovarea dialogului intercultural și interconfesional reprezintă priorități de bază a 
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Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) în perioada 

2014-2020; întrucât Fondul european de dezvoltare (FED) și instrumentele financiare 

ale UE cum ar fi instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), Instrumentul care 

contribuie la stabilitate și pace (IcSP) și Instrumentul de asistență pentru preaderare 

(IPA) au sprijinit, de asemenea, proiecte care au potențialul de a îmbunătăți 

perspectivele libertății de gândire, de conștiință și religioase, 

1. subliniază că libertatea de gândire, de conștiință, libertatea religioasă și de convingere, 

cuprinse de obicei în cadrul UE și în prezenta rezoluție în termenul libertate religioasă 

sau de convingere, este un drept universal al omului, o valoare a UE și un pilon 

important și incontestabil al demnității, cu un impact major asupra tuturor persoanelor, 

asupra identității și dezvoltării personale, dar și asupra societăților; subliniază că 

oamenilor trebuie să li se permită libertatea de a-și organiza viața personală în 

conformitate cu propriile convingeri; atrage atenția că dreptul la libertatea religioasă sau 

de convingere include dreptul de a nu crede, de a adopta concepții teiste, non-teiste, 

agnostice sau ateiste, precum și dreptul la apostazie; afirmă că libertatea religioasă sau 

de convingere trebuie protejată, promovată și garantată în mod corespunzător de toți 

actorii și trebuie consolidată prin dialog interconfesional și intercultural, în conformitate 

cu articolul 18 din Declarația universală a drepturilor omului și cu valorile Uniunii 

Europene, prevăzute în TUE și în Carta drepturilor fundamentale a UE; subliniază 

datoria statelor de a garanta libertate religioasă sau de convingere pentru toți în mod 

egal, fără discriminare pe motive religioase sau de credință, pentru a avea societăți 

pașnice, democratice și pluraliste, care respectă diversitatea și convingerile; 

2. își exprimă profunda preocupare față de creșterea dramatică din ultimii ani a încălcărilor 

libertății religioase sau de convingere în întreaga lume și a persecuțiilor din motive care 

țin de religie sau de convingeri; condamnă instrumentalizarea problemelor religioase în 

scopuri politice și violența, hărțuirea sau presiunile sociale împotriva oricărei persoane 

sau grupuri de persoane pe motive de gândire, de conștiință, de religie sau de 

convingere; condamnă persecuția și atacurile împotriva grupurilor etnice și religioase, a 

celor care nu cred, a ateilor și a oricăror altor minorități, precum și persecuția femeilor 

și fetelor, precum și a persoanelor din motive legate de orientarea lor sexuală; 

condamnă convertirile forțate și practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală a 

femeilor, căsătoriile forțate și o serie de alte practici asociate cu manifestări ale unei 

religii sau convingeri ori percepute ca manifestări ale religiei sau credințelor, și cere 

tragerea la răspundere imediată pentru astfel de încălcări; subliniază că aceste încălcări 

ale libertății religioase sau de convingere stau, adesea, la baza războaielor sau a altor 

forme de conflicte armate sau le exacerbează, ducând la încălcări ale dreptului umanitar, 

inclusiv la ucideri în masă sau genocid; evidențiază că încălcările libertății religioase 

sau de convingere subminează democrația, împiedică dezvoltarea și afectează negativ 

exercitarea altor libertăți și drepturi fundamentale; subliniază că acest lucru obligă 

comunitatea internațională, UE și statele sale membre să își reafirme determinarea și să 

își consolideze acțiunile de promovare a libertății religioase sau de convingere pentru 

toți; 

3. evidențiază că, în conformitate cu articolul 21 din TUE, UE și statele sale membre s-au 

angajat să consolideze respectarea drepturilor omului, ca principiu director al politicii 

externe a UE; salută călduros faptul că Orientările UE din 2013 integrează promovarea 

și protejarea libertății religioase sau de convingere în politica externă și în acțiunile 

externe ale UE și solicită, în acest sens, consolidarea suplimentară a activităților care 

urmăresc sensibilizarea și punerea în aplicare a orientărilor; 
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4. subliniază că, în conformitate cu articolul 17 din TFUE, UE s-a angajat să mențină 

dialoguri deschise, transparente și regulate cu bisericile și cu organizațiile religioase, 

filosofice și neconfesionale; subliniază efectele acestor dialoguri pentru respectarea 

altor drepturi ale omului; subliniază că aceste dialoguri interconfesionale și 

interculturale sunt, adeseori, primite cu mai mare deschidere de unii dintre partenerii 

internaționali ai UE și creează un punct de pornire pentru progrese în alte domenii; 

5. subliniază că este important să se comunice cu cei care nu cred din țările în care nu se 

pot organiza și nu se pot bucura de libertatea de întrunire; 

Strategia UE de promovare și protejare a libertății religioase sau de convingere prin 

relațiile internaționale și prin cooperare 

6. salută consolidarea promovării libertății religioase sau de convingere în politica externă 

și în acțiunile externe ale UE din ultimii ani, în special prin intermediul Strategiei 

globale pentru politica externă și de securitate a UE și al Planului de acțiune al UE 

privind drepturile omului și democrația 2015-2019; salută faptul că la această 

consolidare aderă tot mai multe țări partenere, care se angajează să respecte articolul 18 

din DUDO și, respectiv, din PIDCP; 

7. ia act de crearea, în 2016, de Președintele Comisiei, a postului de trimis special al UE 

pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE, ca răspuns la 

Rezoluția Parlamentului din 4 februarie 2016; consideră numirea trimisului special un 

important pas înainte și o recunoaștere clară a libertății religioase sau de convingere în 

cadrul agendei în materie de drepturi ale omului a politicii externe și a acțiunilor externe 

ale UE, atât bilaterale, cât și multilaterale, și în cadrul cooperării pentru dezvoltare; îl 

încurajează pe trimisul special să își continue angajamentul și cooperarea și 

complementaritatea acțiunilor sale cu cele ale reprezentanților speciali ai UE pentru 

drepturile omului în ceea ce privește această chestiune, inclusiv promovarea orientărilor 

UE; ia act cu satisfacție de sprijinul activ pentru trimisul special acordat de comisarul 

pentru cooperare internațională și dezvoltare și al DG DEVCO  

8. subliniază importanța corelării eforturilor de promovare a libertății religioase sau de 

convingere și a dialogurilor inter- și intra-religioase, între credințe, între convingeri, 

interculturale și interfilozofice cu prevenirea extremismului religios, pe o bază 

complementară care se consolidează reciproc,  ca modalitate de susținere a libertății 

religioase sau de convingere în lume, în special în cadrul țărilor învecinate și al altor țări 

cu care UE are relații speciale; subliniază că și organizațiile neconfesionale, umaniste și 

seculare sunt actori esențiali în prevenirea extremismului religios; 

9. face apel la o cooperare mai mare pentru a preveni persecuția minorităților pe motive de 

gândire, conștiință, religie sau convingeri, pentru a crea condiții de coexistență pașnică 

în societățile marcate de diversitate și pentru a asigura un dialog permanent între liderii 

religioși și actori, cercetători, organizațiile neguvernamentale, instituțiile naționale 

pentru drepturile omului, apărătorii drepturilor omului, drepturile femeilor și 

organizațiile de tineret, reprezentanții societății civile și mass-media; îndeamnă 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și delegațiile UE să identifice, împreună 

cu diferiții lor interlocutori, un set de obiective comune pentru promovarea libertății 

religioase sau de convingere prin intermediul unui dialog privind drepturile omului; 

10. consideră că lipsa de inițiere în chestiunile religioase, precum și lipsa de cunoștințe și 
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nerecunoașterea rolului pe care îl joacă religiile pentru o mare parte a omenirii 

alimentează prejudecățile și stereotipurile care contribuie la sporirea tensiunilor, a 

neînțelegerii, a lipsei de respect și a tratamentului inechitabil față de atitudinile și 

comportamentele unor mari segmente de populații; subliniază importanța educației 

pentru păstrarea și consolidarea libertății religioase sau de convingere în întreaga lume 

și pentru combaterea intoleranței; invită pe cei care sunt în poziții de responsabilitate în 

mijloacele de comunicare în masă și în platformele de socializare să contribuie în mod 

pozitiv și respectuos la dezbaterile publice, evitând prejudecățile negative și 

stereotipurile față de religii și credincioși, și să-și exercite libertatea de exprimare într-

un mod responsabil, conform dispozițiilor de la articolul 10 din Convenția europeană a 

drepturilor omului; 

11. deplânge faptul că unele țări dețin, aplică sau intenționează să introducă legislație 

penală care prevede sancționarea blasfemiei, a convertirii sau a apostaziei, inclusiv prin 

pedeapsa cu moartea; deplânge faptul că aceste legi vizează, în general, limitarea 

libertății religioase și de convingeri și libertatea de exprimare și sunt adesea folosite ca 

formă de oprimare a minorităților, precum și de opresiune politică; atrage atenția și 

asupra situației altor țări, care se confruntă cu sau prezintă riscul izbucnirii unor 

conflicte în care chestiunile religioase sunt un mecanism important sau sunt 

instrumentalizate; invită UE să își mărească angajarea politică și să acorde prioritate, în 

cadrul politicii sale externe, eforturilor care le vizează pe toate țările în cauză, în 

vederea abrogării legilor discriminatorii respective și încetării reprimării apărătorilor 

drepturilor omului și limitării spațiului societății civile pe motive religioase; îndeamnă 

UE să includă un dialog privind drepturile omului care să acopere respectarea libertății 

religioase și de convingeri în toate negocierile desfășurate pentru încheierea tuturor 

acordurilor cu țări terțe; 

12. condamnă detenția neîntreruptă a laureatului Premiului Saharov, Raif Badawi, în urma 

unui proces ilegal și îndeamnă autoritățile saudite să îl elibereze imediat și 

necondiționat; 

13. invită autoritățile pakistaneze să asigure siguranța lui Asia Bibi și familiei ei; 

Trimisul special pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE 

14. salută faptul că trimisul special a dezvoltat rețele efective de lucru în cadrul Comisiei, 

precum și cu Consiliul, cu Parlamentul European, și cu alte părți interesate; îl invită pe 

trimisul special să raporteze anual despre țările vizitate și prioritățile sale tematice; 

15. invită Consiliul și Comisia să desfășoare o evaluare transparentă și detaliată a 

eficacității și a valorii adăugate a poziției de trimis special în procesul de reînnoire a 

mandatului său; invită Consiliul și Comisia, pe baza acestei evaluări, să sprijine în mod 

corespunzător mandatul instituțional, capacitatea și obligațiile Reprezentantului special, 

prin explorarea posibilității unui mandat multianual supus unei analize anuale și prin 

dezvoltarea unor rețele de lucru în cadrul tuturor instituțiilor relevante ale UE;  

16. subliniază că atribuțiile trimisului special ar trebui să se axeze pe promovarea libertății 

de gândire, de conștiință, religioasă și de convingere, precum și pe dreptul la libertatea 

de gândire, pe dreptul la apostazie și dreptul de ați exprima opinii ateiste, acordând 

atenție și situației persoanelor necredincioase care sunt în pericol; recomandă ca rolul 

trimisului special să includă competențe precum: consolidarea vizibilității, a eficacității, 
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a coerenței și răspunderii politicii UE în domeniul libertății religioase sau de convingere 

în afara UE; transmiterea către Parlamentul European, Consiliu, Vicepreședintele 

Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

și Comisie a unor rapoarte anuale privind progresele înregistrate și a unui raport 

cuprinzător privind mandatul trimisului special la terminarea acestuia; strânsa cooperare 

cu Grupul de lucru pentru drepturile omului din cadrul Consiliului (COHOM);  

17. elogiază activitatea desfășurată de Reprezentantul Special al UE pentru drepturile 

omului, inclusiv în ceea ce privește libertatea religioasă și de convingeri; subliniază că, 

atunci când se elaborează mandate instituționale, este important să se evite 

suprapunerea sarcinilor și competențelor între trimisul special și Reprezentantul Special 

al UE pentru drepturile omului;  

18. remarcă faptul că mai multe state membre au creat recent noi posturi de responsabili 

pentru libertatea religioasă și de convingeri, al căror rol este asemănător cu rolul 

trimisului special; atrage atenția că este nevoie de o abordare coerentă, care să trateze 

drepturile tuturor comunităților religioase, dar și pe cele ale necredincioșilor; 

încurajează cooperarea dintre trimisul special și funcționarii naționali responsabili de 

pentru libertatea religioasă și de convingeri în afara țării lor, precum și cu COHOM și 

