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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară (ENVI) 

Obiectivele naţionale de reducere a emisiilor de CO2 - 30% până în 
2030  

Deputaţii europeni de la Comisia ENVI, reuniţi în şedinţa de lucru din data de 30 
mai a.c., au dezbătut  planurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi au 
cerut să se înceapă cât mai curând demersurile în acest sens, încurajând guvernele să 
obţină rezultate.  

Aceste reduceri vor contribui la realizarea obiectivului global al UE pentru anul 
2030 - o reducere de 30%  - faţă de nivelurile din anul 2005, în conformitate cu Acordul 
de la Paris.  

A fost făcută o analiză aprofundată a propunerii1, inclusiv a obiectivelor 
naţionale de reducere şi flexibilitate anuală maximă.  

Obiectivele naţionale pentru sectoarele neacoperite de piaţa europeană a 
carbonului au fost împărţite în agricultură, transport, construcţii şi deşeuri, care 
împreună reprezintă aproximativ 60% din emisiile de gaze cu efect de seră. Fiecare stat 
membru al UE va trebui să urmeze o cale pentru a reduce emisiile, calculată de la 
punctul de pornire a anului 2018, în loc de 2020, cum a fost propus de Comisia 
Europeană2, pentru a evita creşterea emisiilor în primii ani sau amânarea reducerilor 
de emisii.  

                                                           

1 Proiect de raport - COM(2016)0482 –2016/0231(COD) 
2 În iulie 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament pentru limitarea 

emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră după 2020 în sectoarele care nu sunt acoperite de sistemul de 
comercializare a emisiilor (ETS) al UE. Acestea includ transportul, clădirile şi agricultura. Regulamentul 
propus va fi succesorul Deciziei privind partajarea eforturilor care stabileşte limitele naţionale anuale ale 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/ENVI/ENVI(2017)0529_1/sitt-4544737
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_482_RO_ACTE2_f.pdf
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Pentru a asigura previzibilitatea pe termen lung, deputaţii europeni au stabilit, 
un obiectiv pentru 2050 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80% faţă de 
2005. Ei au solicitat o rezervă de acţiune rapidă pentru a încuraja statele membre să ia 
măsuri înainte de 2020, în schimbul unei mai mari flexibilităţi în ultima parte a 
sistemului. Acest lucru ar aduce beneficii statelor membre cu un PIB mai mic decât 
media pe cap de locuitor şi o capacitate mai mică de a investi. 

Raportorul Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL) este de părere că: „Propunerile 
adoptate vor ajuta Europa să îşi îndeplinească angajamentele internaţionale în 
materie de climă. Acum trebuie să progresăm rapid pentru a oferi certitudine 
investitorilor şi pentru a arăta comunităţii internaţionale că acordul de la Paris nu 
este negociabil”. 

Propunerea de raport împreună cu anexele sale vor fi supuse spre dezbatere şi 
adoptare în sesiunea plenului PE din 12-15 iunie a.c., de la Strasbourg. 

 

 Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 
(IMCO) 

Un ciclu de viaţă mai lung al produselor 

Deputaţii europeni din Comisia IMCO s-au reunit în data de 30 mai a.c. şi au 
dezbătut măsurile ce trebuie luate pentru a realiza bunuri care să reziste la o folosinţă 
îndelungată, să fie reparabile şi să combată uzura planificată.  

În cadrul dezbaterilor pe proiectul de raport3, constatând că tot mai mulţi dintre 
cetăţenii UE ar prefera să repare bunurile materiale4 în loc să cumpere produse noi, 
deputaţii au solicitat ca acestea să fie mai uşor de reparat, software-ul să fie mai uşor de 
actualizat, au susţinut combaterea uzurii morale planificate şi punerea la dispoziţie a 
pieselor de schimb la preţuri accesibile şi au considerat că este de datoria Comisiei 
Europene, a statelor membre şi a producătorilor să ia măsuri pentru a se asigura că 
produsele sunt durabile, de înaltă calitate şi pot fi reparate.  

Membrii Comisiei IMCO au sugerat că dacă perioada de reparaţii depăşeşte 1 lună, 
atunci garanţia ar trebuie extinsă pentru a reflecta timpul necesar efectuării reparaţiei. 
De asemenea, consumatorii ar trebui să aibă şi opţiunea de a merge la un 
reparator/service independent pentru a descuraja monopolul deţinut de către firmele 
producătoare sau organismele acceptate de acestea. Pe de altă parte, statele membre ar 
trebui să ia în considerare oferirea de reparaţii pentru produsele de folosinţă 
îndelungată, stimulând astfel sectorul service sau vânzările la mâna a doua; acest lucru 
ar putea contribui la crearea de locuri de muncă şi la reducerea deşeurilor. 

O altă sugestie făcută de parlamentarii Comisiei IMCO a fost introducerea unei  
definiţii la nivelul UE a termenului „uzură morală planificată” pentru bunurile 

                                                                                                                                                                                          

emisiilor de GES pentru perioada 2013-2020, şi face parte din eforturile UE de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră cu cel puţin 40% până în 2030. Acest obiectiv a fost stabilit de Consiliul European în 
octombrie 2014 şi reprezintă, de asemenea, angajamentul internaţional al UE în temeiul Acordului de la 
Paris din 2015 privind schimbarea climei. 

3
 2016/2272(INI) 

4
 Conform unui Eurobarometru din 2014, 77% dintre cetăţenii UE ar prefera să îşi repare 

bunurile decât să cumpere altele noi, dar sunt nevoiţi să le înlocuiască sau să le arunce, deoarece sunt 

descurajaţi de costul reparaţiilor şi de nivelul serviciilor furnizate. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201705/IMCO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%20COMPARL%20PE-595.614%2001%20DOC%20PDF%20V0//RO&language=RO
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materiale şi pentru software, precum şi instituirea unor  măsuri de descurajare adecvate 
pentru producători. 

Totodată, membrii Comisiei IMCO au solicitat Comisiei Europene să ia în 
considerare o „etichetă europeană voluntară” care să specifice, în special, durata de 
viaţă a produsului, caracteristicile de proiectare ecologică, gradul permis de 
modernizare în conformitate cu progresul tehnic şi reparabilitatea. 

Raportorul Pascal Durand (Greens/EFA, FR) consideră că: „UE nu a luat, în general,   
o poziţie cu privire la durata de viaţă produsului înainte de acest raport, fie în ceea ce 
priveşte proiectarea, repararea sau reutilizarea bunurilor, sau, în termeni de acţiune 
- împotriva uzurii morale planificate a software-ului. Dar este în interesul 
producătorilor şi a lucrătorilor să economisească resurse. Acest raport  joacă, pentru 
prima oară, un rol important în viaţa multor aparate din punct de vedere al uzurii 
morale a software-ului”. 

Proiectul de raport va fi supus dezbaterii şi va fi votat de către plenul Parlamentului 
în sesiunea din iulie a.c. 

 

 Moment de reculegere pentru victimele atentatelor teroriste  

Sesiunea plenară din 31 mai – 1 iunie a.c. a fost  deschisă  cu un moment de 
reculegere în memoria victimelor atacurilor teroriste din Manchester, Egipt, Bagdad şi 
Kabul. Domnul Antonio Tajani, în calitatea sa de preşedinte al Parlamentului 
European, şi-a exprimat solidaritatea faţă de familiile victimelor şi a condamnat ferm 
actele de violenţă.  

pe piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) 

Dintre rezoluţiile adoptate 

 

 Combaterea antisemitismului 

Parlamentul European a adoptat în data de 1 iunie 2017 rezoluţia referitoare la 
combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP)). Din cauza creşterii numărului 
incidentelor antisemite în statele membre ale UE în ultimii ani şi în conformitate cu 
datele oferite de Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa (OSCE) şi Agenţia 
pentru drepturi fundamentale a UE (FRA), combaterea antisemitismului a devenit 
responsabilitatea întregii Uniuni Europene. 

