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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

Reuniunea Consiliului afaceri generale ( art.50) 

  În data de 22 mai 2017 , Consiliul afaceri generale a adoptat Decizia de autorizare  
a începerii negocierilor cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de nord în vederea 
încheierii  unui acord de stabilire a condiţiilor de retragere a acestui stat din Uniunea 
Europeană şi  Directivele de negociere în vederea încheierii acordului  cu Regatul Unit al 
Marii Britanii  şi Irlandei de nord de stabilire a condiţiilor de retragerea a acestui stat din 
Uniunea Europeană. 

 În anexa deciziei de autorizare, miniştrii au adoptat directivele de negociere care 
stabilesc poziţia UE pentru prima etapă a negocierilor. Textul identifică aspectele 
prioritare necesare pentru o retragere ordonată a Regatului Unit, după cum urmează: 

- obiectivul acordului - este de a asigura retragerea ordonată din Uniunea 
Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, negociere ce va avea loc 
în concordanţă cu orientările Consiliului European şi în conformitate cu directivele de 
negociere; 

- natura acordului şi domeniul său de aplicare: Articolul 50 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană conferă Uniunii o competenţă orizontală excepţională privind toate 
aspectele necesare care trebuie incluse în acest acord pentru stabilirea condiţiilor de 
retragere; acordul va trebui să prevadă faptul că de la data intrării în vigoare a acordului 
de retragere (denumită în continuare  „data retragerii”) dreptul Uniunii, atât cel primar 
cât şi cel secundar, va înceta  să se aplice Regatului Unit precum şi ţărilor şi teritoriilor 
de peste mări care au relaţii speciale cu  Regatul Unit1; data retragerii - cel mai târziu 30 
martie 2019. 

                                                           

1 Enumerate în ultimele douăsprezece liniuţe din anexa II la tratatul privind funcţionarea Uniunii  
Europene. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21029-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21029-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21029-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21029-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/ro/pdf
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Scopul  directivelor de negociere adoptate şi domeniul lor de aplicare. Orientările 
Consiliului European prevăd o abordare în două etape a negocierilor, astfel pentru prima 
etapă:  

- asigurarea unei clarităţi maxime a garantării apărării din punct de vedere juridic 
a cetăţenilor, întreprinderilor, a părţilor interesate cu privire la efectele imediate ale 
retragerii; 

- stabilirea deconectării Regatului Unit de Uniune şi de toate drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din angajamentele asumate în calitate de stat membru. 

Prezentul set de directive vizează prima fază a negocierilor. În conformitate cu 
scopul stabilit pentru această etapă a negocierilor în cadrul Consiliului European, acestea 
vor acorda prioritate unor aspecte care au fost identificate ca fiind necesare pentru a 
garanta o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune din următoarele puncte de 
vedere: 

1. Drepturile cetăţenilor2 - acordul ar trebui să garanteze statutul şi drepturile 
derivate  din dreptul Uniunii la data retragerii, inclusiv cele a căror  exercitare va avea loc 
la o dată ulterioară, precum şi drepturile care sunt în curs de a fi obţinute în condiţiile 
actuale, după data retragerii (dreptul de şedere permanentă după o perioadă continuă de 
cinci ani, în condiţii legale, care a început înainte de data retragerii). Sub incidenţa  
acestuia ar trebui să intre atât cetăţenii UE27  care locuiesc sau lucrează (au locuit sau au 
lucrat) în Regatul Unit cât şi cetăţenii britanici care locuiesc sau lucrează (au locuit /au 
lucrat)  în unul din statele membre UE 27 . 

2.  Acordul financiar unic care ar trebui să garanteze respectarea, atât de către 
Uniune cât şi de către Regatul Unit, a obligaţiilor care decurg din întreaga perioadă de 
apartenenţă a Regatului Unit la Uniune. Acordul financiar unic ar trebui să se refere la: 
bugetul Uniunii, încetarea statutului de membru pe care Regatul Unit îl are  în toate 
organismele sau instituţiile înfiinţate prin tratate3 precum şi la participarea Regatului 
Unit la fonduri şi facilităţi  specifice legate de politici ale Uniunii4. Acesta ar trebui să 
conţină: calcularea tuturor obligaţiilor pe care Regatul Unit trebuie să le onoreze pentru 
a-şi respecta obligaţiile financiare faţă de bugetul Uniunii, un calendar al plăţilor care 
urmează să fie efectuate de către Regatul Unit  şi modalităţile practice de efectuare a 
acestor plăţi, norme tranzitorii pentru a asigura controlul din partea Comisiei, a 
Parlamentului European, a Curţii de Conturi şi a OLAF şi norme specifice pentru a 
aborda problema datoriilor contingente asumate de bugetul Uniunii.  

a)  Situaţia mărfurilor introduse pe piaţă şi rezultatul procedurilor în curs 
întemeiate în dreptul Uniunii. Acordul ar trebui să permită protejarea oricărui bun 
introdus în mod legal pe piaţa unică, în temeiul dreptului Uniunii înainte de data 
retragerii, în sensul de a fi pus la dispoziţie pe piaţă atât în Regatul Unit cât şi în UE 27, 

                                                           

2 Acordul va defini: persoanele care trebuie să facă obiectul acordului (persoane active din punct de vedere 
economic, lucrătorii precum şi studenţii , care au avut reşedinţa în Regatul Unit sau în UE 27 înaintea 
retragerii, inclusiv lucrătorii transfrontalieri indiferente de locul lor de şedere);  drepturile care trebuie 
protejate: drepturile de şedere şi drepturile de liberă circulaţie precum şi dreptul la şedere permanentă 
după o perioadă neîntreruptă de cinci ani, legală şi dreptul de acces la îngrijire medicală, drepturile şi 
obligaţiile prevăzute în Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, 
drepturile  şi obligaţiile  prevăzute în Regulamentul  492/2011privind libera circulaţie a lucrătorilor în 
Uniune.  
3 Banca Europeană de investiţii, Banca centrală europeană. 
4  Fondul european de dezvoltare. 
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în conformitate cu condiţiile prevăzute de dreptul relevant al Uniunii aplicabil înainte de 
data retragerii. 

  b) Cooperarea judiciară în curs în materie civilă, comercială şi penală între statele 
membre în temeiul dreptului Uniunii. Acordul ar trebui să cuprindă dispoziţii privind 
procedurile de cooperare judiciară în materie civilă, comercială şi penală reglementate 
de dreptul Uniunii care sunt în curs la data retragerii, prin care acestea vor fi 
reglementate în continuare până la încheierea lor de dispoziţiile relevante din dreptul 
Uniunii aplicabile înainte de data retragerii. Acordul ar mai trebui să cuprindă dispoziţii  
prin care procedurile de cooperare administrativă şi de asigurare a respectării legii în 
curs la data retragerii, să fie reglementate de dreptul Uniunii . 

Referitor la  procedurile judiciare şi administrative ale Uniunii aflate în curs,  
acordul ar trebui să prevadă dispoziţii privind: procedurile judiciare pendinte în faţa 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene la data retragerii, în care este implicat Regatul Unit 
sau persoane fizice/juridice din Regatul Unit; Curtea de Justiţie ar trebui să rămână 
competentă şi să se pronunţe iar hotărârile sale să fie obligatorii pentru Regatul Unit; să 
existe posibilitatea de a iniţia atât proceduri administrative în faţa instituţiilor Uniunii 
cât şi proceduri judiciare în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitore la 
Regatul Unit, după data retragerii, pentru fapte care au avut loc înainte de data retragerii.  