Parlamentul European; solicită o cooperare mai mare și eforturi comune și reciproce ale 

delegațiilor UE și ambasadelor statelor membre pentru a asigura o voce coerentă și unită 

pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE și pentru 

sprijinirea comunităților și a persoanelor care se confruntă cu încălcări ale libertății 

religioase sau de convingere; 

19. recomandă să se aibă în vedere posibilitatea de a crea un grup informal de lucru 

consultativ format din reprezentanți ai statelor membre responsabili de libertatea 

religioasă și de convingeri și ai altor instituții relevante, precum și din reprezentanți și 

experți ai Parlamentului European, cercetători și reprezentanți ai societății civile, 

inclusiv ai bisericilor și ai altor organizații bazate pe credință, precum și ai 

organizațiilor neconfesionale; 

20. recomandă ca trimisul special să dezvolte în continuare cooperarea cu omologii din 

afara UE, în special prin colaborând strâns și sprijinind activitatea reprezentantului 

special al UE pentru drepturile omului și a diferiților raportori speciali ai ONU, în 

special a raportorului pentru libertatea religioasă și de convingeri, precum și explorarea 

posibilității inițiativelor comune ale UE și ONU privind discriminarea grupurilor și 

minorităților religioase, precum și a celor care nu cred și a persoanelor care-și schimbă 

religia sau critică sau renunță la o religie, formulând, de asemenea, propuneri comune 

privind modul de a pune capăt unei astfel de discriminări; ia act de propunerea de a 

declara o zi oficială anuală oficială a ONU cu ocazia comemorării victimelor și 

supraviețuitorilor persecuțiilor religioase; 

Orientările UE privind promovarea și protecția libertății de religie sau de convingere 

21. consideră că orientările UE prezintă un set clar de linii politice, principii, norme și teme 

pentru acțiuni prioritare, precum și un set de instrumente pentru monitorizarea, 

evaluarea, raportarea și demersurile realizate de orice reprezentant al UE în țările terțe, 

constituind o abordare solidă prin care UE și statele sale membre să poată juca un rol 

eficient în promovarea libertății de gândire, de conștiință și religioase în afara UE; 
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22. solicită urgent să fie implementate efectiv Orientările UE privind libertatea religioasă și 

de convingere, pentru ca UE să aibă o mai mare influență în ceea ce privește 

promovarea libertății religioase și de convingeri la nivel mondial; subliniază că 

înțelegerea modului în care societățile pot fi modelate și influențate de idei, religii și de 

alte forme de cultură și credințe, inclusiv de lipsa unei convingeri, este esențială pentru 

o mai bună înțelegere a promovării libertății religioase și de convingere în politica 

externă și cooperarea internațională a UE; cere să se acorde o atenție specială situației 

necredincioșilor, ateilor și apostaților care se confruntă cu discriminare și violență; 

23. cere să se consolideze cunoștințelor despre libertatea religioasă și de convingeri și 

salută, în acest sens, eforturile depuse până în prezent de SEAE și de Comisie pentru a 

oferi formare în domeniul aflării de cunoștințe despre religie și convingeri și al istoriei 

religiei și al convingerilor, precum și în ceea ce privește situația minorităților religioase 

și a ateilor la adresa funcționarilor UE și a diplomaților naționali, respectând, în același 

timp, principiile pluralismului și neutralității; subliniază însă că sunt necesare programe 

de pregătire mai extinse și mai sistematice, care ar crește sensibilizarea față de și ar 

spori gradul de utilizare a Orientărilor UE în rândul oficialilor și diplomaților UE și ai 

statelor membre și ar consolida cooperarea cu trimisul special; solicită ca cei din mediul 

academic, bisericile, comunitățile și asociațiile religioase în întreaga lor diversitatea, 

precum și organizațiile neconfesionale, cele din domeniul drepturilor omului și 

organizațiile societății civile să fie implicate în acest proces de pregătire; invită Comisia 

și Consiliul să furnizeze resurse adecvate pentru aceste programe de formare; 

24. invită Comisia și SEAE să asigure că există un capitol dedicat libertății religioase sau de 

convingere în Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume, dar 

și rapoarte dedicate aplicării Orientărilor UE, care să fie transmise Parlamentului 

European și Consiliului; constată că Orientările UE prevăd o evaluare de către Grupul 

de lucru pentru drepturile omului din cadrul Consiliului a transpunerii lor în practică, 

după o perioadă de trei ani, și că nicio astfel de evaluare nu a fost comunicată sau făcută 

publică; solicită ca evaluarea să fie făcută publică fără întârziere; consideră că evaluarea 

ar trebui să evidențieze cele mai bune practici, să identifice zonele în care sunt necesare 

îmbunătățiri și să ofere recomandări concrete privind transpunerea în practică conform 

unui calendar și unor etape specifice și supuse evaluării anuale regulate; solicită ca 

evaluarea să fie inclusă în raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația 

în lume; 

25. subliniază responsabilitatea pe care o îndeplinesc punctele focale pentru drepturile 

omului, inclusiv în legătură cu libertatea religioasă sau de convingere, din cadrul tuturor 

delegațiilor UE și al misiunilor PSAC; solicită alocarea mai multor resurse pentru 

delegațiile și misiunile UE, pentru a le permite să își desfășoare activitatea de 

monitorizare, evaluare și raportare a situațiilor care creează preocupări cu privire la 

respectarea libertății religioase sau de convingere în țările terțe; 

26. reamintește importanța strategiilor de țară privind drepturile omului și democrația, care 

adaptează acțiunea UE la situația și nevoile specifice ale fiecărei țări; solicită să se 

acorde atenția cuvenită chestiunilor legate de libertatea de gândire, de conștiință și 

religioasă, întocmindu-se linii de acțiune pentru UE, astfel încât acestea să poată fi 

abordate în cadrul STDOD de fiecare dată când respectarea libertății de gândire, de 

conștiință și religioase este în pericol; își reiterează solicitarea ca deputaților în 

Parlamentul European să li se permită accesul la conținutul STDOD; 
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Acțiunile UE privind libertatea de gândire, de conștiință și religioasă în cadrul forurilor 

multilaterale 

27. salută angajamentul UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în 

cadrul forurilor multilaterale, în special în cadrul ONU, al Consiliului Europei și al 

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și cu Organizația de 

Cooperare Islamică (OIC); sprijină, în acest sens, cooperarea UE cu raportorul special al 

ONU pentru libertatea religioasă sau de convingere și cu Oficiul Înaltului Comisar al 

Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului; recomandă continuarea practicii UE 

constând în preluarea inițiativei în ceea ce privește rezoluțiile pe teme legate de 

libertatea religioasă sau de convingere în cadrul Adunării Generale a ONU și al 

Consiliului pentru Drepturile Omului, precum și în încercarea de a construi alianțe și a 

apăra poziții comune cu țările terțe și cu organizațiile internaționale; invită UE și OIC să 

ia în considerare pregătirea unei rezoluții comune privind libertatea religioasă sau de 

convingere în cadrul ONU; 

Instrumentele financiare ale UE 

28. își exprimă satisfacția că libertatea religioasă sau de convingere este identificată drept o 

prioritate a Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO); 

remarcă majorarea finanțării IEDDO alocate proiectelor legate de libertatea religioasă 

sau de convingere de la adoptarea Orientărilor UE; invită Comisia și SEAE să asigure 

că activitatea diplomatică desfășurată de UE pentru promovarea drepturilor omului, 

inclusiv a libertății religioase sau de convingere și proiectele finanțate de IEDDO se 

consolidează reciproc și să respecte principiile pluralismului, neutralității și 

corectitudinii în alocarea fondurilor; subliniază că libertatea religioasă sau de 

convingere poate fi sprijinită și de instrumente altele decât fondurile axate pe drepturile 

omului, printre acestea numărându-se fondurile dedicate prevenirii conflictelor sau 

educației și culturii; invită Comisia și Consiliul să mențină finanțare suficientă pentru 

proiectele legate de libertatea religioasă sau de convingere, în cadrul instrumentelor de 

finanțare externă ale UE, în cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-

2027; solicită să i se acorde IEDDO mijloace pentru a finanța protecția sau extrădarea 

liber-cugetătorilor și a apărătorilor drepturilor omului care sunt amenințați sau 

persecutați în țara lor de origine; 

29. solicită să se depună eforturi pentru asigurarea transparenței în ceea ce privește alocarea 

finanțării și în controlul utilizării fondurilor de către culte și activitățile acestora; 

30. subliniază că politicile UE în domeniul păcii, securității, prevenirii conflictelor și 

dezvoltării și cooperării se confruntă cu provocări, pentru care pot fi concepute soluții 

cu participarea printre alții, a bisericilor, a liderilor religioși, a cadrelor universitare, a 

comunităților religioase și a celor de  convingeri și a asociațiilor sau organizațiilor 

religioase și neconfesionale, toate fiind o parte importantă a societății civile; recunoaște 

că este important să fim conștienți de diversitatea bisericilor, a comunităților religioase 

și a celor de convingeri, și a asociațiilor și organizațiilor religioase și neconfesionale 

care desfășoară activități de dezvoltare și umanitare pentru și alături de comunități; 

invită Consiliul și Comisia să încorporeze, dacă este cazul, obiective și activități legate 

de promovarea și protejarea libertății religioase sau de convingere în programarea 

instrumentelor de finanțare legate de aceste politici, și anume FED, ICD, Instrumentul 

european de vecinătate (IEV), IcSP și IPA, precum și orice alte instrumente care pot fi 

create în domeniile relevante după 2020; 
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o 

o     o 

31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înalt Reprezentanta Uniunii pentru afaceri externe 

și politica de securitate, SEAE, guvernelor și parlamentelor statelor membre și 

Organizației Națiunilor Unite. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0017 

Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la 

Acordul euro-mediteraneean *** 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb 

de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea 

protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între 

Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, 

pe de altă parte (10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10593/2018), 

– având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea 

Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul 

euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele 

membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (10597/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (i) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0463/2018), 

– având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 16 ianuarie 20191 referitoare la 

proiectul de decizie, 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional, precum și avizele 

Comisiei pentru afaceri externe și ale Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(A8-0471/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2019)0016. 
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Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului 

Maroc. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0018 

Acordul UE-China în legătură cu procedura OMC de soluționare a 

litigiului DS492 „Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite 

produse din carne de pasăre” *** 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub 

forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară 

Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile 

tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” (10882/2018 – C8-0496/2018 – 

2018/0281(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10882/2018), 

– având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea 

Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu litigiul DS492: Uniunea 

Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne 

de pasăre (10883/2018), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

207 alineatul (4) primul paragraf și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera 

(a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0496/2018), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0472/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 

Populare Chineze. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0030 

Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018  

Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la uniunea bancară 

– raportul anual pe 2018 (2018/2100(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 1 martie 2018 referitoare la uniunea bancară – raportul 

anual pe 20171, 

– având în vedere răspunsurile Comisiei și Băncii Centrale Europene (BCE) la Rezoluția 

Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la uniunea bancară – raportul 

anual pe 2017, 

– având în vedere declarația convenită la summitul zonei euro în cadrul reuniunii sale din 

29 iunie 2018, 

– având în vedere Raportul special al Curții de Conturi Europene (CCE) din 16 ianuarie 

2018 privind eficiența operațională a gestionării crizelor bancare de către BCE2, 

– având în vedere propunerea Comisiei din 24 mai 2018 de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane 

(COM(2018)0339), 

– având în vedere constatările din 23 februarie 2018 ale BCE potrivit cărora ABLV Bank 

și ABLV Bank Luxembourg sunt în curs de a intra în dificultate sau susceptibile de a 

intra în dificultate, în conformitate cu Regulamentul privind mecanismul unic de 

rezoluție3, 

– având în vedere lansarea la 31 ianuarie 2018 de către Autoritatea Bancară Europeană 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2018)0058. 
2  Raportul special nr. 02/2018: „Eficiența operațională a gestionării crizelor bancare de 

către BCE”, Curtea de Conturi Europeană, 16 ianuarie 2018, 
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=44556 