Textul rezoluţiei menţionează, printre altele, numirea în cadrul Comisiei 
Europene a unui coordonator pentru combaterea antisemitismului, încurajează 
cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile în ceea ce priveşte urmărirea în justiţie a 
infracţiunilor motivate de ură, a activităţile teroriste şi invită statele membre să 
numească coordonatori la nivel naţional pentru combaterea antisemitismului. 

Deputaţii europeni subliniază rolul important al organizaţiilor societăţii civile şi 
al educaţiei în prevenirea şi combaterea tuturor formelor de ură şi de intoleranţă şi 
solicită acordarea unui sprijin financiar mai mare în acest sens. Se evidenţiază faptul că 
şcolile oferă o oportunitate unică de a transmite valorile toleranţei şi respectului prin 
contactul direct cu copiii începând de la o vârstă fragedă. Este încurajată promovarea 
predării istoriei Holocaustului în şcoli. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0243+0+DOC+XML+V0//RO
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Totodată, în toate statele membre ale UE trebuie aplicate prevederile Deciziei-
cadru a Consiliului UE privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi 
xenofobiei prin intermediul dreptului penal, pentru a garanta că actele antisemite sunt 
urmărite în justiţie de autorităţi, atât în mediul online, cât şi offline. 

Rezoluţia încurajează, de asemenea, comemorarea în mod oficial, a Zilei 
Internaţionale a Holocaustului, la data de 27 ianuarie, de către fiecare stat membru. 

 Protecţia adulţilor vulnerabili  

În data de 1 iunie 2017, Parlamentul European a adoptat rezoluţia privind 
protecţia adulţilor vulnerabili5 (2015/2085(INL)). Evoluţia demografică din Europa a 
determinat creşterea numărului persoanelor în vârstă care nu sunt în măsură să îşi 
protejeze interesele din cauza bolilor legate de etate. 

În prezent, în Uniunea Europeană nu există un cadru juridic uniform care să 
ofere protecţie adecvată adulţilor vulnerabili în situaţii transfrontaliere. Acest fapt 
poate împiedica exercitarea de către adulţi a dreptului la libera circulaţie şi poate face 
dificilă protecţia patrimoniului. Acoperirea acestui vid legislativ ar permite adulţilor 
afectaţi să beneficieze pe deplin de principiile de liberă circulaţie şi şedere. Acţiunea 
Uniunii în acest domeniu trebuie să urmărească, în principal, garantarea liberei 
circulaţii, recunoaşterea şi exercitarea de către autorităţile din statele membre a 
măsurilor de protecţie luate în favoarea unui adult vulnerabil de autorităţile altui stat 
membru, difuzarea şi recunoaşterea mandatelor de constatare a incapacităţilor, precum 
şi intensificarea cooperării dintre statele membre în acest sens. 

Rezoluţia adoptată subliniază necesitatea cooperării statelor membre, 
recunoaşterea automată şi aplicarea deciziilor privind protecţia adulţilor vulnerabili. 
Obiectivul principal vizează încurajarea statelor membre să semneze şi să ratifice 
Convenţia de la Haga privind Protecţia Internaţională a Adulţilor (2000).  

Domnul Victor Negrescu, europarlamentar român şi raportor din umbră al 
acestui document, (Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din 
Parlamentul European) a afirmat că „(…) este un important pas înainte pentru 
protejarea cetăţenilor vulnerabili şi este totodată un gest de umanitate. Atunci când 
eşti lovit de o suferinţă datorată vârstei înaintate sau eşti afectat de o dizabilitate, 
meriţi ca drepturile să-ţi fie pe deplin protejate inclusiv când te deplasezi dintr-o ţară 
în alta, şi nu să fii hărţuit de autorităţi sau să fii blocat de birocraţia excesivă. 
Amendamentele mele s-au referit la creşterea spectrului de persoane vulnerabile 
incluse, având în minte, înainte de orice, numărul mare de români care trăiesc astăzi 
în afara ţării, printre care se regăsesc şi persoane vulnerabile, şi care, atunci când şi-
ar pune problema să se întoarcă în România, vor putea beneficia de aceste garanţii, 
fără obstacole birocratice(…).”  

 

 

 

                                                           

5 Adulţii vulnerabili sunt persoane fizice care au atins vârsta de 18 ani şi care se află, temporar 

sau definitiv, într-o situaţie de incapacitate de gestionare a propriei persoane şi/sau a patrimoniului 
personal.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l33178
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2085(INL)
https://assets.hcch.net/docs/c2b94b6b-c54e-4886-ae9f-c5bbef93b8f3.pdf
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Consiliul Competitivitate (COMPET)  

 În cadrul reuniunii Consiliului Competitivitate din data de 29-30 mai 20176 
miniştrii au convenit cu privire la reformarea sistemului de omologare de tip şi de 
supraveghere a pieţei pentru autovehicule. Această reformă majoră va moderniza 
sistemul actual şi va îmbunătăţi testele de control privind datele referitoare la emisiile 
generate de autovehicule. 

Dl Chris Cardona, preşedintele Consiliului COMPET şi ministru al economiei, 
investiţiilor şi întreprinderilor mici din Malta, a declarat că „(…) sănătatea publică, 
calitatea aerului şi inovarea sunt elemente centrale ale acestui acord. Singura 
modalitate de a restabili şi de a spori încrederea în industria europeană a 
automobilelor este aceea de a contribui la crearea unor tehnologii curate şi sigure. 
Vor fi stabilite teste fiabile de control pentru autovehicule astfel încât neregulile legate 
de emisii care au fost înregistrate în trecut să nu reapară în viitor.” 

Scopul acestei reforme este obţinerea unui nivel ridicat de siguranţă şi de 
performanţă de mediu în cazul autovehiculelor şi abordarea principalelor deficienţe 
identificate în actualul sistem de omologare de tip. 

În a doua parte a lucrărilor, miniştrii au susţinut o dezbatere privind două 
propuneri de directivă menite să sporească eficacitatea  pieţei interne: Propunerea de 
directivă privind o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare în sectorul 
serviciilor şi Propunerea de directivă privind mobilitatea transfrontalieră a 
profesioniştilor în Uniunea Europeană. 

În acest sens, dl Chris Cardona a susţinut că „întreprinderile şi profesioniştii se 
confruntă încă cu o reglementare disproporţionată atunci când prestează servicii la 
nivel transfrontalier. Pachetul privind serviciile este un instrument esenţial pentru 
facilitarea circulaţiei persoanelor şi a serviciilor. Întreprinderile, profesioniştii şi 

                                                           

6 Concluziile Consiliului competitivitate (COMPET) pot fi accesate integral aici. 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2017/05/29-30/
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consumatorii vor profita în mod considerabil de un acces îmbunătăţit la diferite 
servicii şi activităţi profesionale.” 

 Miniştrii au adoptat concluzii privind politica industrială în Europa în care au 
solicitat Comisiei Europene să prezinte o strategie pentru politica industrială a UE în 
viitor, la timp pentru reuniunea Consiliului European din primăvara anului 2018. 