Acordul ar trebui să cuprindă şi dispoziţiile necesare cu privire la protecţia 
proprietăţilor, fondurilor, activelor şi operaţiunilor Uniunii precum şi a personalului. 

Referitor la guvernanţa acordului acesta ar trebui să instituie o structură 
instituţională care să asigurare respectarea angajamentelor asumate în temeiul acordului 
precum şi dispoziţii care să asigure soluţionarea litigiilor privind aplicarea în continuare 
a legislaţiei Uniunii, drepturile cetăţenilor sau aplicarea şi interpretarea celorlalte 
dispoziţii ale acordului. În aceste  materii competenţa ar trebui să aparţină Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 

Reuniunea Consiliului pentru educaţie, tineret, cultură şi sport 

În cadrul reuniunii Consiliului pentru educaţie, tineret, cultură şi sport care a avut 
loc la Bruxelles, în perioada 22 – 23 mai a.c., au fost adoptate rezoluţii şi concluzii pe 
diverse teme.  

Miniştrii au adoptat concluzii referitoare la rolul activităţilor pentru tineret care 
să sprijine dezvoltarea aptitudinilor acestora şi să le faciliteze tranziţia către vârsta 
adultă. Existenţa unor activităţi eficiente pentru tineret pot duce la rezultate bune prin: 
dezvoltarea competenţelor şi sporirea dezvoltării personale; promovarea şi încurajarea 
unor comportamente şi atitudini sociale pozitive; promovarea capacităţilor şi 
posibilităţilor creatoare şi inovatoare; promovarea valorilor democratice, consolidând 
astfel cetăţenia activă şi participarea democratică. Comisia Europeană a anunţat că va 
prezenta în curând o propunere referitoare la Corpul european de solidaritate.   

În privinţa cooperării europene în domeniul tineretului post-2018, Consiliul UE a 
concluzionat că ar trebui elaborat un nou cadru pentru cooperare europeană în domeniul 
tineretului care să pună accentul pe o abordare transsectorială cu o valoare adăugată la 
nivelul UE şi să includă planuri de lucru pentru tineret. Astfel, Comisia Europeană 
trebuie să prezinte o nouă iniţiativă privind o strategie a UE pentru tineret, care să vizeze 
perioada de după 2018. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8033-2017-INIT/ro/pdf
https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_ro
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8035-2017-INIT/ro/pdf
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Rezoluţia privind viitoarea evoluţie a dialogului structurat5 pentru perioada de 
după 2018, adoptată de miniştri, solicită îmbunătăţirea dialogului şi o atenţie deosebită 
asupra modalităţilor inovatoare şi eficace de promovare a unui dialog constructiv şi a 
cooperării cu tinerii din diferite medii (cu cercetătorii din domeniul politicii pentru 
tineret şi cu factori de decizie politică, inclusiv cu părţi interesate din alte sectoare 
relevante). Următorul ciclu al dialogului structurat va fi intitulat ”Tineretul în Europa: ce 
urmează?” 

Miniştrii au organizat o dezbatere de orientare cu tema: ”Construind viitorul 
Europei - sprijinirea tinerilor şi ascultarea opiniilor acestora”. Tinerii prezenţi au precizat 
că principalele probleme cu care se confruntă sunt lipsa educaţiei de înaltă calitate, 
neconcordanţa competenţelor, limitarea posibilităţilor de formare, stagii neremunerate 
etc. La finalul dezbaterii s-a subliniat necesitatea consultărilor periodice; elaborarea unor 
politici intersectoriale (locuinţe, educaţia, formarea şi ocuparea forţei de muncă); 
utilizarea optimă a fondurilor europene în acest domeniu; consolidarea sinergiilor dintre 
politicile locale, naţionale şi europene. 

A fost adoptată recomandarea privind Cadrul european al calificărilor pentru 
învăţarea pe tot parcursul vieţii. Aceasta are ca scop îmbunătăţirea transparenţei, 
comparabilitatea şi transferabilitatea calificărilor cetăţenilor europeni prin instituirea 
unui cadru comun, de referinţă, pentru autorităţile naţionale a sistemelor de calificare. 
De asemenea, obiectivele acesteia contribuie la modernizarea educaţiei şi a sistemelor de 
formare profesională şi la creşterea capacităţii de inserţie profesională, la mobilitatea şi 
integrarea socială a lucrătorilor şi a cursanţilor.   

Consiliul a fost informat de către Comisia Europeană de lansarea consultărilor 
publice referitoare la următoarea propunere de recomandare privind promovarea 
incluziunii sociale şi partajarea valorilor UE prin intermediul învăţării formale şi non-
formale şi de viitorul summit privind educaţia ce va fi organizat în ianuarie 2018, la 
Bruxelles, cu tema ”Incluziunea în diversitate”. 

Cu privire la propunerea de directivă revizuită privind politica în domeniul 
audiovizualului, dr Owen Bonnici, ministrul justiţiei, culturii şi guvernării locale din 
Malta, a declarat că: (…) suntem foarte mândri că s-a ajuns la un acord privind serviciile 
mass-media audiovizuale. Este vorba despre o directivă complexă, care atinge 
chestiuni foarte sensibile, precum piaţa internă, drepturile şi libertăţile fundamentale, 
diversitatea culturală şi protecţia minorilor. (…) Acordul de astăzi în cadrul Consiliului 
reprezintă un pas înainte către finalizarea pieţei unice digitale, care este esenţială 
pentru prosperitatea Europei(…).”  

Concluziile privind Strategia UE pentru relaţiile culturale internaţionale propun 
crearea unei platforme intersectoriale care să reunească experţi din diferite domenii şi să 
contribuie la dezvoltarea de sinergii şi complementarităţi pentru punerea în aplicare a 
Strategiei.  

În cadrul reuniunii, delegaţiile elene şi române au prezentat pe scurt oraşele 
Elefsina şi Timişoara dorind să continue tradiţia şi să menţină vizibilitatea acţiunilor lor. 
Oraşul Timişoara alături de Elefsina (Grecia) au fost desemnate capitale europene ale 
culturii în anul 2021 şi pentru prima oară, un oraş dintr-o ţară candidată sau potenţial 
candidată la UE deţine titlul de capitală europeană a culturii, oraşul Novi Sad din Serbia. 

                                                           

5 Urmăreşte să implice tinerii şi organizaţiile de tineret în consultările de la toate nivelurile din statele 
membre, în cadrul conferinţelor UE pentru tineret şi pe parcursul Săptămânii europene a tineretului.   

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8034-2017-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8036-2017-INIT/ro/pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/cris.stroescu/Desktop/textul%20final
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Consiliul UE a adoptat concluzii privind sportul ca o platformă pentru incluziunea 
socială prin voluntariat. Voluntariatul dezvoltă aptitudini şi competenţe utile 
(organizare, responsabilitate, comunicare) şi oferind tinerilor oportunităţi noi în cadrul 
învăţării non-formale şi informale. Statele membre şi Comisia Europeană trebuie să 
promoveze iniţiativele de tipul ”Săptămâna europeană a sportului” şi ”Corpul european 
de solidaritate” în cadrul organizaţiilor sportive şi să utilizeze în mod eficient şi alte 
instrumente europene şi programe.  

Rezoluţia referitoare la Planul de lucru al UE pentru sport (2017-2020) face 
referire la aspecte cheie din domeniu, cum ar fi lupta împotriva dopajului, a aranjării 
meciurilor şi  a promovării bunei guvernanţe în cadrul organizaţiilor sportive.  