3  Comunicat de presă, „ECB determined ABLV Bank was failing or likely to fail” (BCE 
a constatat că ABLV Bank era în curs de a intra sau susceptibilă de a intra în 
dificultate), Banca Centrală Europeană, 24 februarie 2018, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=44556
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html
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(ABE) a exercițiului său pe 2018 de simulare de criză la nivelul UE1, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 august 2013, a 

normelor privind ajutoarele de stat pentru măsurile de sprijin în favoarea băncilor în 

contextul crizei financiare („Comunicarea privind sectorul bancar”)2, 

– având în vedere raportul anual statistic al ESMA din 18 octombrie 2018 privind piețele 

instrumentelor financiare derivate, 

– având în vedere anunțurile BCE din 15 martie 2018 privind așteptările în materie de 

supraveghere pentru noile credite neperformante3 și din 11 iulie 2018 referitoare la 

măsurile sale suplimentare de supraveghere a stocului de credite neperformante4, 

– având în vedere raportul Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) din 

septembrie 2018 intitulat „Abordarea creditelor neperformante dintr-o perspectivă 

macroprudențială” („Approaching non-performing loans from a macroprudential 

angle”), 

– având în vedere raportul CERS din septembrie 2018 intitulat „Monitorul privind 

sistemul bancar paralel din UE nr. 3”, 

– având în vedere anunțul de post vacant pentru funcția de președinte al Consiliului de 

supraveghere al BCE, începând cu 1 ianuarie 20195, 

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 11 

octombrie 2017 privind mecanismul unic de supraveghere instituit în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 (COM(2017)0591), 

– având în vedere propunerile de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale 

pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 648/2012 (CRR) (COM(2016)0850), precum și a Directivei 2013/36/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la 

activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a 

firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 

Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (CRD IV) (COM(2016)0854), 

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 8 noiembrie 2017 referitor la 

                                                 
1  Comunicat de presă: „EBA launches 2018 EU-wide stress test exercise” (ABE lansează 

exercițiul pe 2018 de simulare de criză la nivelul UE), Autoritatea Bancară Europeană, 
31 ianuarie 2018, http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise 

2  JO C 216, 30.7.2013, p. 1. 
3  Comunicat de presă, „ECB sets out its supervisory expectations for new NPLs” (BCE 

își prezintă așteptările în materie de supraveghere pentru noile credite neperformante), 
Banca Centrală Europeană, 15 martie 2018, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.en.html 

4  Comunicat de presă, „ECB announces further steps in supervisory approach to stock of 
NPLs” (BCE anunță măsuri suplimentare de supraveghere a stocului de credite 
neperformante), Banca Centrală Europeană, 11 iulie 2018, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.en.html 

5  JO C 248A, 16.7.2018, p. 1. 

http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.en.html
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modificările aduse cadrului Uniunii privind cerințele de capital pentru instituțiile de 

credit și firmele de investiții (CON/2017/46), 

– având în vedere raportul Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) din iulie 

2017 privind implicațiile IFRS 9 asupra stabilității financiare, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 11 iulie 2017 privind Planul de acțiune 

pentru abordarea creditelor neperformante în Europa, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-

0419/2018), 

A. întrucât încredințarea către BCE a supravegherii instituțiilor financiare de importanță 

sistemică s-a dovedit a fi un succes; 

B. întrucât supravegherea prudențială și a combaterii spălării banilor nu pot fi abordate în 

mod separat; 

C. întrucât rolul ABE trebuie să fie consolidat în mod semnificativ pentru a pune în 

aplicare și a controla efectiv măsurile de combatere a spălării banilor; 

D. întrucât este important să se clarifice modul în care sunt tratate ajutoarele de stat pentru 

acțiunile schemelor de garantare a depozitelor1; 

E. întrucât volumul de credite neperformante, precum și expunerile de nivel 2 și de nivel 3 

din sistemele bancare ale unor state membre sunt încă îngrijorător de mari; 

F. întrucât între statele membre există în continuare diferențe considerabile în ceea ce 

privește numărul și ratele creditelor neperformante; 

G. întrucât participarea la uniunea bancară este deschisă pentru statele membre care nu au 

adoptat încă moneda euro; întrucât niciun stat membru nu a decis până în prezent să 

participe pe această bază; întrucât mai multe state membre discută posibilitatea de a se 

alătura uniunii bancare; întrucât diferite instituții financiare consideră că este avantajos 

să se afle în interiorul uniunii bancare, 

1. ia act, cu satisfacție, de realizările și rezultatele uniunii bancare în ceea ce privește 

contribuția la promovarea unei piețe cu adevărat unice, a unor condiții de concurență 

echitabile și a stabilității financiare, precum și la creșterea previzibilității pentru actorii 

de pe piață; subliniază importanța angajamentului față de procesul de finalizare a 

uniunii bancare și nevoia de a asigura deschiderea și tratamentul egal al tuturor statelor 

membre care participă la uniunea bancară; reamintește că procesul de finalizare a 

uniunii bancare, care include un sistem european de asigurare a depozitelor și un 

mecanism de sprijin bugetar pentru Fondul unic de rezoluție, trebuie să continue, la fel 

ca și măsurile pentru reducerea riscurilor, care va ajuta la a consolida și mai mult 

perspectivele de stabilitate financiară și de creștere economică; 

2. subliniază importanța angajamentului față procesul de finalizare a uniunii piețelor de 

                                                 
1  JO C 145, 25.4.2016, p. 34. 
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capital, care va contribui la crearea unei piețe de capital cu adevărat unice în UE, la 

canalizarea creditării în economia reală, la partajarea mai ușoară a riscurilor în sectorul 

privat, la o nevoie mai redusă de a partaja riscurile în sectorul public, la facilitarea 

investițiilor transfrontaliere și la completarea finanțării prin intermediul băncilor; 

3. reamintește că uniunea bancară este deschisă tuturor statelor membre care doresc să se 

alăture; salută orice măsură luată de statele membre din afara zonei euro în vederea 

aderării la uniunea bancară, deoarece acest lucru contribuie la alinierea uniunii bancare 

la piața internă; 

4. consideră că, pe lângă asigurarea stabilității financiare, unul dintre obiectivele uniunii 

bancare ar trebui să fie acela de a menține, respectând principiul proporționalității, 

diversitatea modelelor bancare sustenabile ale UE și de a evita orientarea sistemului 

bancar european către un model unic sau care penalizează disproporționat băncile mai 

mici, deoarece această diversitate permite îndeplinirea cerințelor cetățenilor și a 

proiectelor lor și reprezintă un instrument de diversificare, o caracteristică esențială 

pentru a face față șocurilor potențiale; 

5. subliniază că propunerile organismelor internaționale ar trebui transpuse în dreptul 

european astfel încât să se țină seama de particularitățile sectorului bancar european; 

6. atrage atenția că în special standardele Comitetului de la Basel pentru supraveghere 

bancară (BCBS) nu ar trebui să fie transpuse ca atare în dreptul european, fără a lua 

suficient în considerare particularitățile sistemului bancar european și principiul 

proporționalității; 

7. reamintește necesitatea unui set coerent și concis de norme pentru buna funcționare a 

uniunii bancare, ținând seama de importanța proporționalității; invită Comisia să acorde, 

după caz, prioritate regulamentelor față de directive, ca instrument legislativ pentru 

uniunea bancară, și să își stabilească o prioritate din a garanta pe deplin că întreaga 

legislație relevantă este pusă în aplicare integral și corect în toate statele membre; invită 

Comisia ca, în cooperare cu autoritățile europene de supraveghere, să identifice și să 

elimine obstacolele din calea pieței interne; 

8. consideră că deciziile luate de autoritățile de supraveghere și de rezoluție trebuie 

explicate în mod adecvat și trebuie să fie coerente, transparente și publice; îndeamnă 

autoritățile de supraveghere și autoritățile de rezoluție să fie cât mai restrictive posibil în 

aplicarea dispozițiilor care le permit să refuze accesul la documente; 

Supravegherea 

9. ia act de evaluările recente realizate de BCE în 2018 potrivit cărora unele instituții erau 

„în curs de a intra în dificultate sau susceptibile de a intra în dificultate”; evidențiază 

necesitatea de a îmbunătăți timpii de răspuns ai supravegherii bancare europene; este 

profund îngrijorat că unele dintre aceste cazuri au ridicat probleme privind aplicarea 

normelor de combatere a spălării banilor în uniunea bancară; reliefează necesitatea 

urgentă a unei abordări comune a UE în această privință, cu competențe atribuite în mod 

clar; salută, în acest context, propunerea Comisiei de a consolida ABE în domeniul 

combaterii spălării banilor; 

10. ia act de rezultatele simulării de criză realizate la nivelul UE de către ABE; salută 
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includerea instrumentelor de nivel 2 și de nivel 3 în sfera simulărilor de criză din 2018; 

consideră că simulările de criză ar trebui interpretate în combinație cu alte activități de 

monitorizare în curs; invită mecanismul unic de supraveghere (MUS), ABE și CERS să 

folosească metodologii coerente la definirea simulărilor de criză pentru a asigura un 

grad ridicat de transparență a acestei proceduri și pentru a preveni posibilele denaturări; 

11. reamintește că există riscuri asociate cu datoria suverană; ia act de activitatea în curs a 

Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) privind riscul suveran; 

este preocupat și de faptul că unele instituții financiare s-au angajat în expuneri excesiv 

de mari pe titluri de creanță emise de propriile guverne; subliniază că cadrul de 

reglementare al UE privind tratamentul prudențial al datoriei suverane ar trebui să fie în 

conformitate cu standardele internaționale; 

12. salută propunerea Comisiei de consolidare a rolului ABE în ceea ce privește combaterea 

spălării banilor în sectorul financiar; invită colegiuitorii să adopte propunerea fără 

întârzieri nejustificate și accentuează necesitatea consolidării cooperării și a schimbului 

de informații între autoritățile naționale de supraveghere pe baza standardelor comune 

din cadrul UE, făcând obiectul unei coordonări la nivelul UE și oferind sprijin 

autorităților naționale când nu pot face față anumitor situații; 

13. rămâne îngrijorat de cazurile recente de spălare de bani petrecute la bănci europene și de 

riscul ca astfel de cazuri să expună economia UE la instabilitate financiară și politică; 

observă că mai multe dintre aceste cazuri au fost raportate de jurisdicții din afara UE; 

solicită o abordare comună în ceea ce privește supravegherea prudențială și a 

activităților de combatere a spălării banilor; constată că în afara uniunii bancare au fost 

identificate și unele probleme legate de aplicarea legislației privind combaterea spălării 

banilor și că aderarea la uniunea bancară ar putea ajuta statele membre care nu fac parte 

din zona euro să abordeze aceste probleme; 

14. reliefează că piețele financiare sunt puternic interconectate; evidențiază importanța 

pregătirii autorităților de supraveghere bancară pentru toate rezultatele posibile în 

negocierile privind Brexitul dintre UE-27 și Regatul Unit, ținând seama că acest lucru 

nu înlocuiește pregătirea actorilor privați; invită Comisia și autoritățile de supraveghere 

să analizeze riguros implicațiile Brexitului; invită UE-27 să aprofundeze reglementarea 

comună și supravegherea comună, crescând, totodată, profunzimea și amploarea 

piețelor de capital din UE27; 

15. îndeamnă toți negociatorii să acționeze în direcția adoptării unui pachet legislativ 

echilibrat și sustenabil care vizează reducerea riscului în sistemul bancar, înainte de 

alegerile europene din 2019; îndeamnă Consiliul, în special, să negocieze cu bună 

credință, ținând seama în mod corespunzător de diversitatea modelelor bancare din UE, 

de principiul proporționalității și de pachetul echilibrat adoptat de Parlamentul 

European; invită Comisia să abordeze concret problema băncilor „prea mari pentru a se 

prăbuși”, împreună cu riscurile diferitelor modele bancare din UE, ținând seama de 

dimensiunea lor pe piețele relevante; 

16. ia act de negocierile în curs privind pachetul referitor la creditele neperformante; 

observă actul adițional al BCE privind creditele neperformante și activitatea ABE în 

legătură cu orientările privind gestionarea expunerilor neperformante și a celor 

restructurate în urma dificultăților financiare; salută reducerea volumului de credite 

neperformante în ultimii ani; își reafirmă îngrijorarea că numărul total și proporția 
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creditelor neperformante și ale instrumentelor de nivel 2 și 3 rămân mult peste medie în 

unele state membre; subliniază că riscul la adresa stabilității financiare pe care îl 

reprezintă creditele neperformante este semnificativ, dar mai mic decât în urmă cu 

câțiva ani; este de acord cu Comisia că responsabilitatea principală pentru reducerea 

creditelor neperformante revine statelor membre, în special prin adoptarea de legi 

eficiente în materie de insolvență, precum și băncilor înseși, însă reliefează interesul UE 

de a reduce ponderea creditelor neperformante; 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la utilizarea pe scară largă a modelelor interne de 

către instituțiile bancare; invită MUS și ABE să-și continue activitatea referitoare la 

adecvarea utilizării de modele interne pentru a stabili credibilitatea lor și a realiza 

condiții de concurență echitabile între instituții; 