Preşedintele în exerciţiu al Consiliului COMPET, dl Cardona a apreciat că „acest 
subiect este de cea mai mare importanţă politică pentru Europa, având în vedere 
provocările majore cu care se confruntă industria noastră. Europa trebuie să devină 
proactivă şi să evolueze către o politică industrială holistică a UE pentru a face faţă 
schimbării tehnologice şi a asigura competitivitatea globală a economiei noastre. 
Digitalizarea, noile modele de afaceri, investiţiile în competenţe şi un acces mai bun la 
finanţare vor fi esenţiale pentru asigurarea competitivităţii industriale a Europei.” 

Consiliul COMPET a organizat o dezbatere privind punerea în aplicare a 
strategiei spaţiale pentru Europa şi a adoptat concluzii care stabilesc priorităţile 
acesteia.  

În vederea asigurării unei continuităţi pe termen lung în sectorul spaţial, mai 
multe state membre şi Comisia Europeană au evidenţiat necesitatea de a furniza sprijin 
adecvat, inclusiv sprijin financiar, pentru componentele sale critice precum: accesul 
autonom la spaţiu, inclusiv prin utilizarea de lansatoare europene, programele 
emblematice Copernicus şi Galileo, intensificarea utilizării datelor spaţiale. 

Astfel, dl Chris Agius, secretar parlamentar pentru cercetare, inovare, tineret şi 
sport din Malta, a declarat că: „aceste concluzii vor contribui la punerea în aplicare a 
domeniilor prioritare ale strategiei spaţiale. Programele spaţiale Galileo şi 
Copernicus ale UE exemplifică cu succes beneficiile şi punctele forte pe care integrarea 
europeană le poate oferi nu numai cetăţenilor europeni, ci şi întregii lumii.” 

Consiliul COMPET a mai adoptat concluzii privind eficientizarea 
situaţiei monitorizării şi a raportării în domeniul cercetării şi inovării. 

Miniştrii europeni au avut un schimb de opinii cu privire la justificarea 
economică pentru finanţarea publică a cercetării şi inovării şi impactul acesteia. 

Consiliul COMPET a luat act  şi de pregătirile pentru punerea în aplicare 
a parteneriatului în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneană (PRIMA), în 
urma încheierii cu succes a discuţiilor legislative referitoare la acest parteneriat din 
cursul preşedinţiei malteze a Consiliului UE. 

Dl Chris Agius, secretar parlamentar pentru cercetare, inovare, tineret şi sport 
din Malta consideră că „PRIMA va consolida capacităţile şi va debloca finanţarea 
pentru cercetare şi inovare în sectorul agroalimentar şi în cel al apei în zona 
mediteraneeană. Acest lucru ar trebui să contribuie la abordarea anumitor cauze 
profunde ale migraţiei şi la consolidarea cooperării euro-mediteraneene.” 

 

Summit-ul UE-China 

 În perioada 1-2 iunie 2017,  a avut loc la Bruxelles cel de-al 19-lea summit 
bilateral UE-China. Preşedintele Consiliului European Donald Tusk şi preşedintele 
Comisiei Europene Jean-Claude Juncker au reprezentat Uniunea Europeană. China a 
fost reprezentată de prim-ministrul Li Keqiang. Totodată,  la reuniune au mai participat 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/05/29-compet-conclusions-future-industrial-policy-strategy/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/05/30-compet-conclusions-space-strategy-for-europe/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9728-2017-INIT/ro/pdf
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şi Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Federica 
Mogherini şi Comisarul European pentru comerţ Cecilia Malmström. 

Preşedintele Consiliului European, dl Donald Tusk, a făcut o serie de observaţii 
cu privire la rezultatele reuniunii.  

 Cu privire la parteneriatul strategic dintre China şi Uniunea Europeană au fost 
stabilite obiective privind consolidarea cooperării în domenii precum comerţul, 
investiţiile, schimbările climatice, criza migraţiei, Coreea de Nord şi parteneriatul de 
securitate în Africa. UE şi-a reiterat sprijinul pentru promovarea şi consolidarea ordinii 
internaţionale şi pentru menţinerea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei.  

 De asemenea, liderii au decis să-şi intensifice cooperarea în materie de schimbări 
climatice, exprimându-şi solidaritatea cu generaţiile viitoare şi asumându-şi 
responsabilitatea pentru întreaga planetă. Decizia SUA de a părăsi acordul de la Paris a  
fost catalogată ca fiind  o greşeală mai mare decât aceea de a nu fi ratificat acordul de la 
Kyoto, întrucât textul acordului de la Paris este mai echitabil. Totodată, cele două părţi 
şi-au exprimat angajamentul de a continua lupta împotriva schimbărilor climatice cu 
sau fără sprijinul SUA, precum şi cercetarea, inovarea şi progresul tehnologic ce decurg 
din aceasta. 

 În cadrul dezbaterilor a fost abordată şi problema drepturilor omului,  precum şi 
modul în care cooperarea în acest domeniu poate fi îmbunătăţită la nivel bilateral şi 
internaţional. 

  Nu în ultimul rând, dl Donald Tusk şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la 
libertatea de expresie şi de asociere în China, inclusiv privind detenţia apărătorilor şi a 
avocaţilor drepturilor omului. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/02-tusk-remarks-eu-china-summit/
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 Justiţie şi consumatori 

Acţiuni în domeniul legislaţiei UE privind protecţia consumatorilor 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 29 mai 2017, o analiză a legislaţiei UE 
în materie de protecţie a consumatorilor. Acest raport va servi drept bază pentru 
îmbunătăţirea pe viitor a cadrului juridic pentru consumatori şi întreprinderi. 

Analiza Comisiei identifică următoarele aspecte care ar trebui abordate: 

 căi limitate de atac: sunt puţine ţările care oferă o cale de atac de drept 
civil eficientă consumatorilor care sunt victime ale unor practici comerciale neloiale; în 
unele ţări, întreprinderile şi organizaţiile consumatorilor nu pot introduce acţiuni în 
încetare pentru a semnala o neregulă; statele membre au în continuare abordări diferite 
cu privire la acţiunile colective în despăgubire; 

 punere în aplicare inegală la nivelul statelor membre: nivelul 
sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei UE privind drepturile consumatorilor de către 
o întreprindere variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul, ceea ce se 
traduce prin niveluri diferite de protecţie a consumatorilor şi prin condiţii de 
concurenţă inechitabile pentru întreprinderi; 

 drepturi care nu sunt pe deplin adaptate la lumea 
digitală: atunci când se înscriu la servicii online gratuite (de exemplu servicii de cloud, 
reţele sociale), consumatorii nu beneficiază de aceleaşi drepturi în materie de informare 
precontractuală sau de dreptul de retragere din contract ca în cazul în care ar plăti 
pentru serviciile respective; de asemenea, mulţi consumatori se confruntă cu o lipsă de 
transparenţă la nivelul intermediarilor online, astfel încât le este dificil să îşi revendice 
drepturile; 

 sensibilizare scăzută cu privire la drepturile 
consumatorilor: numai patru din zece persoane (41 %) ştiu că au dreptul de a solicita 
repararea gratuită sau înlocuirea bunurilor defectuoase şi numai o treime (33 %) ştiu că 
nu trebuie să plătească produsele pe care nu le-au solicitat şi nici să le returneze. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
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Piaţa unică digitală 

Un acord cu privire la iniţiativa WiFi4EU7 

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au ajuns la un acord politic, în data 
de 29 mai 2017 cu privire la iniţiativa WiFi4EU şi la finanţarea sa. Această iniţiativă are 
drept obiectiv instalarea unor puncte de acces Wi-Fi publice gratuite în comunităţile 
locale de pe întreg teritoriul UE: în pieţele şi piaţetele publice, în parcuri, în spitale şi în 
alte spaţii publice. 