Reuniunea Consiliului  afaceri economice şi financiare 

(ECOFIN) 

În cadrul şedinţei Consiliului ECOFIN, din data de 23 mai 2017, miniştrii de finanţe 
şi economie din statele membre ale UE au ajuns la un acord privind noul sistem de 
soluţionare a litigiilor referitoare la dubla impunere între statele membre ale UE, aşa 
cum se propune în textul  directivei6 prezentate. Obiectivul este de a se îmbunătăţi 
mecanismele utilizate atunci când apar litigii din interpretarea acordurilor privind 
eliminarea dublei impuneri. Astfel, se prevede ca mecanismele de soluţionare a litigiilor 
să fie imperative şi obligatorii, cu termene clare, precum şi cu obligaţia de a ajunge la 
rezultate concrete. Prin urmare, directiva va consolida securitatea fiscală şi mediul în 
care îşi desfăşoară activitatea întreprinderile. 

Dl Edward Scicluna, ministrul finanţelor din Malta, ţară care deţine în prezent 
preşedinţia Consiliului, a declarat în acest sens că: „(...) această directivă reprezintă o 
parte importantă a planului nostru de consolidare a securităţii fiscale şi de 
îmbunătăţire a mediului de afaceri în Europa”. 

De asemenea, în cadrul reuniunii, s-a discutat despre o nouă propunere privind baza 
fiscală comună a societăţilor (CCTB) la nivelul UE, menită să reducă sarcina 
administrativă a companiilor multinaţionale. Noua propunere va valorifica o propunere 
din 2011, care a fost retrasă şi înlocuită cu propuneri privind o reformă în două etape a 
impozitării societăţilor. Se urmăreşte stabilirea unui cadru unic de reglementare pentru 
calcularea obligaţiilor fiscale ale societăţilor. Preşedinţia malteză şi-a confirmat intenţia 
de a continua discuţiile cu privire la noile elemente ale propunerii şi a convenit că ar 
trebui prevăzut un grad adecvat de flexibilitate. O propunere separată privind 
consolidarea fiscală (CCCTB) va fi examinată fără întârziere, de îndată ce se va fi convenit 
asupra cadrului unic de reglementare a CCTB. 

Reuniunea Consiliului de cooperare UE-Armenia 

În data de 23 mai 2017  a avut loc cea de a 17-a reuniune a Consiliului de cooperare 
UE-Armenia, la Bruxelles, prezidată de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe 
şi politica de securitate.  

În cadrul lucrărilor, s-a exprimat aprecierea în legătură cu finalizarea negocierilor 
referitoare la  acordul de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre cele două părţi şi 
lansarea negocierilor referitoare la un acord cuprinzător privind transportul aerian UE-
Armenia. În plus, ambele părţi au declarat că aşteaptă cu interes adoptarea rapidă a 

                                                           

6 A se consulta documentul http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9420-2017-INIT/en/pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8937-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/05/23-double-taxation/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/23120/joint-press-release-european-union-and-republic-armenia-initialling-eu-armenia-comprehensive_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9420-2017-INIT/en/pdf
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priorităţilor comune ale 
parteneriatului, acestea 
având un rol esenţial în 
configurarea asistenţei UE 
pentru Armenia în 
contextul Cadrului unic de 
sprijin 2017-2020. 

Înaltul Reprezentant 
a declarat că s-a luat act de 
progresele înregistrate 
privind punerea în aplicare 
a reformelor politice, 
economice şi sociale şi a 
încurajat Armenia să accelereze procesul de reformare în anumite domenii. Totodată, s-
a reamintit nevoia de a se soluţiona deficienţele constatate la ultimele alegeri 
parlamentare şi s-a propus anchetarea în mod imparţial a posibilelor încălcări ale 
drepturilor omului, cât şi continuarea luptei împotriva corupţiei şi sprijinul ferm pentru 
statul de drept. 

Înaltul Reprezentant a discutat împreună cu ministrul afacerilor externe din 
Armenia, dl Edward Nalbandian şi despre problemele regionale, în special referitoare la 
conflictul din Siria, iar dna Mogherini a reiterat angajamentul UE în sprijinirea 
normalizării relaţiilor dintre Armenia şi Turcia. 

Summit-ul G7  

În data de 26-27 mai a.c. Italia a găzduit reuniunea liderilor G7, la Taormina.  
Summit-ul a avut pe ordinea de zi teme de politică externă, referitoare la economia 
globală, precum şi teme privind reducerea inegalităţilor şi criza migraţiei. 

Donald Tusk, preşedintele Consiliului European şi Jean Claude Junker, 
preşedintele Comisiei Europene, au reprezentat Uniunea Europeană în cadrul acestui 
summit. 

Cu acest prilej liderii mondiali au adoptat un comunicat final, o foaie de parcurs 
privind egalitatea de gen, au convenit asupra unui plan de acţiune privind inovarea, 
competenţele şi locurile de muncă.  

Aspecte ale politicii externe:  

Liderii şi-au exprimat voinţa de a-şi intensifica eforturile pentru a combate 
terorismul din Siria, în special statul islamic (ISIS) şi Al Qeada. De asemenea, s-a 
exprimat necesitatea de a se identifica o soluţie politică pentru rezolvarea conflictului 
prin responsabilizarea tuturor părţilor implicate.  

Referitor la situaţia economică globală liderii au arătat că există o uşoară  creştere, 
în timp ce în multe state perspectivele de creştere au rămas precare. În acest context, au 
evidenţiat că este prioritar să se stimuleze creşterea economică globală pentru a 
determina creşterea nivelului de trai şi a locurilor de muncă optime. De aceea s-au 
angajat să utilizeze toate instrumentele politicii monetare şi fiscale pentru a obţine o 
creştere economică puternică, durabilă, echilibrată şi favorabilă incluziunii. De 
asemenea, s-a subliniat că orice formă de inegalitate subminează încrederea  şi limitează 
potenţialul de creştere în viitor, de aceea au convenit să consolideze capacitatea şi 
rezistenţa economiilor statelor pentru a se putea adapta schimbărilor inerente, astfel 
încât să poată exista efecte benefice. 

file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/g7-taormina-leaders-communique.pdf


 PRESEDINŢIA MALTEZĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

10 

 

Cu privire la reducerea inegalităţilor,  s-a arătat că orice formă de inegalitate 
subminează încrederea şi limitează potenţialul de creştere în viitor.  În acest sens s-a 
convenit că trebuie consolidată capacitatea şi rezistenţa economiilor pentru a se putea 
adapta schimbărilor astfel încât  toate statele să poate beneficia de efectele benefice ale 
economiei globale. Totodată, vorbitorii au reafirmat ideea potrivit căreia promovarea 
egalităţii de gen reprezintă o contribuţie esenţială la progresul către dezvoltarea durabilă 
şi au adoptat  foaia de parcurs pentru un mediu economic bazat pe egalitatea de gen cu 
scopul de a favoriza emanciparea femeilor în domeniul economic. 

Referitor la aspecte ale comerţului global s-au prezentat angajamente pentru a se 
menţine pieţele deschise şi de a lupta împotriva protecţionismului şi practicilor 
comerciale neloiale, s-au angajat să adopte politici adecvate şi au făcut apel pentru 
eliminarea tuturor practicilor care denaturează comerţul. Au subliniat importanţa unui 
sistem comercial bazat pe reguli multilaterale şi s-au angajat să colaboreze pentru a 
îmbunătăţi funcţionarea  OMC 7.  

Cu acelaşi prilej s-a adoptat planul de acţiune centrat pe oameni privind inovarea, 
competenţele şi forţa de muncă. Acesta prezintă o serie de recomandări strategice în 
vederea creşterii competitivităţii şi pentru a stimula creşterea bazată pe inovare, în 
beneficiul tuturor. 