18. ia act de negocierile în curs privind Sistemul european de supraveghere financiară 

(SESF); consideră că o piață unică are nevoie de competențe de supraveghere adecvate 

la nivelul UE; subliniază că responsabilitatea principală a SESF constă în a asigura 

eficacitatea acțiunilor de supraveghere; 

19. salută Comunicarea Comisiei referitoare la FinTech; recunoaște potențialul important al 

FinTech și necesitatea de a încuraja inovarea; constată, cu toate acestea, necesitatea unei 

reglementări clare și a unei supravegheri adecvate, care să protejeze consumatorii și să 

asigure stabilitatea financiară, precum și condiții de concurență echitabile pentru actorii 

de pe piața financiară; consideră că întreprinderile din sectorul FinTech care desfășoară 

același tip de activități ca și alți actori din sistemul financiar trebuie supuse acelorași 

reguli privind operațiunile desfășurate; evidențiază necesitatea de a îmbunătăți în mod 

continuu reziliența cibernetică a sectorului financiar din UE;  

20. este îngrijorat în continuare de amploarea sistemului bancar paralel în UE; reamintește 

că, la sfârșitul lui 2017, acesta reprezenta, potrivit estimărilor, aproximativ 40 % din 

sistemul financiar al UE; încurajează autoritățile UE, naționale și internaționale să 

continue să monitorizeze cu vigilență riscurile reprezentate de aceste activități și să le 

abordeze cât mai repede posibil, pentru a garanta concurența loială, transparența și 

stabilitatea financiară; invită Comisia să identifice de urgență lacunele existente în 

regulamentele actuale; 

21. reamintește dezbaterea inițială privind rolul BCE atât ca autoritate monetară, cât și de 

supraveghere; consideră că, în general, BCE a reușit să păstreze cele două roluri 

separate; consideră totuși că este necesară o dezbatere suplimentară pentru a evita riscul 

unui conflict de interese între cele două sarcini; subliniază importanța cooperării dintre 

ABE ca autoritate de reglementare și MUS ca autoritate de supraveghere, respectând 

repartizarea responsabilităților; 

22. consideră că armonizarea suplimentară a practicilor în ceea ce privește aprecierea dacă o 

bancă este în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate, 

precum și o distincție mai clară între competențele de supraveghere și de intervenție 

timpurie ar contribui la o gestionare a crizelor mai eficientă de către autoritățile 

competente, înainte de rezoluție; 

Rezoluția 

23. ia act de acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunii summitului zonei euro din 29 iunie 
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2018, conform căruia Mecanismul european de stabilitate (MES) va asigura mecanismul 

comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție (SRF) și va fi reformat pentru a oferi 

un sprijin eficace pentru stabilitate, bazat pe condiții stricte care să garanteze 

responsabilitatea, răspunderea și principiul evitării hazardului moral, precum și 

principiul conform căruia contribuabilii nu sunt răspunzători pentru riscurile bancare; 

reamintește poziția Parlamentului potrivit căreia acest mecanism ar trebui să fie 

încorporat pe deplin în cadrul instituțional al Uniunii și atrage atenția asupra necesității 

unui control democratic adecvat; 

24. reamintește că procedurile normale de insolvență sunt cele care se aplică atunci când 

măsurile de rezoluție nu sunt considerate ca fiind în interesul public; este conștient că 

divergențele din cadrul legislației privind insolvența reflectă proceduri naționale 

consacrate; observă că legislația în materie de insolvență poate beneficia de pe urma 

unei armonizări suplimentare în întreaga Uniune pentru a asigura norme comune și 

condiții de concurență echitabile pentru toate băncile și pentru toți investitorii și 

creditorii; 

25. își reafirmă poziția conform căreia normele privind recapitalizarea preventivă trebuie să 

fie clarificate; observă că recapitalizarea preventivă poate fi un instrument de gestionare 

a crizelor, dar consideră că utilizarea sa trebuie să fie strict limitată la cazurile 

excepționale în care banca îndeplinește nivelurile minime armonizate de capital 

reglementat, fiind astfel solvabilă, și în care se asigură conformitatea cu normele UE 

privind ajutoarele de stat; reamintește că obiectivul regimului de rezoluție al UE este de 

a garanta protejarea contribuabililor, că acționarii și creditorii băncii suportă costurile 

eșecurilor în materie de management bancar și că stabilitatea sistemului financiar în 

ansamblu este menținută; subliniază că este necesar să se îmbunătățească aplicarea 

setului comun de norme pentru rezoluția instituțiilor de credit; 

26. invită Comisia să evalueze redresarea și rezoluția instituțiilor de credit în conformitate 

cu normele privind ajutoarele de stat; invită Comisia să evalueze reglementarea pe baza 

Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD); solicită Comisiei 

să aplice în mod transparent normele privind ajutoarele de stat cu referire la BRRD; 

27. subliniază importanța accesului la lichidități pentru băncile aflate în proces de rezoluție, 

în timpul și imediat după procedurile de rezoluție; urmărește cu interes dezbaterile în 

curs cu privire la un posibil instrument pentru furnizarea de lichidități în cadrul 

rezoluției; 

28. invită Comisia să evalueze periodic dacă sectorul bancar a beneficiat de subvenții 

implicite și de ajutoare de stat de la începutul crizei și până în prezent, inclusiv prin 

furnizarea de sprijin neconvențional pentru asigurarea lichidității, și să publice un raport 

în acest sens; evidențiază efectul de denaturare pe care ajutoarele de stat îl pot avea 

asupra funcționării pieței interne; reamintește cerințele stricte referitoare la aplicarea 

articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

și invită din nou Comisia să reexamineze anual dacă aceste cerințe continuă să fie 

îndeplinite; 

29. salută concluzia Curții de Conturi, din raportul său privind eficiența operațională a 

gestionării crizelor bancare de către BCE, conform căreia structura organizatorică a 

BCE și resursele acesteia pentru evaluarea planurilor de redresare și pentru 

supravegherea băncilor aflate în situație de criză sunt satisfăcătoare, observând în 
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același timp că există probleme nerezolvate în ceea ce privește schimbul de informații și 

eficiența coordonării; reamintește importanța hotărâtoare pe care o au cooperarea și 

schimbul de informații între autorități pentru punerea în aplicare a măsurilor de 

rezoluție; 

30. salută memorandumul de înțelegere revizuit dintre BCE și Comitetul unic de rezoluție 

(SRB); subliniază că un schimb de informații simplificat și, în unele cazuri, automat 

sporește eficiența și contribuie la menținerea la un nivel minim a sarcinii de raportare 

impuse băncilor; 

Asigurarea depozitelor 

31. ia act de acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunii summitului zonei euro din 29 iunie 

2018 în legătură cu sistemul european de asigurare a depozitelor (EDIS), precum și de 

Comunicarea Comisiei din 11 octombrie 2017 privind EDIS; atrage atenția că procesul 

de instituire a EDIS ar trebui să continue în vederea finalizării uniunii bancare; 

recunoaște beneficiile partajării riscurilor și ale reducerii suplimentare a riscurilor; 

° 

° ° 

32. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Autorității Bancare Europene, Băncii Centrale Europene, Comitetului unic de 

rezoluție, parlamentelor statelor membre și autorităților competente, astfel cum sunt 

definite la punctul 40 de la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0037 

Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor 

culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor  

Rezoluția Parlamentului European din 17 ianuarie 2019 referitoare la cererile 

transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe 

perioada conflictelor armate și a războaielor (2017/2023(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în 

caz de conflict armat și cel de-al doilea protocol la aceasta din martie 1999, 

– având în vedere rezoluția sa din 14 decembrie 1995 referitoare la restituirea bunurilor 

furate către comunitățile evreiești1 și cea din 16 iulie 1998 referitoare la restituirea 

bunurilor aparținând victimelor Holocaustului2, 

– având în vedere pachetul de măsuri adoptat în decembrie 2016 pentru consolidarea 

capacității UE de a combate finanțarea terorismului și a criminalității organizate, 

îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Planului de acțiune împotriva finanțării 

terorismului din 2 februarie 2016 (COM (2016)0050) și propunerea sa de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale din 13 

iulie 2017 (COM (2017)0375), 

– având în vedere Rezoluția sa din 30 aprilie 2015 referitoare la distrugerea siturilor 

culturale de către ISIS/Daesh3, 

– având în vedere Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate 

ilegal din 24 iunie 1995, 

– având în vedere Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 

mai 2014 privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat 

membru4, 

– având în vedere articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor 

                                                 
1  JO C 17, 22.1.1996, p. 199. 
2  JO C 292, 21.9.1998, p. 166. 
3  JO C 346, 21.9.2016, p. 55. 
4  JO L 159, 28.5.2014, p. 1. 
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Omului, 

– având în vedere articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 

privind exportul bunurilor culturale1, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și 

executarea hotărârilor în materie civilă și comercială2, în special articolul 7 alineatul (4), 

– având în vedere rezoluția sa din 17 decembrie 2003 referitoare la un cadru juridic pentru 

libera circulație în cadrul pieței interne a bunurilor al căror drept de proprietate este 

susceptibil de a fi contestat3, 

– având în vedere studiul din 2016 realizat de Direcția Generală Politici Interne privind 

„Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă jefuite pe perioada conflictelor 

armate și a războaielor și alternative la litigiile în instanță”, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 4, 

– având în vedere Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire a 

importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală din 14 noiembrie 

1970, 

– având în vedere Rezoluția nr. 14232/12 a Consiliului din 4 octombrie 2012 privind 

crearea unei rețele informale a autorităților de aplicare a legii și a experților competenți 

în domeniul bunurilor culturale (UE CULTNET), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru 

cultură și educație (A8-0465/2018), 

A. întrucât, potrivit Interpol, piața neagră a operelor de artă devine la fel de lucrativă ca 

piața drogurilor, a armelor și a mărfurilor contrafăcute; 

B. întrucât, potrivit evaluării impactului propunerii Comisiei de privind importul bunurilor 

culturale, între 80 % și 90 % din vânzările globale de antichități sunt reprezentate de 

bunuri cu origine ilicită; 

C. întrucât patrimoniul cultural constituie unul dintre elementele de bază ale civilizației, 

având, printre altele, o valoare simbolică și constituind memoria culturală a umanității, 

menită să unească oamenii; întrucât, în ultimii ani, facțiunile beligerante și entitățile 

                                                 
1  JO L 39, 10.2.2009, p. 1. 
2  JO L 351, 20.12.2012, p. 1. 
3  JO C 91E, 15.4.2004, p. 500. 
4  JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
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teroriste din întreaga lume au săvârșit numeroase infracțiuni împotriva patrimoniului 

cultural mondial și întrucât opere de artă, sculpturi și artefacte arheologice valoroase 

sunt vândute și importate în UE din anumite țări din afara UE, profiturile obținute 

putând fi utilizate pentru a finanța activități de terorism; întrucât este esențial să se ia 

măsuri ferme împotriva traficului ilicit de bunuri culturale, cum ar fi operele de artă 

jefuite în timpul conflictelor armate și al războaielor din Libia, Siria și Irak; întrucât 

bunurile culturale au o importanță culturală, artistică, istorică și științifică enormă și 

trebuie protejate împotriva însușirii ilegale și a jafului; 

D. întrucât, la scurt timp după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, au avut loc 

tentative de a găsi și de a restitui bunurile jefuite țării lor de origine; 

E. întrucât restituirea obiectelor tranzacționate și/sau excavate sau obținute ilegal trebuie să 

fie asigurată, având în vedere angajamentul Uniunii Europene față de procese echitabile 

și compensarea victimelor, precum și Constituția și Convențiile UNESCO privind 

protecția patrimoniului; 

F. întrucât Principiile Conferinței de la Washington privind operele de artă confiscate de 

naziști, Forumul de la Vilnius și Declarația de la Terezin privind bunurile furate în 

timpul Holocaustului și aspectele conexe au subliniat că este importantă restituirea 

bunurilor imobile individuale; întrucât numărul operelor de artă care au fost restituite în 

perioada scursă de la Conferința de la Washington este estimat a fi între 1 000 și 2 0001; 

întrucât nu există o listă completă cu operele de artă restituite în ultimii ani; 

G. întrucât lipsesc în continuare opere de artă care așteaptă să fie restituite proprietarilor lor 

de drept sau moștenitorilor acestora; întrucât, la Conferința de la Washington din 1998, 

Jonathan Petropoulos a făcut o estimare potrivit căreia, în întreaga Europă, au fost furate 