Acordul politic obţinut include un angajament din partea celor trei instituţii de a 
veghea la alocarea unei sume totale de 120 de milioane euro pentru finanţarea 
echipamentelor necesare în scopul de a furniza servicii Wi-Fi publice gratuite în 6 000 
până la 8 000 de localităţi din toate statele membre. Sursele de finanţare specifice vor fi 
precizate în cadrul dezbaterilor legislative în curs privind revizuirea actualului cadru 
financiar multianual. Autorităţile locale vor putea să introducă cereri de finanţare de 
îndată ce sistemul va deveni operaţional. 

În practică, autorităţile publice locale (municipalităţile sau grupurile de 
municipalităţi) care doresc să ofere servicii Wi-Fi în spaţii în care nu există încă o ofertă 
publică sau privată similară vor putea să solicite finanţare printr-o procedură simplă şi 
nebirocratică. Finanţarea, acordată ca grant sub formă de cupoane valorice, va fi 
utilizată în vederea achiziţionării şi instalării de echipamente de ultimă generaţie, 
respectiv de puncte de acces locale fără fir, costurile de funcţionare ale conexiunii 
propriu-zise urmând să fie acoperite de autoritatea publică în cauză. 

 

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Ucraina 

Declaraţia dlui Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei 
Europene, referitoare la votul Senatului Ţărilor de Jos privind ratificarea 
Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Ucraina 

În anul 2014, Uniunea Europeană şi Ucraina au semnat un acord de asociere8, 
care marchează o nouă etapă în dezvoltarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi 
Ucraina. Acordul de asociere va intra în vigoare odată ce va fi ratificat de toate părţile. 

La data de 15 decembrie 2016, şefii de stat sau de guvern din UE au 
convenit asupra unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic prin care se 
stabileşte înţelegerea comună a anumitor aspecte ale acordului de asociere cu Ucraina: 
se clarifică faptul că acordul nu conferă o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană, 
nu oferă garanţii de securitate colectivă sau de ajutor militar/asistenţă militară pentru 
Ucraina şi nici nu acordă resortisanţilor ucraineni acces la pieţele forţei de muncă din 
statele membre ale UE, se clarifică faptul că acordul nu angajează statele membre să 
acorde asistenţă financiară Ucrainei şi se subliniază faptul că lupta împotriva corupţiei 
este un element esenţial al acordului.  

Pentru a intra pe deplin în vigoare, acordul trebuie să fie ratificat de cele 28 de 
state membre. La data de 16 decembrie, guvernul olandez a adoptat un proiect de lege 

                                                           

7 Anunţată de preşedintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din septembrie 2016, 
iniţiativa WiFi4EU se înscrie în contextul unei revizuiri ambiţioase a normelor UE din domeniul 
telecomunicaţiilor, care include noi măsuri menite să răspundă nevoilor crescânde în materie de 
conectivitate ale europenilor şi să stimuleze competitivitatea Europei. 

8 Acordul de asociere UE-Ucraina 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_ro.htm
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_1
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care confirmă ratificarea acordului de asociere de către Ţările de Jos. La 23 februarie, 
proiectul de lege a primit sprijin din partea camerei inferioare a Parlamentului 
Ţărilor de Jos. La 23 mai, Senatul a organizat o dezbatere în care majoritatea 
membrilor s-au declarat în favoarea ratificării. Votul Senatului urmează acestei 
dezbateri. Ţările de Jos vor finaliza procesul de ratificare în conformitate cu dispoziţiile 
lor naţionale. Printre acestea se numără semnarea legii de către rege, publicarea 
acesteia în Jurnalul Oficial al Ţărilor de Jos şi depunerea instrumentului de ratificare la 
Secretariatul General al Consiliului. 

Ulterior, UE va trebui să finalizeze procedurile pentru încheierea acordului şi să 
depună instrumentele de ratificare. Acordul va intra în vigoare în prima zi din cea de-a 
doua lună de la depunerea ultimului instrument de ratificare sau de aprobare. 

  

“Votul de astăzi al Senatului Ţărilor de Jos trimite un semnal important din această ţară 
şi din întreaga Uniune Europeană către prietenii noştri ucraineni: locul Ucrainei este în Europa. 
Viitorul Ucrainei este legat de cel al Europei. 

Aş dori să mulţumesc guvernului olandez şi conducerii celorlalte partide pentru 
eforturile depuse de a conduce acest proces către un rezultat pozitiv. Rezultat de care suntem 
foarte aproape. Acordul nostru de asociere – inclusiv componenta „zona de liber schimb 
aprofundată şi cuprinzătoare” – s-a apropiat şi mai mult de ratificare. Îmi doresc acum 
finalizarea rapidă a acestui proces, în timp util pentru summit-ul UE-Ucraina din luna iulie. 

Uniunea Europeană este pe deplin angajată faţă de parteneriatul nostru cu poporul 
ucrainean, care a devenit unul dintre partenerii noştri cei mai apropiaţi şi cei mai apreciaţi. 
Acordul de asociere a sporit deja schimburile noastre comerciale, a creat mai multă 
prosperitate pentru antreprenori, a contribuit la iniţierea şi consolidarea unei serii de reforme în 
Ucraina şi a creat noi oportunităţi pentru cetăţenii Uniunii Europene şi pentru cetăţenii 
ucraineni. Să valorificăm, aşadar, dinamica pozitivă generată de votul de astăzi ca să putem 
consolida şi mai mult parteneriatul nostru.” 

  

Educaţie, cultură, tineret şi sport 

Corpul european de solidaritate 

În data de 30 mai 2017, Comisia a propus justificarea Corpului european de 
solidaritate cu un singur temei juridic, cu un mecanism de finanţare propriu şi cu un set 
mai amplu de activităţi de solidaritate9. Toate acestea îi vor spori coerenţa, impactul şi 
eficienţa din punctul de vedere al costurilor. Comisia propune să se aloce Corpului 
european de solidaritate suma de 341,5 milioane euro în perioada 2018-2020, pentru a 
permite participarea unui număr de 100 000 de tineri europeni la activităţi până în 
2020. 

În discursul său privind starea Uniunii din 2016, preşedintele Comisiei, 
dl Juncker, a anunţat instituirea unui Corp european de solidaritate, care să le ofere 

                                                           

9 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal 
framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 
1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 
1313/2013/EU 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
https://ec.europa.eu/youth/news/20170530-340-million-proposed-european-solidarity-corps
https://ec.europa.eu/youth/news/20170530-340-million-proposed-european-solidarity-corps
https://ec.europa.eu/youth/news/20170530-340-million-proposed-european-solidarity-corps
https://ec.europa.eu/youth/news/20170530-340-million-proposed-european-solidarity-corps
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tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 30 ani ocazia să ia parte la o gamă largă de 
activităţi de solidaritate în întreaga UE. De la lansarea sa în 7 decembrie 2016, s-au 
alăturat Corpului european de solidaritate peste 30 000 de tineri. În martie, a început 
punerea în contact a tinerilor cu organizaţiile; de atunci, au fost contactaţi circa 9 000 
de participanţi, au fost trimise în jur de 110 de oferte, iar primii participanţi şi-au 
început activitatea în locurile unde au fost plasaţi. 