În ceea ce priveşte migraţia, s-a făcut apel pentru coordonarea eforturilor la nivel 
naţional şi internaţional, pentru a aborda circulaţia la scară largă a migranţilor şi 
refugiaţilor. S-a convenit, totodată, să se instituie  parteneriate care să sprijine ţările  în 
demersurile lor de a soluţiona cauzele migraţiei, în interiorul propriilor frontiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Organizăţia Mondială a Comerţului. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/27-g7-leaders-communique/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/05/27-g7-leaders-communique/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/05/27-g7-leaders-communique/
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 Brexit 

Comisia Europeană a primit mandatul de a începe negocierile cu 
Regatul Unit 

Comisia Europeană a salutat decizia din  22 mai 2017 a Consiliului de a autoriza 
iniţierea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50. Comisia a apreciat, de 
asemenea, adoptarea primului set de directive de negociere. 

Alături de Orientările Consiliului European aprobate de liderii UE27 la 29 aprilie 
2017, aceste directive de negociere evidenţiază priorităţile primei etape a negocierilor. 
Ambele texte oferă Comisiei Europene mandatul politic şi juridic necesar pentru a 
negocia cu Regatul Unit, în numele celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.  

Prima etapă a negocierilor va aborda trei domenii principale: protejarea statutului 
şi a drepturilor cetăţenilor – ale cetăţenilor UE27 din Regatul Unit şi ale cetăţenilor 
britanici din ţările UE27–, precum şi ale familiilor acestora; stabilirea unui acord cu 
privire la principiile de reglementare financiară a obligaţiilor care îi revin Regatului Unit 
în calitate de stat membru al UE; stabilirea unor prevederi care vizează noile frontiere 
externe ale UE, inclusiv protejarea Acordului din Vinerea Mare, precum şi identificarea 
de soluţii creative pentru evitarea instituirii unei frontiere strict controlate pe insula 
Irlanda. Temele de negociere includ modalităţi practice pentru soluţionarea litigiilor şi 
guvernanţa acordului de retragere. 

De asemenea, Comisia a prezentat politica în materie de transparenţă pe care o va 
aplica în timpul negocierilor, aceasta vizând asigurarea unei transparenţe depline pe tot 
parcursul procesului de negociere.  

Michel Barnier, numit negociator-şef de Comisie este însărcinat să conducă 
negocierile cu Regatul Unit în temeiul articolului 50, prilej cu care a declarat: 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
https://ec.europa.eu/commission/article-50-negotiations-united-kingdom/european-commissions-approach-transparency-article-50-negotiations-united-kingdom_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1422_en.htm
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 „(…)Suntem pregătiţi să ne aşezăm la masa negocierilor cu Regatul Unit. 
Obiectivul nostru este de a conveni cu celeritate asupra unui acord privind 
chestiunile prezentate astăzi de Consiliu. 

(…)De la data la care Regatul Unit a decis să plece, UE a trecut printr-un 
proces de pregătire intensă.  Suntem bine pregătiţi: 

—avem un mandat clar, susţinut de toate cele 27 de state membre; 

—avem o rezoluţie a Parlamentului European; 

—relaţiile profesionale funcţionează excelent între toate instituţiile UE; 

—avem o echipă de negociere cu toate structurile de conducere constituite. 

În cursul următoarelor zile vom finaliza poziţiile de negociere cu privire la 
principalele subiecte pentru prima fază. Acestea vor fi trimise, apoi, către 
Regatul Unit.  Sper ca acest fapt să se întâmple într-un timp foarte scurt, după 
alegeri. Conform politicii noastre de transparenţă, vom publica documentele de 
poziţie şi documentele de negociere. Sper să organizăm prima rundă de negocieri 
cât mai curând posibil, în săptămâna 19 – 25 iunie a.c. pentru a putea fi în 
măsură să oferim un prim raport în cadrul Consiliului European din 22-23 iunie 
2017, la un an distanţă de la data referendumului şi la mai puţin de trei luni 
distanţă de la data primirii scrisorii de notificare a Regatului Unit. Desigur, vom 
avea nevoie de suficiente progrese cu privire la principalele subiectele din prima 
etapă a negocierilor, pentru avansarea spre a doua etapă, viitoarea relaţie 
dintre UE şi Regatul Unit, în cel mai scurt timp posibil, spre sfârşitul acestui an 
sau la începutul anului viitor. Constatarea unui progres cu privire la această 
primă fază va fi responsabilitatea mea şi voi comunica lucrul acesta Consiliului. 
Sper sincer să se realizeze acest lucru. Avem nevoie să oferim un răspuns celor 
care sunt afectaţi de decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană, 
precum: 

• cetăţenii europeni şi britanici care trăiesc de o parte şi de alta a 
Canalului Mânecii care trebuie să aibă posibilitatea să-şi trăiască viaţa la fel ca 
înainte; 

• dezvoltatorii de proiecte finanţate din fondurile UE care trebuie să 
fie capabili să îşi realizeze proiectele; în cadrul vizitelor mele efectuate în statele 
membre am primit, din partea membrilor parlamentari naţionali, preşedinţilor 
de regiuni, primarilor sau organizaţiilor sindicale şi profesionale, un mesaj de 
îngrijorare privind menţinerea angajamentului financiar pentru proiectele în 
care aceştia îşi desfăşoară activitatea; 

• rezidenţii, fermierii, antreprenorii din regiunile  Irlanda şi Irlanda 
de Nord care se tem de restabilirea unei frontiere fizice. 

Trebuie să arătăm că suntem capabili să găsim răspunsuri la aceste 
aspecte dificile. Depăşirea acestei prime faze a negocierilor va pune bazele 
încrederii necesare pentru negocierea, cât mai curând posibil, a noului 
parteneriat între Uniunea Europeană şi Regatul Unit. ” 
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Afaceri economice şi financiare 

Semestrul european 2017 – Pachetul de primăvară: recomandările 
specifice fiecărui stat membru al UE 

Comisia Europeană a prezentat recomandările specifice fiecărei ţări pentru 
următorul ciclu al Semestrului european (2017-2018). Pentru ansamblul UE, Comisia 
consideră că economia se dovedeşte a fi rezilientă în Uniune şi în zona euro, însă continuă 
să se confrunte cu unele provocări, cum ar fi: creşterea lentă a productivităţii, 
consecinţele crizei – inclusiv inegalităţile sociale care persistă – şi incertitudinea 
generată, în principal, de factori externi. Prin urmare, Comisia invită statele membre ale 
UE să profite de această ocazie pentru a consolida fundamentele economiilor lor prin 
punerea în aplicare a priorităţilor economice şi sociale identificate în comun la nivel 
european: stimularea investiţiilor, continuarea reformelor structurale şi asigurarea unor 
politici fiscal-bugetare responsabile. Se acordă o atenţie deosebită provocărilor şi 
priorităţilor identificate pentru zona euro. 

Vicepreşedintele Comisiei Europene, dl Valdis Dombrovskis, responsabil pentru 
moneda euro şi dialogul social, a declarat în acest sens că:„(...) Tendinţele economice 
sunt, în linii mari, pozitive şi ar trebui să profităm de această ocazie pentru a face ca 
economiile europene să devină mai competitive, mai solide şi mai inovatoare. Ar trebui 
să se acorde prioritate reformelor care pot să îi confere creşterii economice un caracter 
incluziv şi care pot să revigoreze productivitatea. Reformele structurale, investiţiile şi 
o atenţie permanentă faţă de politicile fiscal-bugetare responsabile sunt indispensabile 
pentru a consolida şi a susţine redresarea economică în UE.” 