în jur de 650 000 de opere de artă, iar Ronald Lauder a afirmat că 11 000 de opere de 

artă cu o valoare cuprinsă între 10 și 30 de miliarde USD la momentul respectiv (1998) 

lipsesc în continuare; întrucât Claims Conference-WJRO răspunde, în general, că nu 

există estimări exacte: au fost furate aproximativ 650 000 de opere de artă, dintre care 

circa 100 000 lipsesc în continuare; 

H. întrucât justițiabilii continuă să se confrunte cu probleme de natură juridică, din cauza, 

pe de o parte, a caracterului adesea foarte specific al cerințelor lor și, pe de altă parte, a 

expirării legilor postbelice privind restituirea, a neretroactivității normelor 

convenționale, a lipsei unei definiții privind „arta” jefuită, a dispozițiilor privind 

termenul de prescripție pentru cereri sau a dispozițiilor privind prescripția achizitivă și 

buna-credință; 

I. întrucât cererile de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale jefuite au fost 

abordate în principal prin intermediul dreptului internațional public; întrucât este 

necesar să fie instituite în completare norme mai riguroase ale dreptului internațional 

privat; 

J. întrucât dimensiunea dezvoltată insuficient a dreptului privat atât la nivel internațional, 

cât și la nivel european contribuie la insecuritate juridică în cazurile de restituire 

                                                 
1  Potrivit Inițiativei Claims Conference-WJRO [Conferința privind pretențiile materiale - 

World Jewish Restitution Organization (Organizația mondială pentru restituirea 
proprietăților aparținând evreilor)] privind operele de artă și bunurile culturale jefuite. 
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transfrontalieră a operelor de artă și a bunurilor culturale jefuite, nu numai în ceea ce 

privește tranzacțiile finalizate cu opere de artă jefuite de către naziști, ci și în ceea ce 

privește cazurile viitoare; 

K. întrucât nu există legislație la nivelul UE care să reglementeze în mod explicit și 

cuprinzător cererile de restituire pentru operele de artă și bunurile culturale jefuite în 

conflicte armate de către persoane private; 

L. întrucât UNESCO, în colaborare cu casele de licitații importante, cu muzeele și cu 

colecționarii de renume din Europa, realizează cercetări aprofundate cu privire la 

proveniența acestor opere, pentru a le putea restitui proprietarilor lor; 

M. întrucât, pentru a completa baza de date a Interpol privind bunurile furate, Consiliul 

Internațional al Muzeelor (ICOM) publică, de mai bine de un deceniu, „liste roșii” care 

consemnează categoriile de obiecte care ar putea face obiectul traficului ilicit, 

1. regretă că, până în prezent, nu s-a adoptat practic nicio măsură ca urmare a rezoluției 

sale referitoare la un cadru juridic pentru libera circulație în cadrul pieței interne a 

bunurilor al căror drept de proprietate este susceptibil de a fi contestat, în care 

Parlamentul a solicitat Comisiei să efectueze un studiu cu privire la o serie de aspecte 

legate de normele de drept civil și procedural, cercetarea provenienței, sisteme de 

catalogare, mecanisme alternative de soluționare a litigiilor și valoarea înființării unei 

autorități administrative transfrontaliere de coordonare; consideră că articolul 81 

alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar putea servi drept 

temei juridic pentru a conferi Uniunii competențe de a acționa în acest domeniu; 

2. subliniază că furtul de opere de artă și alte bunuri culturale în timpul conflictelor armate 

și al războaielor, precum și pe timp de pace constituie o problemă comună majoră, care 

trebuie abordată atât din prisma prevenirii, cât și a restituirii bunurilor culturale furate, 

pentru a proteja și a asigura integritatea patrimoniului și a identității culturale a 

societăților, a comunităților, a grupurilor și a persoanelor; 

3. constată că nu s-a acordat suficientă atenție la nivelul UE restituirii operelor de artă și 

bunurilor culturale jefuite, furate sau obținute ilegal, printre altele, în conflicte armate, 

în special în domeniul dreptului privat, al dreptului internațional privat și al procedurii 

civile; solicită Comisiei să protejeze, să sprijine și să încurajeze cererile transfrontaliere 

de restituire a bunurilor culturale strămutate și însușite ilegal ca urmare a actelor de furt 

sancționate de stat sau jefuite în timpul conflictelor armate; în acest sens, invită Comisia 

să elaboreze recomandări și orientări, pentru a sensibiliza cu privire la necesitatea 

sprijinirii instituțiilor naționale din statele membre în ceea ce privește cererile de 

restituire; 

4. subliniază că instituții precum UNESCO și Interpol fac apel la consolidarea protecției 

patrimoniului cultural și la responsabilizarea statelor în vederea introducerii unor 

dispoziții care să faciliteze restituirile; 

5. regretă faptul că nu există statistici fiabile privind amploarea exactă a furtului și a 

comerțului ilicit cu bunuri culturale; solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze 

statistici fiabile în acest domeniu; 

6. își exprimă îngrijorarea că inițiativele politice și legislative actuale se concentrează 
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exclusiv pe dreptul public, administrativ și/sau penal; evidențiază că, pentru a institui un 

cadru de reglementare cuprinzător, dreptul privat trebuie luat în considerare într-o 

măsură mai accentuată; solicită autorităților competente să ia toate măsurile și 

inițiativele adecvate pentru a realiza acest lucru; 

7. consideră că este necesară o investigare mai profundă pentru a scoate la lumină 

comerțul ilicit cu bunuri culturale și pentru a obține informații mai detaliate cu privire la 

amploarea, structura și dimensiunea acestuia, de exemplu prin proiectul ILLICID 

desfășurat în prezent în Germania; 

8. salută recunoașterea de către unele state membre a faptului că problemele unice legate 

de cererile de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale jefuite, furate sau 

obținute în mod ilicit în conflicte armate și războaie trebuie abordate pentru a se ajunge 

la soluții juridice care să garanteze drepturile de proprietate ale persoanelor particulare, 

ale autorităților publice și locale și ale asociațiilor religioase deposedate pe nedrept de 

operele lor de artă în timpul unor conflicte armate sau războaie; 

9. subliniază importanța conștientizării la nivel colectiv pentru a denunța aceste practici 

ilegale și reamintește că fiecare obiect sustras de la proprietarul său reprezintă o valoare 

istorică și științifică pierdută pentru totdeauna; 

10. ia act de faptul că cea mai eficientă modalitate de combatere a traficului de bunuri 

culturale și a dezvoltării pieței de artă ilegale, precum și de sprijinire a restituirii este de 

a încuraja dezvoltarea unor practici corecte în domeniul comerțului cu opere de artă și al 

restituirii, dintr-o perspectivă transnațională și mondială, având impact atât în ceea ce 

privește scopul preventiv, cât și cel coercitiv sau punitiv;  

11. consideră că, pentru a dispune de un set de norme care poate preveni în mod eficient 

furtul operelor de artă și al bunurilor culturale și contrabanda cu acestea și pentru a 

realiza o piață mondială a obiectelor de artă pe deplin transparentă, responsabilă și etică, 

Comisia ar trebui să încerce să coopereze cu țările terțe în vederea stabilirii unor 

parteneriate fructuoase, ținând seama, în acest scop, de principiile enunțate în Convenția 

UNIDROIT din 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal; 

12. consideră că o acțiune legislativă a UE, care să includă dimensiunea dreptului 

internațional privat, ar fi adecvată numai pentru tranzacțiile viitoare; 

13. consideră că este momentul să se pună capăt anilor de tergiversări și nuanțări, dacă se 

dorește instituirea unei piețe europene a obiectelor de artă responsabilă și etică; solicită 

Comisiei, în acest sens, să identifice măsurile de drept civil care să contribuie la 

depășirea problemelor dificile cu care se confruntă persoanele private care doresc 

restituirea operelor de artă care le aparțin în mod real; în același timp, invită Comisia să 

elaboreze un nou cadru de dezbateri, în vederea identificării celor mai bune practici și 

soluții, atât pentru prezent, cât și pentru viitor; 

14. salută propunerea Comisiei de regulament privind importul bunurilor culturale, precum 

și amendamentele la propunere adoptate de Parlament la 25 octombrie 20181; reiterează, 

având în vedere amploarea globală a pieței operelor de artă și numărul obiectelor aflate 

în proprietate privată, necesitatea unor eforturi suplimentare în ceea ce privește 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2018)0418. 
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restituirea transfrontalieră a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada 

conflictelor armate și a războaielor; subliniază că cercetarea privind proveniența și 

cooperarea europeană s-au dovedit a fi utile pentru identificarea obiectelor furate și, 

ulterior, pentru restituirea lor și, în unele cazuri, au dus la prevenirea finanțării 

grupurilor teroriste sau a războaielor; 

15. regretă faptul că, din cauza lipsei sau a laxismului normelor referitoare la cercetarea 

privind proveniența și la obligația de diligență sau din cauza diferențelor dintre aceste 

norme între statele membre, multora dintre cererile transfrontaliere de restituire nu li se 

poate da curs în mod eficace și coordonat, acest lucru putând încuraja furturile și traficul 

și stimula contrabanda; observă că, din cauza lipsei unor standarde comune, procedura 

aplicabilă rămâne adesea neclară pentru toate părțile interesate, inclusiv muzee, 

comercianții și colecționarii de opere de artă, turiști și călători; solicită, prin urmare, 

Comisiei să armonizeze normele referitoare la cercetarea privind proveniența și să 

includă unele principii de bază din Convenția UNIDROIT din 1995 privind bunurile 

culturale furate sau exportate ilegal; 

16.  subliniază că există o nevoie urgentă de a se promova activ recurgerea în mod 

sistematic la o cercetare independentă și de înaltă calitate privind proveniența pentru a 

identifica operele de artă furate, a facilita restituirea acestora proprietarilor legitimi, a 

garanta o piață a obiectelor de artă complet transparentă, responsabilă și etică și a 

preveni și împiedica în mod eficace furturile de opere de artă și bunuri culturale care 

provin din zone de război și de conflicte armate și traficul cu acestea; ia act de 

posibilitățile oferite de instrumentele financiare europene în acest sens; solicită 

Comisiei și statelor membre să încurajeze și să sprijine, la nivelul Uniunii și la nivel 

național, programe speciale de formare în domeniul cercetării privind proveniența, 

pentru a le permite în special celor implicați în combaterea comerțului ilicit cu bunuri 

culturale să-și dezvolte și să-și îmbunătățească competențele de specialitate, inclusiv 

prin proiecte transfrontaliere; 

17. consideră că cercetarea privind proveniența este strâns legată de obligația de diligență 

necesară aplicabilă la achiziționarea de opere de artă și constituie o preocupare majoră 

pentru toți actorii de pe piața artei deoarece dobândirea, cu bună știință sau din 

neglijență, a unor opere de artă furate este pedepsită în temeiul anumitor legislații 

naționale; 

18. consideră că, în mod evident, ar trebui să se aibă grijă să se creeze o listă cuprinzătoare 

a tuturor obiectelor culturale, inclusiv a celor care au aparținut evreilor, care au fost 

furate de către naziști și aliații acestora, din momentul în care aceste acte au avut loc și 

până în prezent; îndeamnă Comisia să sprijine un sistem de catalogare care să fie 

utilizat, de asemenea, de entitățile publice și de colecțiile de artă private, cu scopul de a 

colecta date privind situația bunurilor culturale jefuite, furate sau obținute ilegal și 

statutul exact al cererilor existente; îndeamnă Comisia să sprijine proiecte de 

digitalizare care să elaboreze baze de date digitale sau să le conecteze pe cele existente, 

pentru a facilita schimbul de astfel de date și cercetarea privind proveniența; 

19. consideră că, pentru a permite o bună cercetare privind proveniența, este necesară 

crearea unui registru documentar sau a unui registru de tranzacții cât se poate de 

detaliat; solicită Comisiei să sprijine activ elaborarea unor orientări comune privind 

astfel de registre și să adopte măsurile adecvate pentru a încuraja statele membre să 

introducă o obligație generală pentru profesioniștii piețelor obiectelor de artă de a păstra 
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un astfel de registru de tranzacții și, la nivel mai general, de a adera la Convenția 

UNIDROIT din 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal; 

20. îndeamnă Comisia să încurajeze activitățile de cercetare privind proveniența din 

întreaga Uniune și să le sprijine din punct de vedere financiar; sugerează Comisiei să 

organizeze un forum de discuții pentru a face schimb de bune practici și pentru a găsi 

cele mai bune soluții pentru prezent și pentru viitor; 