În pregătirea propunerii sale, Comisia a lansat un sondaj online deschis şi 
consultări pe teme specifice cu părţile interesate, în urma cărora a tras concluzii în 
cadrul unui forum al părţilor interesate. Părţile interesate au subliniat importanţa unor 
plasamente de calitate şi a participării tinerilor defavorizaţi, necesitatea constituirii 
unui buget special, a unor măsuri adecvate de comunicare şi sensibilizare şi a unor 
structuri de guvernanţă eficace, precum şi necesitatea validării aptitudinilor dobândite, 
în complementaritate cu iniţiativele la nivel naţional. 

Prezenta propunere vine în momentul sărbătoririi celei de-a 30-a aniversări a 
programului Erasmus, unul dintre cele mai de succes programe ale UE. Acesta a 
început iniţial ca un program modest de schimb de studenţi, iar acum oferă, sub numele 
de Erasmus+, o gamă largă de posibilităţi de studiu în învăţământul superior, în 
învăţământul profesional şi tehnic, în educaţia şcolară şi în cea a adulţilor, precum şi în 
domeniul tineretului şi sportului. 

În următoarea etapă a Corpului european de solidaritate, sunt prevăzute 
următoarele tipuri de activităţi: 

 plasamentele pentru solidaritate le vor permite tinerilor să desfăşoare 
activităţi voluntare timp de până la 12 luni, plasamente pentru stagii de obicei pe 
perioade de 2-6 luni şi plasamente pentru locuri de muncă, în conformitate cu legislaţia 
naţională relevantă, pe perioade de 2-12 luni. 

 echipele de voluntariat vor permite unor grupuri de 10-40 de tineri 
voluntari din diferite ţări să producă un impact muncind împreună, pe perioade între 2 
săptămâni şi 2 luni. 

 proiectele de solidaritate vor permite unor grupuri mici de cel puţin cinci 
participanţi să elaboreze şi să pună în practică proiecte focalizate pe solidaritate la nivel 
local şi din proprie iniţiativă, pentru perioade cuprinse între 2 şi 12 luni. 

 activităţile de colaborare în reţea vor contribui la atragerea de noi 
participanţi către Corpul european de solidaritate, vor permite schimbul de bune 
practici, vor oferi sprijin după plasament şi vor institui reţele de foşti participanţi. 

 

De ce are Corpul european de solidaritate nevoie de un temei juridic? 
În prezent, Corpul european de solidaritate este implementat în cadrul a opt programe diferite, fiecare 
având propriul temei juridic, propriile obiective şi propriul buget [Programul Erasmus+, Programul 
Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (EaSI), programul LIFE, Fondul 
pentru azil, migraţie şi integrare, programul „Sănătate”, programul „Europa pentru cetăţeni”, Fondul 
european de dezvoltare regională , Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală)]. 
Un temei juridic de sine stătător va oferi un singur instrument de finanţare cuprinzător, cu un set clar de 
obiective. Acesta va contribui la consolidarea Corpul european de solidaritate, prin creşterea coerenţei, 
a impactului şi a eficienţei sale din punctul de vedere al costurilor, precum şi la crearea şi mai multor 
oportunităţi pentru tineret. Cu ocazia lansării Corpului european de solidaritate în decembrie 2016, 
Comisia s-a angajat să prezinte o propunere legislativă până în primăvara anului 2017. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-469_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-164_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-164_ro.htm
https://ec.europa.eu/youth/events/2017/european-solidarity-corps-stakeholder-forum_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_ro.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy_ro
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_ro.htm
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Comisia defineşte o strategie privind educaţia de înaltă calitate, 
favorabilă incluziunii şi orientată spre viitor 

Comisia a adoptat, în data de 30 mai 2017, noi iniţiative privind învăţământul 
şcolar şi superior, inclusiv o propunere privind monitorizarea parcursului profesional al 
absolvenţilor, cu scopul de a ajuta statele membre să adune informaţii despre evoluţia 
absolvenţilor după terminarea studiilor. 

Obiectivul general al acestor iniţiative este de a ajuta statele membre să asigure o 
educaţie de înaltă calitate şi favorabilă incluziunii pentru toţi tinerii printr-o serie de 
măsuri concrete, astfel încât aceştia să dobândească cunoştinţele şi competenţele 
necesare pentru a participa pe deplin la viaţa societăţii, să fie în măsură să răspundă la 
noile oportunităţi şi provocări determinate, de exemplu, de globalizare şi de revoluţia 
tehnologică şi să îşi poată adapta educaţia la necesităţile pieţei muncii. 

Tinerii au nevoie de un ansamblu vast de competenţe care să le permită să 
reuşească în viaţă, să găsească locuri de muncă satisfăcătoare şi să se angajeze, 
indiferent de mediul din care provin. Educaţia este esenţială pentru a le oferi cel mai 
bun start posibil în această direcţie, însă sunt necesare măsuri de îmbunătăţire a 
calităţii şi a performanţei sistemelor de învăţământ din Europa, astfel încât acestea să 
poată ţine pasul cu schimbările din societate şi să le fie utile tuturor copiilor şi tinerilor. 
Deciziile din domeniul educaţiei sunt luate la nivel naţional şi regional, dar UE sprijină 
statele membre, respectând totodată pe deplin principiul subsidiarităţii. 

În ceea ce priveşte şcolile, din informaţiile transmise de statele membre,  reiese 
că există trei domenii în care este nevoie de măsuri şi în care sprijinul UE poate 
contribui la soluţionarea unor probleme importante: 

 creşterea calităţii şi a caracterului incluziv al şcolilor; 

 sprijinirea directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice de 
excepţie; 

 ameliorarea guvernanţei sistemelor de învăţământ şcolar. 

Comisia îşi propune să completeze măsurile luate de statele membre în aceste 
trei domenii prin sprijinirea învăţării reciproce, prin consolidarea informaţiilor privind 
metodele de succes din domeniul educaţiei şi prin acordarea de asistenţă statelor 
membre care doresc să realizeze reforme la nivel naţional. Acest sprijin include, de 
exemplu, încurajarea dezvoltării competenţelor şi a învăţării interculturale prin 
intermediul unor parteneriate şcolare, al mobilităţii şi al proiectelor e-Twinning din 
cadrul programului Erasmus+; consolidarea învăţării reciproce în ceea ce priveşte 
carierele şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a directorilor unităţilor de 
învăţământ şi instituirea unui nou mecanism de sprijin pentru a ajuta statele membre 
care solicită asistenţă să elaboreze şi să implementeze reforme în domeniul educaţiei. 

Reînnoirea strategiei pentru învăţământul superior se bazează pe agenda 
de modernizare din anul 2011. În comunicarea adoptată, Comisia îşi stabileşte planurile 
pentru patru domenii-cheie: 

 garantarea faptului că, la terminarea ciclului de învăţământ superior, 
absolvenţii deţin toate competenţele de care au nevoie în contextul economiei moderne; 

 crearea unor sisteme de învăţământ superior favorabile incluziunii; 

 asigurarea faptului că instituţiile de învăţământ superior contribuie la 
procesul de inovare din sectorul economic; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52011DC0567
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52011DC0567
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 sprijinirea instituţiilor de învăţământ superior şi a guvernelor pentru ca 
acestea să poată valorifica în mod optim resursele umane şi financiare disponibile. 