Dna Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri 
sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, a susţinut că: „(...) în acest an, am 
plasat în centrul evaluării noastre combaterea inegalităţilor. Am pus capăt crizei: 
aşadar, următorul capitol este dedicat chestiunilor sociale. Acum că a fost relansată 
economia, este necesar să recreăm oportunităţi pentru cei rămaşi în urmă şi să ţinem 
pasul cu evoluţia nevoilor în materie de competenţe prin investiţii într-o educaţie şi 
formare profesională de înaltă calitate. Creşterea productivităţii ar trebui să se reflecte 
în creşterea salariilor. Doar în acest mod putem să ne îndeplinim angajamentul comun 
de a îmbunătăţi nivelul de trai al tuturor cetăţenilor.” 

Totodată, dl Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, 
impozitare şi vamă, a afirmat: „(...) UE înregistrează creştere economică şi această 
tendinţă pozitivă va continua şi în anul 2018, pentru al şaselea an consecutiv. Cu toate 
acestea, redresarea este inegală şi încă fragilă. Trebuie să recurgem la toate 
instrumentele disponibile pentru a sprijini creşterea economică. Printre acestea se 
numără reformele economice inteligente, precum şi aplicarea inteligentă a politicii 
fiscal-bugetare. Astăzi, Comisia Europeană le recomandă statelor membre să ajungă 
la un echilibru adecvat între asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice şi realizarea 
unei orientări fiscal-bugetare care să contribuie la consolidarea – şi nu la subminarea 
– redresării.”  

Comisia Europeană susţine că economia europeană şi-a dovedit rezistenţa în faţa 
unor provocări semnificative. Ratele de creştere atât în UE, cât şi în zona euro au fost de 
aproape 2 % în anul 2016, finanţele publice se îmbunătăţesc, iar ocuparea forţei de 
muncă a atins un nivel record, cu o populaţie ocupată de aproape 233 de milioane de 
persoane. Rata şomajului s-a situat la cel mai scăzut nivel din 2009 până în prezent, iar 
investiţiile depăşesc nivelurile anterioare crizei în unele state membre – Planul de 
investiţii pentru Europa, aşa-numitul „Plan Juncker”, având, de asemenea, o contribuţie 
semnificativă în acest sens. Cu toate acestea, creşterea lentă a productivităţii şi 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-recommendation-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-recommendation-euro-area_en


 COMISIA EUROPEANĂ

 

14 

 

consecinţele crizei, inclusiv disparităţile în interiorul ţărilor şi între ţări, precum şi 
incertitudinile generate în principal de factori externi continuă să aibă repercusiuni 
asupra economiei. 

Pentru a consolida tendinţele pozitive şi convergenţa la nivelul statelor membre şi 
la nivelul UE, este esenţial să se realizeze o creştere mai favorabilă incluziunii, mai 
robustă şi mai durabilă, inclusiv prin stimularea creşterii competitivităţii şi a inovării. 
Acesta este obiectivul recomandărilor formulate în cadrul Semestrului european de 
coordonare a politicilor economice. Datorită acestei abordări, se pune, de asemenea, un 
accent mai puternic asupra priorităţilor sociale şi a provocărilor cu care se confruntă 
statele membre. Comisia Europeană şi-a prezentat recent propunerea referitoare la 
un pilon european al drepturilor sociale, care stabileşte principiile şi drepturile esenţiale 
menite să sprijine existenţa unor pieţe ale muncii şi a unor sisteme de protecţie socială 
echitabile şi funcţionale. 

De-a lungul timpului, statele membre ale UE au înregistrat unele progrese în ceea 
ce priveşte, în medie, două treimi din recomandările care le-au fost adresate, ceea ce 
confirmă faptul că reforme semnificative sunt în curs de implementare în întreaga 
Uniune. Faţă de un orizont de un an, o perspectivă multianuală oferă o imagine mai clară 
asupra evoluţiei progreselor, întrucât conceperea şi punerea în aplicare a unor reforme 
semnificative necesită timp. Marea majoritate a reformelor au avut o dinamică pozitivă, 
însă ritmul şi profunzimea punerii în aplicare a acestora diferă de la un stat membru la 
altul, inclusiv în funcţie de complexitatea şi de importanţa reformelor avute în vedere. 
Domeniile de politică referitoare la „politica fiscal-bugetară şi guvernanţa fiscal-
bugetară”, precum şi „serviciile financiare” au înregistrat cele mai mari progrese pe calea 
reformelor, aceste domenii confruntându-se cu probleme presante în ultimii ani. 

De la adoptarea setului de recomandări specifice fiecărei ţări de anul trecut, 
statele membre au înregistrat cele mai însemnate progrese în domeniul politicii fiscal-
bugetare, al guvernanţei fiscal-bugetare, precum şi al politicilor active în domeniul pieţei 
forţei de muncă. Au fost luate măsuri în ceea ce priveşte politicile fiscale (de exemplu, 
reducerea sarcinii fiscale asupra veniturilor salariale), piaţa forţei de muncă şi politicile 
sociale (în special cele legate de incluziunea socială şi de serviciile de îngrijire a copiilor), 
precum şi în ceea ce priveşte serviciile financiare. Printre domeniile care au înregistrat 
cele mai puţine progrese se numără concurenţa, în sectorul serviciilor şi mediul de 
afaceri. Imaginea generală care se desprinde este că statele membre îşi continuă 
eforturile în vederea punerii în aplicare a reformelor, însă, în majoritatea domeniilor de 
politică identificate în recomandările specifice fiecărei ţări pentru 2016 s-au înregistrat 
fie „progrese limitate”, fie „unele progrese”. 

Comisia Europeană a adresat României un avertisment cu privire la 
existenţa unei abateri semnificative în 2016 de la traiectoria de ajustare în vederea 
atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu (OTM) şi recomandă Consiliului UE să 
adopte o recomandare prin care să i se impună României să ia măsurile necesare în 2017 
în vederea corectării acestei abateri semnificative. Este prima oară când se aplică această 
procedură a cadrului de guvernanţă economică al UE. Prin aceasta li se oferă autorităţilor 
posibilitatea de a lua măsuri corective pentru a se evita deschiderea unei proceduri 
aplicabile deficitelor excesive. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170268.do?appLng=RO
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Recomandările adresate statelor membre ale UE sunt ajustate în fiecare an pentru 
a reflecta progresele înregistrate şi diferitele evoluţii intervenite, însă acestea sunt ferm 
ancorate în priorităţile mai largi definite în discursul anual al preşedintelui Juncker 
privind starea Uniunii şi în analiza anuală a creşterii. Pentru statele membre din zona 
euro, acestea reflectă, de asemenea, recomandările formulate pentru zona euro. 
Recomandările formulate în cadrul Semestrului european sunt coerente cu viziunea pe 
termen mai lung prezentată în Strategia Europa 2020. 

De la preluarea mandatului în anul 2014, actuala Comisie Europeană a adus o 
serie de modificări Semestrului european, cu scopul de a spori eficacitatea şi relevanţa 
acestuia. Aceste modificări au fost anunţate în noiembrie 2014, în Analiza anuală a 
creşterii pentru 2015.De exemplu, în urma introducerii acestor modificări, la începutul 
ciclului (în noiembrie), Comisia face o recomandare privind zona euro, pentru a le 
permite statelor membre să ţină seama de perspectiva zonei euro în planurile lor pentru 
anii următori. Aceste modificări sunt, totodată, rezultatul discuţiilor pe care le-a purtat 
Comisia în ultimele luni cu guvernele, cu parlamentele naţionale, partenerii sociali şi alte 
părţi interesate şi ca urmare a reuniunilor bilaterale pe care le-a organizat cu autorităţile 
naţionale pentru a discuta despre priorităţile lor de politică. 