21. invită Comisia să aibă în vedere instituirea unui mecanism specific de soluționare 

alternativă a litigiilor pentru a aborda cazurile de cereri de restituire a operelor de artă și 

a bunurilor culturale jefuite, cu scopul de a depăși obstacolele juridice existente, cum ar 

fi o formă hibridă de arbitraj și mediere; subliniază importanța unor standarde clare și a 

unor proceduri transparente și neutre; 

22. ia act de faptul că termenul de prescripție le creează adesea dificultăți reclamanților în 

materie de restituire; solicită Comisiei să evalueze chestiunea și să găsească echilibrul 

adecvat în ceea ce privește termenul de prescripție aplicabil cererilor de restituire a 

obiectelor de artă jefuite, inclusiv celor de restituire a obiectelor de artă jefuite de către 

naziști, care ar trebui să țină seama atât de protecția intereselor victimelor jafului și 

furtului, cât și de cele ale pieței; consideră că Actul SUA privind recuperarea operelor 

de artă expropriate în timpul Holocaustului ar putea servi drept exemplu; 

23. solicită Comisiei să aibă în vedere luarea unei măsuri legislative pentru a consolida 

sistemul juridic aplicabil cererilor de restituire transfrontalieră a operelor de artă și a 

bunurilor culturale furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, pe baza unor 

instrumente de drept internațional privat; 

24. solicită instituțiilor competente ale UE să încurajeze statele membre să facă schimb de 

informații privind practicile existente în ceea ce privește verificarea provenienței 

bunurilor culturale și să își intensifice cooperarea pentru a armoniza măsurile de control 

și procedurile administrative menite să stabilească proveniența bunurilor culturale; 

25. atrage atenția asupra lipsei de coordonare la nivelul statelor membre în ceea ce privește 

interpretarea noțiunii de „diligență necesară”; invită Comisia să clarifice noțiunea de 

„diligență necesară” în ceea ce privește buna credință; evidențiază, ca exemplu, articolul 

16 din Legea federală elvețiană privind transferul internațional de bunuri culturale, care 

interzice comercianților și adjudecătorilor încheierea unei tranzacții de artă în cazul în 

care au îndoieli cu privire la proveniența obiectului; constată că, în temeiul acestei legi, 

sarcina probei este transferată în parte vânzătorului; cu toate acestea, posesorul unei 

opere de artă nu se poate baza pe principiul bunei credințe în cazul în care nu este în 

măsură să demonstreze că a acordat atenția cuvenită în momentul achiziției; invită 

Comisia să adopte măsuri destinate să sensibilizeze piața obiectelor de artă și potențialii 

cumpărători de artefacte în ceea ce privește importanța cercetării privind proveniența, 

având în vedere faptul că acest tip de cercetare este legat de obligația de diligență 

necesară; 

26. îndeamnă Comisia să elaboreze principii comune privind accesul la arhivele publice sau 

private care conțin informații privind identificarea și localizarea bunurilor și să 

efectueze o analiză detaliată a bazelor de date existente cu privire la bunurile culturale și 

să aibă în vedere crearea unei metabaze de date centrale, care să țină cont de 

informațiile disponibile, să fie actualizată în mod periodic și să fie accesibilă tuturor 
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actorilor relevanți; consideră că, pornind de la această metabază de date centrale, ar 

trebui să fie instituit un sistem comun de catalogare, care ar putea utiliza identificatori 

standardizați ai obiectelor; solicită, prin urmare, Comisiei să încurajeze introducerea 

unor identificatori ai obiectelor, elaborați și promovați de către ICOM și alte organizații, 

ca standard de piață în întreaga piață internă; consideră că o astfel de bază de date ar 

trebui să fie conectată la „Baza de date a operelor de artă furate” a Interpol și să fie 

actualizată în mod periodic; 

27. consideră că crearea, cu scopul de a permite o cercetare privind proveniența mai 

detaliată și mai exactă, a unui registru documentar sau a unui registru de tranzacții cu 

bunuri culturale ar putea fi o completare utilă a bazei de date menționate mai sus; 

solicită Comisiei să adopte măsurile adecvate pentru a încuraja statele membre să 

introducă o obligație generală pentru actorii de pe piețele obiectelor de artă de a păstra 

astfel de registre documentare sau registre de tranzacții și, la nivel mai general, de a 

adera la Convenția UNIDROIT din 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate 

ilegal; 

28. consideră că baza de date centrală ar trebui să funcționeze pe baza unui sistem de 

catalogare comun, prin care obiectele ar fi identificate într-un mod standardizat (luând 

în considerare caracteristici precum materialele, tehnicile, măsurătorile, inscripțiile, 

titlul, subiectul, data sau perioada etc.); 

29. solicită Comisiei să identifice principiile comune privind modul de stabilire a dreptului 

de proprietate, precum și normele privind prescrierea și standardele de probă și 

conceptul de jaf și artă, luând în considerare reglementările în vigoare în statele membre 

în acest sens; 

30. solicită statelor membre și țărilor candidate să depună toate eforturile necesare pentru a 

adopta măsuri care să asigure crearea unor mecanisme care să favorizeze întoarcerea 

proprietății la care se face referire în prezenta rezoluție și luarea în considerare a 

faptului că restituirea operelor de artă jefuite, furate sau obținute ilegal în cursul 

desfășurării de crime împotriva umanității către reclamanții legitimi reprezintă o 

chestiune de interes general în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția 

europeană a drepturilor omului; 

31. consideră că, pentru a dispune de un set de norme care poate preveni în mod eficient 

furtul operelor de artă și al bunurilor culturale și contrabanda cu acestea și pentru a 

realiza o piață mondială a obiectelor de artă pe deplin transparentă, responsabilă și etică, 

Comisia ar trebui să urmărească să coopereze cu țări terțe și să instituie parteneriate 

fructuoase care să favorizeze întoarcerea proprietății la care se face referire în prezenta 

rezoluție, luând totodată în considerare atât principiile consacrate în Convenția 

UNIDROIT din 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, cât și 

articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului; 

32. reamintește că educația favorizează respectarea și aprecierea operelor de artă și a altor 

bunuri culturale, ca simboluri ale patrimoniului cultural, și că, prin urmare, joacă un rol 

important în prevenirea și descurajarea furturilor și a comerțului ilicit cu bunuri 

culturale; invită Comisia și statele membre să încurajeze și să sprijine acțiuni 

educaționale și de sensibilizare în acest sens, inclusiv în contexte non-formale și 

informale; 
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33. invită Comisia și toate autoritățile competente relevante să adopte măsuri destinate să 

sensibilizeze piața obiectelor de artă și potențialii cumpărători de artefacte cu privire la 

importanța cercetării privind proveniența, având în vedere faptul că acest tip de 

cercetare este legat de obligația de diligență; 

34. reamintește că, pentru a combate traficul ilicit cu opere aparținând patrimoniului 

cultural, este esențială o cooperare strânsă între organele de poliție și cele vamale, la 

nivel european și internațional; 

35. sprijină ideea ca procedurile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a 

bunurilor culturale jefuite, furate sau obținute ilegal pe perioada conflictelor armate și a 

războaielor și promovarea activă a cercetării privind proveniența să fie abordate în 

contextul inițiativei Anul European al Patrimoniului Cultural 2018; invită, prin urmare, 

Comisia și grupul de lucru instituit de aceasta să includă acest punct în planul lor de 

lucru care prezintă în detaliu activitățile pentru Anul European al Patrimoniului Cultural 

2018; 

° 

° ° 

36. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0044 

Integrarea diferențiată  

Rezoluția Parlamentului European din 17 ianuarie 2019 referitoare la integrarea 

diferențiată (2018/2093(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Cartea albă a Comisiei din 1 martie 2017 referitoare la Viitorul 

Europei: Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 (COM(2017)2025) și 

documentele de reflecție care o însoțesc, privind viitorul finanțelor UE, privind viitorul 

apărării europene, privind aprofundarea uniunii economice și monetare, privind 

valorificarea oportunităților oferite de globalizare și privind dimensiunea socială a 

Europei, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea 

funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la posibile evoluții și 

ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2013 referitoare la problemele 

constituționale ale unei administrări pe mai multe niveluri a Uniunii Europene3, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizele Comisiei 

pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru bugete (A8-0402/2018), 

A. întrucât integrarea diferențiată este un concept polisemantic, care poate defini diferite 

fenomene atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere tehnic;  

B. întrucât procesele de integrare în UE sunt caracterizate printr-un număr tot mai mare și 

o varietate de situații care implică o integrare diferențiată atât în contextul dreptului 

primar, cât și al dreptului secundar; 

C. întrucât percepțiile politice asupra integrării diferențiate variază semnificativ în funcție 

                                                 
1  JO C 252, 18.7.2018, p. 215. 
2  JO C 252, 18.7.2018, p. 201. 
3  JO C 468, 15.12.2016, p. 176. 
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de contextul național; întrucât în unele state membre care sunt membre ale Uniunii de 

mai mult timp poate avea conotații pozitive și poate fi asociată cu ideea creării unui 

„grup-pionier” cu scopul de a realiza progrese mai rapide în ceea ce privește 

aprofundarea integrării, în timp ce în statele membre care au aderat mai recent la 

Uniune acest concept este perceput deseori ca o cale către crearea unor state membre de 

categoria întâi și de categoria a doua; 

D. întrucât integrarea diferențiată se referă, de asemenea, la o gamă amplă de mecanisme 

diferite, care pot avea, fiecare în parte, impacturi foarte diferite asupra integrării 

europene; întrucât se poate face o distincție între diferențierea temporală, sau Europa cu 

mai multe viteze, unde țintele sunt aceleași, dar viteza necesară pentru atingerea 

acestora variază, diferențierea la nivelul modalităților, sau Europa à la carte, și 

diferențierea spațială, deseori numită „geometrie variabilă”; 

E. întrucât diferențierea este o caracteristică constantă a integrării europene, nu doar în 

domenii în care UE deține competențe, dar și în alte domenii, și uneori a permis ca 

aprofundarea și extinderea UE să fie urmărite simultan; întrucât, în consecință, nu se 

poate opune rezistență diferențierii și integrării, iar diferențierea nu poate fi prezentată 

ca o cale inovatoare pentru viitorul Uniunii; 

F. întrucât, dacă integrarea diferențiată poate fi o soluție pragmatică pentru a impulsiona 

integrarea europeană, aceasta ar trebui folosită cu parcimonie și în limite definite strict, 

având în vedere riscul de fragmentare a Uniunii și a cadrului instituțional al acesteia; 

întrucât obiectivul final al integrării diferențiate ar trebui să fie promovarea includerii 

statelor membre, și nu a excluderii acestora; 

G. întrucât experiențele din trecut arată că, în timp ce interdependența funcționează ca 

factor de integrare, politizarea constituie adesea un obstacol în acest sens; întrucât, în 

consecință, domeniile de politică cel mai profund integrate ale UE, cum ar fi 

armonizarea și reglementarea pieței interne, sunt de multe ori cele care sunt cel mai 

puțin politizate, în timp ce integrarea diferențiată pare să survină cel mai probabil în 

domenii politice caracterizate de o puternică polarizare politică, precum politica 

monetară, apărarea, controlul la frontiere, drepturile fundamentale sau fiscalitatea; 

H. întrucât stabilirea unor legături politice și a unor relații de interdependență între statele 

membre contribuie în mod decisiv la integrarea acestora în cadrul Uniunii; 

I. întrucât tratatele permit diferite căi de integrare pentru statele membre, și anume prin 

intermediul cooperării consolidate (articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

- TUE) și al cooperării structurate permanente (articolul 46 din TUE), însă nu conțin 

dispoziții privind flexibilitatea permanentă sau integrarea diferențiată ca obiectiv pe 

termen lung sau ca principiu al integrării europene; întrucât aceste căi de integrare 

diferite ar trebui aplicate doar unui număr limitat de politici, ar trebui să fie favorabile 

incluziunii pentru a le permite tuturor statelor membre să participe și nu ar trebui să 

submineze procesul de creare a unei Uniuni tot mai profunde, astfel cum se prevede la 

articolul 1 din TUE;  

întrucât, în plus, cooperarea consolidată în cadrul politicii de securitate și apărare 

comune este astăzi o realitate, contribuind la construirea unei adevărate uniuni europene 

a apărării; 

J. întrucât, cu excepția taxei pe tranzacțiile financiare, toate cazurile existente de integrare 
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diferențiată ar fi putut fi adoptate de Consiliu printr-un vot cu majoritate calificată, dacă 

această regulă ar fi fost prevăzută la articolul 329 alineatul (2) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene în locul unanimității; 