Pentru a garanta că învăţământul superior poate contribui la încurajarea 
creşterii şi a creării de locuri de muncă, universităţile trebuie să îşi adapteze programele 
la nevoile actuale şi previzionate ale economiei şi ale societăţii, iar viitorii studenţi au 
nevoie de informaţii actualizate şi fiabile care să îi ajute să decidă ce cursuri să aleagă. 
De aceea, Comisia prezintă în paralel, ca parte a noii Agende pentru competenţe în 
Europa, o propunere de recomandare a Consiliului privind monitorizarea 
parcursului profesional al absolvenţilor, care îi va include, pe lângă absolvenţii 
de învăţământ superior, şi pe absolvenţii programelor de învăţământ profesional şi 
tehnic. Aceasta va încuraja şi va sprijini autorităţile statelor membre să amelioreze 
calitatea şi disponibilitatea informaţiilor referitoare la evoluţia absolvenţilor în carierele 
lor sau în studiile complementare pe care le urmează după terminarea studiilor. 

Comisia a propus un buget pentru următorii trei ani şi o bază juridică specifică 
pentru Corpul european de solidaritate. 

Iniţiativele prezentate reprezintă concretizarea angajamentelor asumate în 
cadrul iniţiativei privind Investiţia în tinerii Europei din 7 decembrie 2016, în special a 
viziunii privind îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei, în care Comisia a anunţat o 
serie de măsuri destinate să ajute statele membre să le ofere tuturor tinerilor o educaţie 
de înaltă calitate. Această iniţiativă cuprinde o serie de măsuri destinate să ajute statele 
membre şi instituţiile să le ofere tuturor tinerilor o educaţie de înaltă calitate, în 
concordanţă cu primul principiu-cheie al pilonului european al drepturilor sociale, 
conform căruia toată lumea are dreptul să beneficieze de o educaţie, de o formare 
profesională şi de o învăţare pe tot parcursul vieţii care să fie de calitate şi favorabile 
incluziunii. 

 

Buget  

Bugetul EU pe 2018: Comisia a propus un buget axat pe locuri de 
muncă, investiţii, migraţie şi securitate 

În data de 30 mai 2017, Comisia a propus un proiect de buget pentru anul 2018 
cu angajamente în valoare de 161 de miliarde euro pentru încurajarea creării mai 
multor locuri de muncă, în special pentru tineri, precum şi pentru stimularea creşterii 
economice şi a investiţiilor strategice. 

Având la bază acţiunile întreprinse deja în anii anteriori, bugetul de anul viitor al 
UE va aborda, în continuare, în mod eficace, problema migraţiei, atât în interiorul, cât 
şi în afara UE. Îmbunătăţirea raportării va spori concentrarea pe rezultatele concrete 
care vor fi obţinute datorită finanţării alocate de UE. 

Bugetul propus funcţionează în limitele stabilite de Parlamentul European şi de 
statele membre în cadrul financiar multianual, în ipoteza că imediat după alegerile care 
vor avea loc în 8 iunie în Regatul Unit va fi adoptată, în mod formal, de către Consiliu 
revizuirea intermediară convenită deja a cadrului financiar multianual. În caz contrar, 
unele dintre cheltuielile suplimentare propuse – cum ar fi restul de 700 de milioane  de 
euro pentru Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor în perioada 
2018-2020 – ar fi puse în pericol, iar Comisia ar trebui probabil să utilizeze fonduri din 
bugetul alocat agriculturii pentru a plăti sumele suplimentare destinate securităţii şi 
migraţiei. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_ro.htm
http://ec.europa.eu/education/news/20161202-communication-improving-modernising-education-for-all_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en#chapter-i-equal-opportunities-and-access-to-the-labour-market
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01
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Această propunere va fi dezbătută în comun de către Parlamentul European şi 
statele membre ale Uniunii Europene. Proiectul de buget al UE prevede două sume 
pentru fiecare program care urmează să fie finanţat: angajamente şi plăţi. 
„Angajamentele” se referă la finanţările care pot fi convenite prin contracte într-un 
anumit an; „plăţile” reprezintă sumele plătite efectiv. În proiectul de buget pe 2018, 
angajamentele reprezintă 161 de miliarde euro (cu 1,4% mai mult decât în 2017), iar 
plăţile reprezintă 145 de miliarde euro (cu 8,1% mai mult decât în 2017 - creştere 
datorată faptului că programele UE finanţate din fondurile structurale şi de investiţii 
aferente perioadei 2014-2020 au ajuns la viteza de croazieră în 2018, după un demaraj 
lent în primii ani). 

Stimularea creării de locuri de muncă şi a investiţiilor 

Fondul european pentru investiţii strategice (FEIS), care constituie esenţa 
Planului Juncker, este susţinut de o garanţie din bugetul UE, la care se adaugă o alocare 
din capitalul propriu al Băncii Europene de Investiţii. Fondul are rolul de a sprijini 
crearea de locuri de muncă şi de a impulsiona creşterea printr-o utilizare mai 
inteligentă a resurselor financiare noi şi a celor existente, în scopul de a se valorifica 
investiţiile private. Se preconizează deja că va mobiliza194 de miliarde euro în investiţii. 
În 2018, Comisia propune să aloce Fondului de garantare FEIS o sumă suplimentară de 
2 miliarde euro. 

Fondul structural şi Fondul de investiţii sunt în continuare principalele 
instrumente de investiţii instituite de UE pentru sprijinirea IMM-urilor şi a acţiunilor 
întreprinse, în special, în domenii precum cercetarea şi inovarea, transporturile, mediul 
şi dezvoltarea rurală. Din bugetul UE se va aloca Fondului structural şi Fondului de 
investiţii suma de 55,4 miliarde euro pentru regiuni şi pentru statele membre şi o sumă 
de aproximativ 59, 6 miliarde euro pentru agricultori şi dezvoltare rurală. 

După un demaraj lent în primii ani, se preconizează că programele structurale şi 
de investiţii ale UE pentru perioada 2014-2020 vor atinge viteza de croazieră în 2018, 
conform angajamentelor convenite de statele membre şi de Parlamentul European. În 
acest fel s-a ajuns la o creştere de 8,1 % a plăţilor totale, comparativ cu bugetul din 
2017. 

De asemenea, promovarea dezvoltării durabile va orienta acţiunea bugetului UE 
în afara Uniunii, care a fost consolidată în mod semnificativ în ceea ce priveşte ţările 
vecine. Astfel, se estimează că noul Fond european pentru dezvoltare durabilă va atrage 
fonduri suplimentare, în special din sectorul privat. 

Crearea unor oportunităţi mai bune pentru tineri 

Programul „Erasmus+” vizează punerea în aplicare a obiectivelor de politică ale 
UE convenite în domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului, prin 
îmbunătăţirea aptitudinilor şi a competenţelor studenţilor, prin promovarea 
îmbunătăţirii calităţii în educaţie, în formare şi în instituţiile/organizaţiile pentru 
tineret şi prin promovarea elaborării de politici. În proiectul de buget pentru 2018 se 
alocă în acest scop 2,3 miliarde euro, ceea ce înseamnă o creştere cu 9,5 % comparativ 
cu bugetul pe 2017. 

Până la sfârşitul anului 2016, aproximativ 1,6 milioane de tineri au beneficiat de 
acţiunile sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor. 
Această iniţiativă a contribuit la diminuarea ratelor şomajului în rândul tinerilor în 
majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, având în vedere că ratele şomajului sunt 
în continuare mai mari decât cele înregistrate în perioada anterioară crizei financiare, 
sunt necesare eforturi susţinute şi sprijin din partea UE. În acest scop, ar trebui să se 
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aloce iniţiativei, în perioada 2017-2020, o sumă suplimentară de 1,2 miliarde euro, din 
care s-a inclus în proiectul de buget pentru 2018 suma de 233 de milioane euro, iar în 
bugetul rectificativ pentru 2017 a fost prevăzută suma de 500 de milioane euro, care 
este propusă şi în prezent. 