De asemenea, Comisia Europeană organizează în mod regulat consultări cu 
partenerii sociali şi a invitat statele membre să acorde o mai mare atenţie contribuţiei 
partenerilor sociali naţionali. În continuare, Comisia Europeană invită Consiliul UE să 
aprobe abordarea propusă, să adopte recomandările specifice fiecărei ţări şi solicită 
statelor membre să le pună în aplicare integral şi în timp util. Se preconizează că miniştrii 
UE vor discuta recomandările specifice fiecărei ţări înainte de adoptarea lor de către şefii 
de stat şi de guvern ai UE. Apoi, le revine statelor membre sarcina de a pune în aplicare 
aceste recomandări, prin intermediul politicilor lor economice şi bugetare naţionale din 
perioada 2017-2018. 

 

Mediu, afaceri maritime şi pescuit  

Numărul zonelor pentru scăldat din Europa care îndeplinesc 
standarde de calitate excelentă a apei este mai mare ca niciodată 

Raportul Agenţiei Europene de Mediu (AEM) şi al Comisiei Europene confirmă 
că, în ultimii 40 de ani, plajele şi locurile de practicare a înotului din întreaga Europă 
înregistrează o tendinţă pozitivă, cu ape din ce în ce mai curate. Evaluarea reuneşte 
analize ale unor eşantioane de apă prelevate în peste 21 000 de zone pentru scăldat, atât 
costiere, cât şi interioare, şi oferă bune indicii în legătură cu amplasarea probabilă a 
zonelor cu cea mai bună calitate a apei în această vară. Apa pentru scăldat este 
eşantionată şi monitorizată pentru determinarea oricăror eventuale contaminări cu 
materii fecale provenite de la apele uzate sau de la animale. 

Constatările raportului sunt următoarele: 

• toate zonele pentru scăldat din Austria, Croaţia, Cipru, Estonia, Grecia, 
Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, România şi Slovenia, care au făcut obiectul 
raportului, au obţinut cel puţin calificativul „satisfăcător” în 2016; 

• în cinci ţări, cel puţin 95 % din apele pentru scăldat au fost evaluate ca 
având o calitate „excelentă”: Luxemburg (toate cele 11 zone pentru scăldat, care au făcut 
obiectul raportului), Cipru (99 % din totalul zonelor), Malta (99 % din totalul zonelor), 
Grecia (97 % din totalul zonelor) şi Austria (95 % din totalul zonelor); 

https://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/country-reports-2016-bathing-season/romania-2016-bathing-water-report/view
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• în anul 2016, un procent de 1,5 % (1,4 % în cazul ţărilor UE) din totalul 
zonelor de scăldat au fost clasificate ca având o calitate a apei „nesatisfăcătoare”; 

• cel mai mare număr de zone pentru scăldat cu o calitate „nesatisfăcătoare” 
a apei a fost constatat în Italia (100 de zone pentru scăldat), Franţa (82 de zone) şi Spania 
(39 de zone). 

Peste 85 % din zonele pentru scăldat monitorizate la nivel european în 2016 au 
îndeplinit cele mai stricte standarde de calitate (calificativul „excelent”), ceea ce 
înseamnă că ele au fost, în mare parte, lipsite de substanţe poluante nocive pentru 
sănătatea umană şi pentru mediu, în conformitate cu Raportul anual privind calitatea 
apei pentru scăldat. 

Raportul vizează locuri pentru scăldat situate în UE, Albania şi Elveţia. Apele 
pentru scăldat din Europa sunt mult mai curate decât în urmă cu patruzeci de ani, când 
cantităţi mari de ape uzate municipale şi industriale, netratate sau doar parţial tratate, 
erau deversate în apă. În afara raportului, AEM a publicat şi o hartă 
interactivă actualizată care indică nivelul de calitate corespunzător fiecărei zone pentru 
scăldat.  

 

 

https://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water-3
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi 
politica de securitate 

 

❖ În data de 23 mai a.c. a avut loc la Bruxelles, cea de a 2-a reuniune a 
Cvartetului pentru Libia care a fost găzduită de dna Federica Mogherini. La reuniune 
au participat Înaltul Reprezentant al Uniunii Arabe pentru Libia, fostul preşedinte 
Jakaya Kikwete, Secretarul general al Ligii Statelor Arabe, dl Ahmed Aboul Gheit şi 
Reprezentantul special al 
Secretariatului General al ONU 
şi preşedintele misiunii de 
sprijin a ONU în Libia, dl 
Martin Kobler. 

Cvartetul şi-a reiterat 
angajamentul faţă de 
suveranitatea, independenţa, 
integritatea teritorială şi 
unitatea naţională a Libiei şi a 
instituţiilor sale în temeiul  
Acordului politic libian semnat 
la Skhirat şi a subliniat 
necesitatea unei rezoluţii către 
pace a libienilor ca răspuns la 
crizele politice. De asemenea, 
Înalţii oficiali au condamnat în mod categoric ameninţările sau utilizare forţelor armate 
de către orice parte libiană sau orice intervenţie  militară externă în Libia. Totodată, 
oficialii au apreciat eforturile depuse de către Adunarea pentru elaborarea unui proiect 
de constituţie de a o finaliza cât mai curând posibil şi de a deschide calea către alegeri 
generale şi prezidenţiale. 

La finalul reuniunii, Cvartetul a salutat sprijinul continuu al Uniunii Europene în 
procesul de tranziţie al Libiei către o democraţie inclusivă, în special eforturile sale de 
promovare a stabilizării şi reabilitării, precum şi pentru cooperarea consolidată şi 
dialogul cu autorităţile şi instituţiile libiene şi cu partenerii internaţionali în vederea 
consolidării capacităţilor de a aborda provocările migraţiei ilegale. 

 

❖ În cadrul reuniunii Colegiului comisarilor de la Bruxelles, din data de 
24 mai a.c., la care a participat Înaltul Reprezentant, dna Federica Mogherini au avut loc 
o dezbatere de orientare privind viitorul apărării europene. Comisia a organizat această 
reuniune pentru a veni în completarea dezbaterii privind direcţia pe care o va urma 
Europa cu 27 de state membre. 
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Dezbaterea de orientare va contribui la canalizarea activităţilor Comisiei 
Europene în următoarele săptămâni. De altfel, înainte de conferinţa europeană la nivel 
înalt de la Praga privind apărarea şi securitatea, care va avea loc la 7 iunie a.c., Comisia 
va lansa Planul de acţiune european în domeniul apărării. În paralel, va prezenta un 
document de reflecţie pe termen mai lung în care va defini scenariile posibile pentru 
viitor în domeniul apărării europene. Acesta face parte din dezbaterea privind viitorul 
UE cu 27 de state membre, lansată odată cu publicarea, la 1 martie 2017, a Cărţii albe a 
Comisiei privind viitorul Europei. Cartea albă este însoţită de o serie de documente de 
reflecţie cu privire la: 

• dimensiunea socială a Europei (26 aprilie 2017); 

• valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare (10 mai 2017); 

• aprofundarea uniunii economice şi monetare, pe baza Raportului celor 
cinci preşedinţi din iunie 2015 (prevăzut pentru 31 mai 2017); 

• viitorul apărării europene (prevăzut pentru 7 iunie 2017) şi 

• viitorul finanţelor UE (prevăzut pentru sfârşitul lunii iunie 2017). 

Există argumente puternice pentru consolidarea cooperării în materie de 
securitate şi apărare în UE. Ameninţările cu care se confruntă UE nu ţin cont de 
frontierele naţionale şi iau din ce în ce mai multă amploare. Numai prin colaborare 
putem găsi cele mai bune soluţii la aceste ameninţări. 