K. întrucât unele forme de integrare diferențiată ar putea avea efecte centripete, atrăgând 

mai multe state membre să se alăture inițiativei mai târziu; 

L. întrucât procesul de diferențiere a dus la crearea unor inițiative în sfera cadrului juridic 

al UE, dar și la unele acorduri juridice interguvernamentale mai flexibile, care la rândul 

lor au dus la crearea unui sistem complex și greu de înțeles pentru cetățeni; 

M. întrucât statele membre nu sunt singurii actori potențiali ai integrării diferențiate; 

întrucât Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)1 permite 

deja cooperarea transnațională pe baza interesului comun, 

1. insistă asupra faptului că dezbaterea legată de integrarea diferențiată nu ar trebui să se 

axeze pe argumentele pro și contra diferențierii, ci pe modalitățile cele mai adecvate de 

a pune în practică integrarea diferențiată - care este deja o realitate politică - în interiorul 

cadrului instituțional al UE în interesul suprem al Uniunii și al cetățenilor săi; 

 

2. reamintește concluziile sale conform cărora structurile și procesele decizionale 

interguvernamentale sporesc complexitatea responsabilității instituționale, reduc 

transparența și răspunderea democratică, iar metoda comunitară este cea mai bună 

pentru funcționarea Uniunii; 

3. consideră că integrarea diferențiată ar trebui să reflecte ideea că Europa nu funcționează 

pe baza unei abordări universale și ar trebui să se adapteze la nevoile și dorințele 

cetățenilor săi; este de opinie că diferențierea ar putea fi necesară uneori pentru a lansa 

noi proiecte europene și pentru a depăși blocajele legate de situații politice naționale 

fără legătură cu proiectul comun; este de opinie, de asemenea, că aceasta ar trebui 

utilizată pragmatic, ca instrument constituțional pentru a asigura flexibilitatea, fără a 

submina interesul general al Uniunii și egalitatea de drepturi și oportunități a 

cetățenilor; reiterează faptul că diferențierea ar trebui concepută doar ca un pas temporar 

pe calea către o elaborare de politici mai eficace și mai integrată; 

4. consideră că Consiliul European ar trebui să-și ia răgazul necesar pentru a modela 

agenda europeană demonstrând beneficiul acțiunilor comune și încercând să convingă 

toate statele membre să participe la acestea; subliniază că orice eventuală integrare 

diferențiată convenită este, prin urmare, a doua cea mai bună opțiune, și nu o prioritate 

strategică; 

5. își reiterează convingerea că integrarea diferențiată trebuie să fie în continuare deschisă 

tuturor statelor membre, astfel cum se prevede la articolele 20 și 46 din TUE, și să 

constituie un exemplu de integrare europeană mai profundă, în cadrul căreia niciun stat 

membru nu rămâne în afara politicii pe termen lung, și nu ar trebui privită ca o 

modalitate de facilitare a unor soluții „à la carte” ce amenință să submineze metoda 

Uniunii și sistemul instituțional al UE; 

                                                 
1  JO L 210, 31.7.2006, p. 19. 
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6. afirmă că orice inițiativă de diferențiere care duce la crearea sau perceperea creării unor 

state membre de categoria întâi și de categoria a doua ale Uniunii ar însemna un eșec 

politic enorm, cu consecințe nefaste pentru proiectul UE; 

7. solicită ca viitoarele modele de integrare diferențiată să fie concepute în așa fel încât să 

încurajeze și să sprijine pe deplin statele membre care doresc să participe în eforturile 

lor de dezvoltare și conversie economică, în vederea îndeplinirii criteriilor necesare într-

un interval de timp rezonabil; 

8. consideră că un răspuns adecvat la nevoia de instrumente flexibile este soluționarea 

cauzelor profunde ale problemei; solicită, prin urmare, să se schimbe mai mult 

procedurile de vot în cadrul Consiliului, pentru a trece de la unanimitate la majoritate 

calificată, recurgând la „clauza pasarelă” [articolul 48 alineatul (7) din TUE]; 

9. este de opinie că integrarea diferențiată ar trebui să se facă întotdeauna cu respectarea 

dispozițiilor tratatului, ar trebui să mențină unitatea instituțiilor UE și nu ar trebui să 

conducă la apariția unor mecanisme instituționale paralele, care, indirect, sunt contrare 

spiritului și principiilor fundamentale ale legislației UE, ci ar trebui să permită crearea 

unor organisme specifice, după caz, fără a aduce atingere competențelor și rolului 

instituțiilor UE; reamintește că flexibilitatea și adaptarea la particularitățile naționale, 

regionale și locale ar putea să fie asigurate prin intermediul unor dispoziții de drept 

derivat;  

10. subliniază că integrarea diferențiată nu ar trebui să ducă la procese decizionale mai 

complexe, care ar submina responsabilitatea democratică a instituțiilor UE; 

11. consideră că Brexitul oferă ocazia de a ne îndepărta de modelele de „neparticipare” și de 

a trece la modelele solidare și nediscriminatorii de „participare”; subliniază că, datorită 

acestor modele de „participare”, progresul spre o „uniune mai profundă” nu s-ar limita 

la cel mai mic numitor comun al unei soluții unice, ci ar oferi flexibilitatea necesară 

progresului, lăsând ușa deschisă statelor membre care doresc și sunt capabile să 

îndeplinească criteriile necesare; 

12. solicită ca următoarea revizuire a tratatelor să aducă ordine în actualul proces de 

diferențiere punând capăt practicii de neparticipare permanentă și excepțiilor de la 

dreptul primar al UE pentru state membre individuale, întrucât acestea duc la 

diferențiere negativă în dreptul primar al UE, distorsionează omogenitatea legislației UE 

în general și periclitează coeziunea socială a UE;  

13.  recunoaște, însă, că ar putea fi necesare unele perioade de tranziție pentru noii membri, 

cu titlu strict excepțional, temporar și de la caz la caz; insistă asupra faptului că ar trebui 

introduse dispoziții juridice clare și cu titlu executoriu, pentru a evita perpetuarea în 

timp a acestor perioade; 

14.  insistă, prin urmare, ca statutul de membru al UE să presupună respectarea integrală a 

dreptului primar al UE în toate domeniile de politică, iar țărilor care doresc o relație 

strânsă cu UE, însă nu sunt dispuse să își asume respectarea deplină a dreptului primar 

și nu pot sau nu vor adera la UE ar trebui să li se ofere o formă de parteneriat; consideră 

că această relație ar trebui să presupună și obligații corespunzătoare drepturilor aferente, 

ca de exemplu o contribuție la bugetul UE, și ar trebui să fie condiționată de respectarea 

valorilor fundamentale ale Uniunii, a statului de drept și, în cazul participării la piața 
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internă, a celor patru libertăți;  

15. subliniază faptul că respectarea și protejarea valorilor fundamentale ale UE sunt piatra 

de temelie a Uniunii Europene, o comunitate bazată pe valori, și leagă statele membre 

între ele; consideră, prin urmare, că diferențierea nu ar trebui să fie permisă atunci când 

este vorba despre respectarea drepturilor fundamentale și a valorilor existente 

consacrate la articolul 2 din TUE; insistă, în plus, asupra faptului că diferențierea nu ar 

trebui să fie posibilă în domenii de politică în care statele membre neparticipante ar 

putea crea externalități negative, cum ar fi dumpingul economic și social; solicită ca 

Comisia să examineze atent potențialele efecte centrifuge, inclusiv pe termen lung, 

atunci când prezintă propunerea sa de cooperare consolidată; 

16. reamintește recomandarea sa de a se defini un parteneriat, pentru a stabili un cerc de 

parteneri în jurul UE pentru statele care nu pot sau nu vor să adere la Uniune, dar care 

doresc să aibă totuși o relație strânsă cu UE1; 

17. propune stabilirea unei proceduri speciale care să permită, după un anumit număr de 

ani, atunci când a fost lansată o cooperare consolidată de un număr de state care 

constituie o majoritate calificată în Consiliu și după aprobarea Parlamentului European, 

integrarea dispozițiilor cooperării consolidate în acquis-ul UE; 

18. subliniază faptul că flexibilitatea și diferențierea ar trebui să meargă mână în mână cu o 

consolidare a normelor comune în domeniile de bază, pentru a asigura că diferențierea 

nu duce la fragmentare politică; consideră, prin urmare, că un viitor cadru instituțional 

european ar trebui să includă piloni europeni ai drepturilor politice, economice, sociale 

și de mediu, care să nu poată fi evitați; 

19.  recunoaște că cooperarea regională joacă un rol important în consolidarea integrării 

europene și consideră că dezvoltarea acesteia în continuare are un potențial imens de a 

consolida și aprofunda integrarea prin adaptarea acesteia la specificul local și voința de 

a coopera; 

20.  propune să fie dezvoltate instrumente adecvate în cadrul legislației UE și să se 

stabilească un buget pentru testarea inițiativelor transfrontaliere din interiorul UE care 

vizează chestiuni de interes pentru întreaga UE și care ar putea deveni ulterior propuneri 

legislative sau cazuri de cooperare consolidată; 

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și parlamentelor statelor membre. 

 

 

                                                 
1  JO C 252, 18.7.2018, p. 207. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2019)0045 

Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența 

dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului 

UE  

Rezoluția Parlamentului European din 17 ianuarie 2019 referitoare la ancheta strategică 

a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în 

cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE (2018/2096(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 15 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE) și dispozițiile acestuia privind accesul la documentele instituțiilor 

Uniunii, 

– având în vedere articolul 228 din TFUE, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 

11, 

– având în vedere articolul 3 alineatul (7) din Statutul Ombudsmanului European, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul publicului la documentele Parlamentului 

European, ale Consiliului și ale Comisiei1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la accesul public la 

documente [conform articolului 116 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] 

pentru anii 2014-20152, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea 

funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2017 referitoare la transparența, 

responsabilitatea și integritatea în instituțiile UE4, 

                                                 
1  JO L 145, 31.5.2001, p. 43. 
2  JO C 66, 21.2.2018, p. 23. 
3  JO C 252, 18.7.2018, p. 215. 
4  JO C 337, 20.9.2018, p. 120. 
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– având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la interpretarea și aplicarea 

Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare1,  

– având în vedere articolele 2.6 și 2.7 din Documentul de contribuție al celei de LIX-a 

reuniuni a COSAC, adoptat la reuniunea plenară de la Sofia din 17-19 iunie 2018, 

– având în vedere raportul special al Ombudsmanului adresat Parlamentului European în 

urma anchetei strategice OI/2/2017/TE privind transparența procesului legislativ al 

Consiliului, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri constituționale și 

Comisiei pentru petiții, desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de 

procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și al Comisiei pentru 

petiții (A8-0420/2018), 

A. întrucât articolul 228 din TFUE și articolul 3 din Statutul Ombudsmanului permit 

Ombudsmanului să inițieze anchete pentru care consideră că există motive, fie pe baza 

unei plângeri, fie din proprie inițiativă; 

B. întrucât articolul 1 și articolul 10 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE) prevăd că, la nivelul Uniunii, deciziile trebuie luate într-un mod cât mai deschis 

și cât mai aproape de cetățeni; 

C. întrucât Parlamentul European, în calitate de instituție care reprezintă direct cetățenii, și 

Consiliul Uniunii Europene, reprezentând statele membre, sunt cele două componente 

ale sistemului legislativ european și constituie dubla sursă de legitimitate a Uniunii 

Europene; 

D. întrucât Parlamentul European lucrează cu un grad mare de transparență în procedura sa 

legislativă, inclusiv în etapa de comisii, permițând cetățenilor, mass-mediei și părților 

interesate să identifice în mod clar diferitele poziții din cadrul Parlamentului și originea 

propunerilor specifice, precum și să urmărească adoptarea deciziilor finale; 

E. întrucât, în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din TUE, Consiliul trebuie să se 

întrunească în ședință publică atunci când deliberează și votează un proiect de act 

legislativ; 

F. întrucât Consiliul adoptă foarte multe dintre deciziile care ar putea fi adoptate prin vot 

cu majoritate calificată (VMC) prin consens și fără a recurge la un vot formal; 

G. întrucât, la 10 martie 2017, Ombudsmanul a lansat o anchetă privind transparența 

discuțiilor legislative din cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului, adresând 

Consiliului 14 întrebări, și lansând o consultare publică; 

H. întrucât, în urma anchetei, Ombudsmanul a constatat că lipsa de transparență a 

Consiliului în privința accesului public la documentele sale legislative și practicile sale 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2018)0225. 
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curente în ceea ce privește transparența procesului său decizional - în special în etapa 

pregătitoare de la nivelul Coreperului și al grupurilor de lucru - constituie o administrare 

defectuoasă; 