O altă oportunitate pentru tineri este Corpul european de solidaritate, care oferă 
posibilitatea de participare la acţiuni de voluntariat, precum şi stagii profesionale sau 
oferte de locuri de muncă pentru perioade de 2-12 luni, ceea ce va încuraja solidaritatea 
în comunităţi din Europa. Comisia propune un buget propriu şi un temei juridic pentru 
Corpul european de solidaritate, în scopul de a permite participarea a 100 000 de 
europeni până în 2020. Pentru perioada 2018-2020, suma totală alocată acţiunilor 
Corpului european de solidaritate se va ridica la 342 de milioane euro, din care 89 de 
milioane euro pentru anul 2018. 

Un răspuns eficace la provocările geopolitice 

Având în vedere că migraţia şi securitatea rămân priorităţi absolute, Comisia 
intenţionează să finanţeze în continuare o gamă amplă de acţiuni conexe în cadrul UE, 
cum ar fi acordarea de asistenţă umanitară, consolidarea sistemului de gestionare a 
frontierelor externe, sprijinirea celor mai afectate state membre şi multe altele. Cu 
suma de 4,1 miliarde euro planificată în proiectul de buget pentru 2018 în domeniul 
migraţiei şi al securităţii, valoarea totală a finanţării globale alocată de UE pentru 
migraţie şi securitate ajunge la un nivel fără precedent, de 22 de miliarde euro în 
perioada 2015-2018. Proiectul de buget pentru 2018 reflectă faptul că cea mai mare 
parte din această sumă a fost alocată la începutul perioadei. 

Vor fi disponibile, de asemenea, fonduri suplimentare pentru abordarea la nivel 
extern a cauzelor profunde ale migraţiei, îndeosebi prin furnizarea de asistenţă pentru 
ţările terţe care se confruntă cu mari fluxuri de migraţie, precum Libanul şi Iordania. 
Proiectul de buget include şi angajamentele în favoarea acestei regiuni, asumate la 
Conferinţa de la Bruxelles din 5 aprilie 2017 privind sprijinirea viitorului Siriei şi al 
regiunii, în valoare totală de 560 de milioane euro. 

În domeniul securităţii, fondurile UE se vor concentra pe măsuri preventive de 
securitate, în special în domeniul criminalităţii grave şi organizate, inclusiv pe 
consolidarea coordonării şi cooperării dintre autorităţile de asigurare a respectării 
dreptului naţional, creşterea securităţii frontierelor externe ale UE şi sprijinirea statelor 
membre în combaterea terorismului şi a criminalităţii cibernetice. 

În plus, Comisia a lansat, în 2017, o aşa-zisă acţiune pregătitoare pentru 
cercetare în domeniul apărării, finanţată de UE. În total, pentru perioada 2017-2019 a 
fost înscrisă în buget suma de 90 de milioane euro pentru finanţarea cercetării 
colaborative în domeniul tehnologiilor şi produselor inovatoare în materie de apărare. 

 

Afaceri economice şi financiare  

Comisia prezintă posibile căi de urmat pentru aprofundarea Uniunii 
economice şi monetare a UE 

După ce a lansat, la 1 martie,Cartea albă privind viitorul Europei, Comisia a 
prezentat posibile căi de urmat pentru aprofundarea Uniunii economice şi monetare a 
UE. 

Documentul de reflecţie, care se bazează pe Raportul celor cinci preşedinţi din 
iunie 2015, are rolul de a stimula dezbaterea privind Uniunea economică şi monetară şi 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
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de a contribui la construirea unei viziuni comune asupra viitoarelor sale proiecte. 
Documentul acordă atenţia cuvenită dezbaterilor din statele membre şi opiniilor 
formulate de celelalte instituţii europene, prezentând în acelaşi timp măsuri concrete 
care ar putea fi adoptate până la alegerile din 2019, precum şi o serie de opţiuni pentru 
anii următori, când structura Uniunii economice şi monetară va fi definitivată. 

Acest document de reflecţie este cel de al treilea dintr-o serie de cinci, anunţate 
în Cartea albă privind viitorul Europei, care prezintă principalele provocări şi 
oportunităţi pentru Europa în următorul deceniu. Cartea albă a marcat începutul unui 
proces în care ţările UE27 trebuie să decidă cu privire la viitorul Uniunii din care fac 
parte. Pentru a încuraja această dezbatere, Comisia Europeană, în cooperare cu 
Parlamentul European şi cu statele membre interesate, organizează o serie de dezbateri 
dedicate „viitorului Europei” în oraşele şi în regiunile din Europa. 

Moneda euro este o reuşită din multe puncte de vedere. Este moneda 
comună a 340 de milioane de europeni din 19 state membre; şapte dintre statele 
membre care au aderat la UE în 2004 au adoptat-o deja. Şi totuşi au trecut doar 25 de 
ani de la Tratatul de la Maastricht, care a trasat calea către moneda unică şi doar 15 ani 
de la punerea în circulaţie a primei monede; euro, care este a doua cea mai utilizată 
monedă din lume, a determinat stabilitatea preţurilor şi face parte din viaţa zilnică a 
majorităţii europenilor. 

Cu toate acestea, în ultimii ani, zona euro s-a confruntat cu perioade dificile, ceea 
ce ne-a arătat că moneda euro nu este percepută întotdeauna cum am arătat mai sus, 
deşi, în prezent, se bucură de cel mai mare nivel de popularitate din 2004, (72 % din 
cetăţenii zonei euro). Criza financiară şi economică mondială care a început în Statele 
Unite în 2007-2008 a avut drept consecinţă cea mai grea recesiune din istoria de 60 de 
ani a Uniunii Europene. Statele membre şi instituţiile UE au luat decizii de politică 
ferme pentru a păstra integritatea monedei euro şi pentru a evita ce este mai rău, iar 
acum vedem roadele acestor reforme. Însă, atâta timp cât şomajul rămâne la un nivel 
atât de ridicat, criza este încă prezentă. Pentru ca euro să fie şi mai avantajos pentru toţi 
cetăţenii, guvernanţa zonei euro are nevoie de noi reforme. 

Opţiunile propuse în documentul de reflecţie sunt menite să 
contribuie la realizarea unui consens mai amplu privind abordarea 
provocărilor viitoare şi imprimarea unei noi dinamici pentru această 
dezbatere importantă. 

Desăvârşirea Uniunii economice şi monetare nu constituie un scop în sine, ci un 
element necesar pentru crearea de locuri de muncă, pentru creştere economică, echitate 
socială, convergenţă economică şi stabilitate financiară. Responsabilitatea şi 
solidaritatea, diminuarea riscurilor şi partajarea lor vor trebui să fie bine corelate. 
Uniunea economică şi monetară ar trebui să rămână deschisă tuturor statelor membre 
ale UE, iar procesul decizional va trebui să fie mai transparent şi să fie bazat pe 
răspundere democratică. Acestea sunt principiile călăuzitoare pentru acţiunile viitoare. 
Obţinerea unui amplu consens politic privind direcţia spre care ne îndreptăm şi 
stabilirea unei foi de parcurs globale, cu etape bine definite, sunt elemente esenţiale 
pentru reuşită. 