În acest context al dezbaterii, Înaltul reprezentant a declarat că “(...) securitata şi 
apărarea reprezintă priorităţi pentru Uniunea Europeană, întrucât acestea sunt 
priorităţi pentru toţi cetăţenii  noştri. Începând de anul trecut, ne intensificăm 
activitatea în materie de apărare europeană, astfel încât să putem deveni din ce în ce 
mai eficace în asigurarea securităţii atât pe teritoriul Uniunii, cât şi dincolo de 
frontierele noastre, prin investirea mai multor resurse, prin consolidarea cooperării 
dintre statele membre şi prin cooperarea mai strânsă cu NATO. În jurul nostru, lumea 
este într-o schimbare rapidă şi în fiecare zi trebuie să facem faţă unor noi provocări. 
Ne-am asumat, în calitate de Uniunea Europeană, responsabilitatea de a aborda aceste 
provocări.” 

 

❖ În aceeaşi zi de 24 mai a.c., Înaltul Reprezentant a găzduit o întâlnire 
informală a prim-miniştrilor din cadrul parteneriatului Balcanii de Vest (WB6). Cei 6 
miniştrii: prim-ministrul Muntenegrului Dusko Markovic, prim-ministrul Kosovo Isa 
Mustafa, prim-ministru din Albania Edi Rama, prim-ministrul Serbiei, Aleksandar 
Vucic, prim-ministrul desemnat al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Zoran Zaev 
şi preşedintele Consiliului de miniştrii al Bosniei şi Herţegovinei, Denis Zvizdic s-au 
reunit pentru a discuta calea de urmat a statelor în perspectiva aderării la Uniunea 
Europeană. Totodată, cei prezenţi şi-au confirmat angajamentul de a continua să lucreze 
pentru procesul de aderare la UE şi au reiterat interesul în ceea ce priveşte consolidarea 
cooperării şi al relaţiilor de vecinătate.   

La finalul dineului, Înaltul Reprezentant a declarat că scopul acestei reuniunii a 
fost de a sublinia faptul că uşa Uniunii Europene este deschisă regiunii Balcanilor de Vest 
şi a încurajat cooperarea regională pentru a menţine stabilitatea şi a impulsiona 
progresul economic în toată regiunea. 

  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1008_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_ro
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SUMMIT-UL NATO DE LA BRUXELLES 
În data de 25 mai a.c., la Bruxelles, a avut loc inaugurarea noului sediu al Alianţei 

Nord-Atlantice, loc în care s-a desfăşurat cea de-a 27  întâlnire a Alianţei8.  

Priorităţile zero ale întrunirii au fost împărţirea echitabilă a responsabilităţilor 
pentru securitatea transatlantică şi creşterea rolului NATO în combaterea terorismului. 
Însă, reuniunea liderilor euro-atlantici a fost încărcată cu o simbolistică aparte: cu acest 
prilej pe lângă inaugurarea noului sediu, au fost dezvelite alte două monumente – unul 
dedicat articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic, invocat după atacurile teroriste de la 11 
septembrie şi reprezentând o dovadă a solidarităţii europenilor cu SUA,  şi un al doilea 
monument, cel al Zidului Berlinului – punct de referinţă pentru sfârşitul Războiului 
Rece, pentru angajamentul american faţă de securitatea europeană şi pentru rolul NATO 
în ecuaţia relaţiei transatlantice. Un arc peste timp care fixează deopotrivă ameninţările 
împotriva cărora europenii şi nord-americanii s-au unit şi valorile care i-au ajutat să 
definească ordinea internaţională occidentală. 

Întâlnirea a fost marcată de prezenţa noului preşedinte al SUA , Donald Trump şi 
al Franţei, Emmanuel Macron, dar şi de prezenţa prim-ministrului britanic, Theresa 
May9. Prezenţa celor trei lideri au dat o mare consistenţă caracterului politic al reuniunii 
şi principalelor teme de pe agendă – angajamentul financiar pentru bugetele militare10 şi 
combaterea terorismului11.  

Principalele teme care au fost luate în discuţie de şefii de stat sau de guvern ai 
statelor membre NATO au vizat consolidarea relaţiei trans-atlantice, concomitent cu un 
echilibru în eforturile de apărare care presupune împărţirea echitabilă a sarcinilor şi 
responsabilităţilor între aliaţi, cu accent pe sectorul finanţării apărării.  

                                                           

8 http://www.nato.int/ 
9 Care a participat la reuniune deşi a decis ridicarea nivelului de alertă teroristă la „maxim” după atacul de 
la Manchester. 
10 Cei trei lideri reprezintă ţările aflate în top 3 bugete militare din angrenajul transatlantic (SUA – peste 
3% din PIB, Marea Britanie – peste 2% din PIB, Franţa – cel mai mare buget militar din UE), sunt parteneri 
tradiţionali şi în calitate de membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU şi sunt cele mai mari 
puteri occidentale care luptă împotriva flagelului terorist. 
11 Alianţa îşi va spori sprijinul acordat Coaliţiei, având avioane NATO de supraveghere AWACS care ajută 
la îmbunătăţirea gestionării spaţiului aerian. De asemenea, s-a decis înfiinţarea unei celule de informaţii 
privind terorismul în noua divizie de informaţii. Acest lucru va îmbunătăţi schimbul de informaţii între 
aliaţi, inclusiv cel despre ameninţarea luptătorilor străini. 

http://www.nato.int/
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Deopotrivă, a fost realizată o 
analiză a gradului de implementare a 
deciziilor adoptate cu prilejul Summit-
ului de la Varşovia12 al organizaţiei, din 
iulie 2016. 

Situaţia din Afganistan13, 
eventualitatea suplimentării numărului de 
soldaţi dislocaţi de NATO în cadrul 
misiunii din această ţară şi un posibil rol 
sporit al organizaţiei la nivel internaţional 
în combaterea terorismului s-a regăsit pe 
agenda întâlnirii de la Bruxelles. 

O altă temă importantă a vizat 
cooperarea la nivelul NATO pentru a 
combate ameninţările cibernetice, luând 
în consideraţie că în anul 2016 organizaţia 
s-a confruntat cu o creştere cu 60% a 
atacurilor cibernetice la adresa 
infrastructurii sale. 

Summit-ul s-a dorit a fi o puternică 
demonstraţie a unităţii transatlantice în 
cadrul căreia aliaţii au luat decizii 
importante pentru a face mai mult în lupta 
împotriva terorismului14. În acest context, 
Jens Stoltenberg a confirmat că NATO se 
alătură oficial coaliţiei internaţionale 
împotriva Statului Islamic. Astfel, „(…) 
NATO va deveni membru cu drepturi 
depline al Coaliţiei Globale, în care deja 
participă toţi cei 28 de aliaţi", a declarat 
secretarul general al NATO, Jens 
Stoltenberg, menţionând că acest lucru va 
permite NATO să participe la deliberări 
politice, inclusiv în ceea ce priveşte 
coordonarea formării şi consolidarea 
capacităţilor. Liderii NATO au convenit, 
de asemenea, ca în cadrul Alianţei să se 
elaboreze planuri naţionale anuale15, care 

                                                           