I. întrucât, la 9 februarie 2018, Ombudsmanul a formulat șase sugestii de îmbunătățire și 

trei recomandări specifice adresate Consiliului cu privire la transparența grupurilor sale 

de pregătire, și a solicitat un răspuns din partea Consiliului; 

J. întrucât Consiliul nu a răspuns la recomandările incluse în raportul Ombudsmanului în 

termenul de trei luni prevăzut de lege, și dată fiind importanța transparenței legislative, 

Ombudsmanul a decis să nu acorde Consiliului nicio prelungire dincolo de acest termen 

și a prezentat raportul Parlamentului; 

1. este profund îngrijorat de faptul că una dintre criticile recurente la adresa Uniunii 

Europene se referă la deficitul democratic al acesteia; subliniază, prin urmare, că faptul 

că una dintre principalele sale trei instituții ia decizii fără transparența care este de 

așteptat de la o instituție democratică este în detrimentul ambițiosului proiect european; 

2. are convingerea fermă că un proces decizional complet democratic și foarte transparent 

la nivel european este indispensabil pentru a spori încrederea cetățenilor în proiectul 

european și în instituțiile UE, în special în perioada premergătoare alegerilor europene 

din mai 2019, și este, prin urmare, hotărât să consolideze responsabilitatea democratică 

a tuturor instituțiilor UE; 

3. susține punctul de vedere al Ombudsmanului, conform căruia este o cerință legală în 

temeiul tratatelor și o cerință democratică fundamentală ca cetățenii să poată înțelege și 

urmări în detaliu evoluția legislației și să poată lua parte la aceasta; 

4. accentuează faptul că un nivel ridicat de transparență a procesului legislativ este esențial 

pentru a permite cetățenilor, mass-mediei și părților interesate să tragă la răspundere atât 

reprezentanții aleși, cât și guvernele; 

5. consideră că un nivel ridicat de transparență reprezintă o măsură de protecție împotriva 

răspândirii speculațiilor, a știrilor false și a teoriilor conspirației, asigurând o bază 

factuală pentru respingerea în mod public a unor astfel de afirmații; 

6. reamintește că Parlamentul European reprezintă interesele cetățenilor europeni într-un 

mod deschis și transparent, astfel cum a fost confirmat de către Ombudsman, și ia act de 

progresele înregistrate de Comisie în ceea ce privește îmbunătățirea standardelor sale în 

materie de transparență; regretă faptul că Consiliul nu respectă încă standarde 

comparabile;  

7. evidențiază faptul că activitatea grupurilor de lucru ale Consiliului, și anume Comitetele 

Reprezentanților Permanenți (Coreper I + II) și peste 150 de grupuri de lucru reprezintă 

o parte integrantă din procedura decizională a Consiliului; 

8. regretă faptul că, spre deosebire de reuniunile comisiilor parlamentare din Parlament, 

reuniunile grupurilor de pregătire ale Consiliului, precum și majoritatea dezbaterilor din 

Consiliu se desfășoară cu ușile închise; consideră că cetățenii, mass-media și părțile 

interesate trebuie să aibă acces, prin mijloace corespunzătoare, la reuniunile Consiliului 

și ale grupurilor sale de pregătire, inclusiv prin livestreaming și webstreaming, și că 

procesele-verbale ale respectivelor reuniuni ar trebui să fie publicate pentru a asigura un 
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grad ridicat de transparență în procesul legislativ la nivelul ambelor componente ale 

sistemului legislativ european; subliniază faptul că, în conformitate cu principiul 

legitimității democratice, ambele componente ale sistemului legislativ european ar 

trebui să poată fi trase la răspundere de către cetățeni pentru acțiunile lor; 

9. regretă faptul că Consiliul nu publică în mod proactiv majoritatea documentelor 

referitoare la dosarele legislative, astfel că cetățenii nu știu ce documente există efectiv, 

situație care îi împiedică să își exercite dreptul de a solicita acces la documente; regretă 

faptul că informațiile disponibile cu privire la documentele legislative sunt prezentate de 

Consiliu într-un registru incomplet și greu de folosit; invită Consiliul să înscrie în 

registrul său public toate documentele referitoare la dosarele legislative, indiferent de 

formatul acestora și de clasificarea lor; ia act, în acest sens, de eforturile depuse de 

Comisie, Parlament și Consiliu pentru a crea o bază de date comună pentru dosarele 

legislative și subliniază că toate cele trei instituții au responsabilitatea de finaliza rapid 

acest proiect; 

10. consideră că practica Consiliului de clasificare sistematică a documentelor referitoare la 

dosare legislative, distribuite în cadrul grupurilor sale de pregătire, ca „LIMITE” 

reprezintă o încălcare a jurisprudenței1 Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și a 

cerinței legale conform căreia accesul publicului la documentele legislative trebuie să 

fie cât mai larg; invită Consiliul să pună pe deplin în aplicare hotărârile CJUE și să 

elimine inconsecvențele și practicile divergente încă existente; reamintește că nu există 

un temei juridic solid pentru marcajul „LIMITE” și consideră că orientările interne ale 

Consiliului ar trebui revizuite pentru a garanta că marcajul „LIMITE” nu poate fi aplicat 

documentelor decât în cazuri justificate corespunzător, în conformitate cu jurisprudența 

CJUE; 

11. regretă faptul că, în urma hotărârii CJUE în cauza Access Info din 2013, Coreper a 

decis, ca regulă, că autorul documentului ar trebui să înregistreze „dacă este cazul” 

numele statelor membre din documentele legate de proceduri legislative aflate în 

desfășurare; consideră inacceptabil faptul că pozițiile adoptate de fiecare stat membru în 

cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului nu sunt nici publicate, nici înregistrate în 

mod sistematic, ceea ce înseamnă că este imposibil ca cetățenii, mass-media și părțile 

interesate să controleze efectiv comportamentul guvernelor lor alese; 

12. evidențiază faptul că această lipsă de informații împiedică, de asemenea, parlamentele 

naționale să controleze acțiunile guvernelor naționale în cadrul Consiliului, ceea ce este 

funcția esențială a parlamentelor naționale în procedura legislativă a UE, și permite 

membrilor guvernelor naționale să se distanțeze în sfera națională de decizii de la 

nivelul european pe care chiar ei le-au pregătit și le-au adoptat; consideră că această 

practică este în contradicție cu spiritul tratatelor și că este iresponsabil din partea 

membrilor guvernelor naționale să submineze încrederea în Uniunea Europeană, „dând 

vina pe Bruxelles” pentru luarea unor decizii la care chiar ei au participat; consideră că 

o înregistrare sistematică a pozițiilor adoptate de statele membre în grupurile de 

pregătire ale Consiliului ar reprezenta o descurajare a acestei practici, care trebuie să ia 

                                                 
1  Referitor la principiul accesului cât mai larg al publicului, a se vedea: cauzele conexate 

C-39/05 P și C-52/05 P, Suedia și Turco/Consiliul [2008] ECLI:EU:C:2008:374, 
punctul 34; cauza C-280/11 P, Consiliul/Access Info Europe [2013] 
ECLI:EU:C:2013:671, punctul 27; și cauza T-540/15 P, De Capitani/Parlamentul 
[2018] ECLI:EU:C:2018:167, punctul 80. 
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sfârșit imediat; observă că această practică este utilizată de politicieni care urmăresc să 

știrbească legitimitatea UE în fața publicului;  

13. consideră că este incompatibil cu principiile democratice faptul că, la negocierile 

interinstituționale dintre colegiuitori, lipsa de transparență din cadrul Consiliului 

conduce la un dezechilibru în ceea ce privește informațiile disponibile și astfel la un 

avantaj structural al Consiliului asupra Parlamentului; își reiterează solicitarea de a se 

îmbunătăți schimbul de documente și informații între Parlament și Consiliu și de a se 

acorda reprezentanților Parlamentului acces, în calitate de observatori, la reuniunile 

Consiliului și ale organelor sale, în special în ceea ce privește legislația, într-un mod 

echivalent cu accesul pe care Parlamentul îl acordă Consiliului la reuniunile sale; 

14. reamintește că, în urma anchetei strategice privind transparența în cadrul trilogurilor, 

recomandările nu fost puse în aplicare, în mare parte din cauza reticenței Consiliului; 

consideră că un nivel ridicat de transparență ar trebui să se aplice trilogurilor, luând în 

considerare faptul că acestea au devenit o practică comună pentru încheierea unor 

acorduri privind dosarele legislative; consideră că aceasta ar trebui să includă publicarea 

documentelor relevante în mod proactiv, stabilirea unui calendar interinstituțional și o 

regulă generală conform căreia negocierile să nu poată începe decât după adoptarea 

mandatelor publice, în conformitate cu principiile publicității și transparenței, inerente 

procesului legislativ al UE; 

15. solicită Consiliului, care este unul dintre cele două elemente componente ale sistemului 

legislativ european, să își alinieze metodele de lucru la standardele unei democrații 

parlamentare și participative, conform prevederilor din tratate, mai degrabă decât să 

funcționeze ca un forum diplomatic, aceasta nefiind funcția pentru care este destinat; 

16. este de părere că, prin elaborarea sau prestabilirea unor decizii economice și financiare 

cuprinzătoare în formate informale, precum Eurogrupul și summitul euro, guvernele 

statelor membre îi privează pe cetățeni de dreptul lor de informare și eludează 

standardele în materie de transparență, precum și controlul democratic corespunzător; 

insistă ca legislația UE în materie de transparență și acces la documente să fie aplicată, 

fără întârziere, organismelor informale și grupurilor de pregătire din cadrul Consiliului, 

în special Eurogrupului, Grupului de lucru pentru Eurogrup, Comitetului pentru servicii 

financiare și Comitetului economic și financiar; solicită ca Eurogrupul să fie formalizat 

pe deplin cu ocazia următoarei revizuiri a tratatelor, pentru a garanta accesul public și 

controlul parlamentar adecvate; 

17. își reiterează solicitarea de a transforma Consiliul într-o adevărată cameră legislativă, 

creându-se astfel un sistem legislativ bicameral veritabil alcătuit din Consiliu și 

Parlament, Comisia reprezentând organul executiv; sugerează implicarea formațiunilor 

legislative specializate ale Consiliului, care sunt active în prezent, în calitate de grupuri 

de pregătire pentru un Consiliu legislativ unic, care s-ar reuni, toate, în public, în mod 

similar cu funcționarea comisiilor din Parlamentul European, iar toate deciziile 

legislative finale ale Consiliului ar fi luate în cadrul Consiliului legislativ unic; 

18. consideră că votul public este o caracteristică fundamentală a procesului decizional 

democratic; recomandă Consiliului să recurgă la VMC, și să se abțină, atunci când este 

posibil, de la practica luării deciziilor prin consens, și, prin urmare, fără vot formal 

public; 
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19. sprijină pe deplin recomandările Ombudsmanului European adresate Consiliului și 

îndeamnă Consiliul să ia, cel puțin, toate măsurile necesare pentru a pune cât mai rapid 

în aplicare recomandările Ombudsmanului, și anume: 

a) să înregistreze în mod sistematic identitatea guvernelor statelor membre atunci când 

acestea își exprimă poziția în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului; 

b) să elaboreze criterii clare și accesibile publicului în ceea ce privește clasificarea 

documentelor ca „LIMITE”, în conformitate cu dreptul UE; 

c) să revizuiască sistematic statutul „LIMITE” al documentelor, într-un stadiu 

incipient, înainte de adoptarea finală a unui act legislativ, inclusiv înainte de 

negocierile informale din cadrul trilogurilor, când Consiliul are deja o poziție 

inițială cu privire la propunere; 

20. consideră că referirile la secretul profesional nu pot fi utilizate pentru a împiedica în 

mod sistematic înregistrarea și publicarea documentelor; 

21. ia act de declarația făcută de președinția austriacă în fața comisiei pentru afaceri 

constituționale și a comisiei pentru petiții, în reuniune comună, referitoare la faptul că 

Parlamentul European trebuie să fie informat constant în legătură cu procesul de 

reflecție în curs la Consiliu cu privire la modalitățile de îmbunătățire a normelor și 

procedurilor sale în materie de transparență legislativă, și de disponibilitatea președinției 

de a colabora cu Parlamentul la nivelul adecvat pentru o reflecție comună cu privire la 

acele teme care necesită o coordonare interinstituțională și regretă faptul că nicio 

contribuție nu a fost prezentată Parlamentului până acum; 

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Ombudsmanului European, Consiliului European, Comisiei, precum și parlamentelor și 

guvernelor statelor membre. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