12 Precedentul summit al organizaţiei a fost organizat la 8-9 iulie 2016, în Varşovia (Polonia), prilej cu care 
a fost anunţată capacitatea operaţională iniţială a apărării antirachetă a Alianţei Nord-Atlantice (NATO 
BMD) şi a fost transferată către NATO comanda şi controlul asupra Aegis Ashore. 
13 Din declaraţia Secretarului general al NATO: „(…) Am revizuit misiunea noastră de formare în 
Afganistan şi am fost de acord că vom continua să ne susţinem misiunea. Salut că mai mulşi aliaşi au 
venit astăzi cu noi contribuţii la trupe. Şi pe baza analizei noastre vom lua decizii în următoarele 
săptămâni”. 
14 Unul dintre principalele aspecte discutate a fost lupta împotriva terorismului. Această luptă necesită o 
gamă largă de instrumente: agenţiile naţionale de aplicare a legii, coaliţia de a învinge ISIS, Uniunea 
Europeană, precum şi aliaţii în mod individual, contribuie cu totul la un plus de valoare. 
15 Din declaraţia Secretarului general al NATO: „Am decis să elaborăm planuri naţionale anuale, care să 
precizeze modul în care aliaţii intenţionează să îndeplinească angajamentul de investiţii în domeniul 

România la Summit-ul NATO 

de la Bruxelles 

 România a alocat 2% din PIB pentru apărare în 
2017, conform pactului politic iniţiat de preşedintele 
României şi susţinut de toate partidele politice 
parlamentare, iar peste 20% din fonduri sunt destinate 
achiziţiilor;  

 România este al patrulea contributor la 
Resolute Support Mission în Afganistan dintre statele 
NATO (al cincilea luând în considerare şi contribuţiile 
statelor partenere) şi găzduim o componentă importantă 
a sistemului NATO de apărare antirachetă, prin 
facilitatea de la Deveselu;  

 Obiectivele României la Summit-ul de la 
Bruxelles au fost hotărâte în cadrul şedintei Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării din 21 martie a.c., iar printre 
acestea se regăsesc reconfirmarea importanţei şi 
solidităţii relaţiei transatlantice şi păstrarea în atenţia 
aliaţilor a importanţei strategice a Mării Negre. Alături de 
miza evidenţierii statutului de contributor relevant şi 
responsabil în NATO, se distinge şi evidenţierea 
progreselor importante obţinute în implementarea 
deciziilor din Ţara Galilor şi de la Varşovia, inclusiv în 
ceea ce priveşte prezenţa aliată înaintată pe teritoriul 
naţional şi în Marea Neagră. 

 Printre priorităţile României la reuniunea NATO 
de la Bruxelles se mai regăsesc consolidarea posturii de 
apărare şi descurajare pe flancul estic, menţinerea 
unităţii aliate în dialogul cu Rusia şi creşterea rolului 
NATO în combaterea terorismului. 

 Poziţia României faţă de dialogul NATO-Rusia 
presupune desfăşurarea unei abordări duale: 1) o 
descurajare şi apărare puternică şi 2) disponibilitate de 
dialog, în condiţii de reciprocitate. 
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să stabilească modul în care aliaţii intenţionează să îndeplinească angajamentul de 
investiţii în apărare pe care l-am făcut împreună în anul 2014. Planurile naţionale vor 
acoperi trei domenii majore: numerar, capacităţi şi contribuţii.  

Relaţia NATO cu Rusia a fost un alt subiect de discuţie. S-a reafirmat abordarea 
dual-track: o apărare puternică, combinată cu un dialog semnificativ. Aliaţii sunt de 
acord că nu trebuie provocat un conflict, ci trebuie prevenit, şi păstrată pacea. În acelaşi 
timp,  dialogului cu Rusia rămâne deschis, pentru creşterea transparenţei şi reducerea 
riscurilor. 

Au participat la Summit şi liderii Uniunii Europene, dar şi premierul canadian 
Justin Trudeau, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, Angela Merkel, cancelarul 
Germaniei, dar şi premierul Republicii Muntenegru,  Dusko Markovic, stat care va 
deveni,  al 29-lea  membru al organizaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

apărării pe care l-am făcut împreună în 2014. Planurile naţionale vor acoperi domenii majore. În primul 
rând, modul în care naţiunile intenţionează să îşi îndeplinească angajamentul de a cheltui 2% din PIB 
pentru apărare, din care 20% ar trebui să fie investite în echipamente majore. În al doilea rând - cum să 
investească fonduri suplimentare în capabilităţile militare cheie de care avem nevoie. Şi în al treilea rând 
- modul în care aliaţii intenţionează să contribuie la misiunile, operaţiunile şi alte angajamente NATO. 
Primul set de rapoarte privind planurile naţionale va fi finalizat până în luna decembrie a acestui an şi 
vor fi revizuite de către miniştrii apărării în februarie. Planurile naţionale anuale ne vor ajuta să 
menţinem ritmul, să investim mai mult şi mai bine în apărarea noastră. Aşa că toţi aliaţii contribuie în 
mod echitabil la securitatea noastră comună”. 

Perspectivă generală a noului cartier general din Bruxelles al Alianței Nord-Atlantice, 
realizată la 23 mai 2017, cu câteva zile înaintea ceremoniei oficiale de inaugurare care a avut 
loc la 25 mai 2017  - Construcția a fost începută în 2010, pentru ea alocându-se un buget de 1,2 
miliarde de dolari. Sediul anterior al cartierului general al NATO, care a găzduit până în prezent 
delegaţiile naţionale ale statelor membre, staff-ul organizaţiei şi unde au fost organizate reuniunile la 
nivel înalt şi cele ministeriale, fusese construit în anul 1967.   
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Preşedintele SUA, dl Donald Trump a avut întrevederi cu liderii Uniunii Europene 
înaintea summitu-lui în cadrul cărora au fost reliefate relaţiile mai vechi şi mai noi dintre 
SUA şi UE şi au fost discutate teme privind cooperarea în domeniul securităţii, al 
apărării, al luptei împotriva terorismului, al comerţului internaţional, al resurselor 
materiale şi al preocupării constate pentru asigurarea forţei de muncă. S-au discutat şi 
alte subiecte de politica externă, în special  despre Coreea de Nord. 

După întrevederea cu preşedintele SUA, dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului 
European a precizat:  „(...) La întâlnirea mea cu preşedintele Trump, am discutat despre 
politică externă, lupta împotriva modificărilor climatice şi relaţiile comerciale. (…) 
Sentimentul meu este că suntem de acord asupra multor subiecte, în primul rând şi mai 
ales asupra lu,ptei contra terorismului. (…) Însă, anumite chestiuni rămân deschise - 
lupta împotriva modificărilor climatice şi comerţul. (…) În pofida lipsei unei poziţii 
comune cu privire la Rusia, atunci când este vorba despre conflictul din Ucraina, se 
pare că suntem pe aceeaşi linie. (…) Principalul meu mesaj către domnul Trump a fost 
să spun că ceea ce dădea cooperării şi prieteniei noastre cea mai profundă semnificaţie 
erau valorile fundamentale occidentale, precum pacea, drepturile omului, respectul 
faţă de demnitatea umană. (…) Cea mai mare sarcină, în prezent, este consolidarea 
întregii lumi libere în jurul acestor valori şi nu doar în jurul unor interese.”  

Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, după întrevederea cu 
Donald Trump a declarat: „(…) Alianţa şi prietenia dintre Europa şi Statele Unite se 
bazează pe valori comune, rădăcini culturale, limbă şi religie. Cetăţenii, de ambele părţi 
ale Atlanticului, ne cer răspunsuri concrete privind terorismul, pacea şi locurile de 
muncă. (…)  Crearea unor noi locuri de muncă necesită, de asemenea, o politică 
comercială solidă care să garanteze deschiderea efectivă a pieţelor prin intermediul 
unor reguli bune şi condiţii de concurenţă echitabile. (…) Europa îşi asumă o 
responsabilitate mai mare în domeniul apărării, dezvoltând o industrie europeană 
comună, o piaţă şi cercetare". 
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