Pentru a face progrese, vor trebui adoptate măsuri în trei domenii-
cheie: 

1) definitivarea unei veritabile uniuni financiare 

Un sistem financiar integrat şi care funcţionează bine este esenţial pentru o 
uniune economică şi monetară eficace şi stabilă. Pentru a continua în spiritul 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2173
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2173
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realizărilor din ultimii ani, trebuie să ajungem la un consens cu privire la calea de 
urmat. Acest lucru înseamnă să facem progrese în ceea ce priveşte elementele care sunt 
deja stabilite şi să convenim asupra unor măsuri suplimentare pe care să le luăm până 
în 2025. În acest scop va trebui să finalizăm Uniunea bancară şi să facem progrese cu 
privire la diminuarea şi partajarea riscurilor în sectorul bancar, adoptând măsuri 
menite să sporească rezilienţa băncilor europene. De asemenea, obţinerea de rezultate 
în cadrul Uniunii pieţelor de capital este esenţială dacă vrem să oferim economiei reale 
oportunităţi financiare mai diverse şi inovatoare, inclusiv prin intermediul pieţelor de 
capital. 

2) realizarea unei Uniuni economice şi fiscale mai integrate 

În raportul celor cinci preşedinţi se preciza deja faptul că o convergenţă 
către structuri economice şi sociale mai reziliente în statele membre reprezintă un 
element esenţial pentru realizarea unei Uniuni economice şi monetare de succes, pe 
termen lung. Statele membre ar putea consolida elementele care există deja, 
precum Semestrul european de coordonare a politicilor economice sau conexiunea 
dintre sprijinul financiar acordat din bugetul UE şi reformele structurale. Dar statele 
membre ar putea decide, de asemenea, îmbunătăţirea capacităţii de stabilizare 
macroeconomică a zonei euro. Documentul de reflecţie evidenţiază diferitele opţiuni în 
această privinţă, pe care Comisia urmează să le analizeze. 

3) consolidarea răspunderii democratice şi a instituţiilor din zona euro 

Pentru ca Uniunea economică şi monetară să fie mai puternică, statele membre 
trebuie să accepte partajarea, într-un cadru juridic comun, a mai multor 
responsabilităţi şi decizii privind chestiuni referitoare la zona euro. Acest lucru ar putea 
fi realizat prin intermediul tratatelor UE şi al instituţiilor sale, pe baza unei abordări 
interguvernamentale sau, cum este cazul acum, printr-o combinaţie a celor două 
opţiuni. Continuarea integrării politice ar putea implica o regândire a echilibrului 
dintre Comisie şi Eurogrup şi ar putea justifica numirea unui preşedinte permanent al 
Eurogrup, precum şi unificarea reprezentării externe a zonei euro. Ideea unei trezorerii 
a zonei euro – eventual cu un buget al zonei euro – precum şi ideea unui Fond monetar 
european sunt discutate, de asemenea, în cadrul dezbaterii publice, şi ar putea fi luate 
în considerare, într-o etapă ulterioară, ca instrumente de aprofundare a Uniunii 
economice şi monetare, în cadrul UE. 

Transporturi  

Comisia a propus măsuri pentru o mobilitate curată, competitivă şi 
conectată 

În data de 31 mai 2017, Comisia Europeană a luat măsuri pentru modernizarea 
mobilităţii şi a transporturilor în Europa şi pentru a menţine competitivitatea acestui 
sector în contextul unei tranziţii echitabile din punct de vedere social către o energie 
curată şi către digitalizare. 

„Europa în mişcare” este un set amplu de iniţiative care vor spori siguranţa în 
trafic, vor încuraja perceperea unor taxe rutiere mai echitabile, vor reduce emisiile de 
CO2, poluarea aerului şi congestia traficului, vor reduce birocraţia pentru întreprinderi 
şi vor combate ocuparea ilegală a forţei de muncă, asigurând totodată condiţii adecvate 
şi perioade de repaus pentru lucrători. Beneficiile pe termen lung ale acestor măsuri vor 
depăşi cu mult sectorul transporturilor, întrucât acestea vor contribui la promovarea 
locurilor de muncă, a creşterii economice şi a inovării, la consolidarea echităţii sociale, 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_ro
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la oferirea unei game largi de opţiuni pentru consumatori şi la înscrierea fermă a 
Europei pe o traiectorie care să tindă spre un nivel redus de emisii. 

În acest scop, Comisia a adoptat o strategie pe termen lung care vizează 
transformarea acestor provocări în oportunităţi şi concretizarea unei mobilităţi 
inteligente, echitabile din punct de vedere social şi competitive până în 2025. Pentru 
realizarea acestei tranziţii, UE va adopta măsuri legislative specifice şi măsuri de 
sprijin, inclusiv investiţii în infrastructură, cercetare şi inovare. Se va garanta astfel că 
cele mai curate, conectate şi automatizate soluţii de mobilitate, echipamente de 
transport şi vehicule vor fi concepute, oferite şi fabricate în Europa. 

Aceasta este însoţită de o primă serie de 8 iniţiative legislative care vizează în 
mod specific transportul rutier. Acest sector este deosebit de importat întrucât asigură 
în mod direct locuri de muncă pentru 5 milioane de europeni şi generează totodată 
aproape o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Propunerile vor 
îmbunătăţi modul de funcţionare al pieţei transportului rutier de mărfuri şi vor 
contribui la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de muncă ale lucrătorilor. În acest sens, 
se vor intensifica eforturile de asigurare a aplicării legii, de combatere a ocupării ilegale 
a forţei de muncă, de reducere a sarcinii administrative pentru întreprinderi şi de 
sporire a clarităţii normelor existente, de exemplu în ceea ce priveşte aplicarea legilor 
naţionale privind salariul minim. 

De asemenea, Comisia promovează soluţii de mobilitate fluide, astfel încât 
cetăţenii şi întreprinderile să se deplaseze cu mai multă uşurinţă în întreaga Europă. 
Acesta este cazul propunerii care vizează sporirea interoperabilităţii sistemelor de 
taxare rutieră care le va permite utilizatorilor rutieri să conducă pe întreg teritoriul UE 
fără să se preocupe de diferitele formalităţi administrative. Specificaţiile comune pentru 
datele privind transportul public de pasageri le vor permite, de asemenea, pasagerilor 
să îşi planifice mai bine călătoriile şi să urmeze cel mai bun itinerar, chiar dacă acesta 
presupune trecerea unei frontiere. 

Acest prim set de 8 propuneri va fi completat în cursul următoarelor 12 luni cu 
alte propuneri, care vor viza, printre altele, normele de emisii pentru perioada de după 
2020 pentru autoturisme şi camionete, precum şi primele norme de emisii pentru 
vehiculele grele, după ce a fost prezentată propunerea de monitorizare şi raportare a 
emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil pentru vehiculele grele. Aceste 
propuneri vor promova inovarea, vor consolida competitivitatea, vor reduce emisiile de 
CO2, vor îmbunătăţi calitatea aerului şi sănătatea populaţiei şi vor spori siguranţa 
transporturilor. 

 

Antitrust 

Comisia iniţiază o investigaţie privind restricţiile la exporturile de 
gaze naturale din România 

Comisia Europeană a deschis o procedură oficială de investigare pentru a evalua 
dacă operatorul român al sistemului de transport de gaze naturale, Transgaz, a 
împiedicat exportul de gaze naturale din România către alte state membre ale UE. 
Comisia va investiga dacă Transgaz a abuzat de poziţia sa dominantă pe piaţă, încălcând 
normele UE.  

România este al treilea mare producător de gaze naturale din Uniunea 
Europeană (după Ţările de Jos şi Regatul Unit) şi dispune de rezerve importante de 
gaze naturale, inclusiv zăcămintele de gaze naturale descoperite recent în Marea 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-factsheet-road-initiatives-posting.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-factsheet-road-initiatives-posting.pdf
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Neagră. Transgaz este unicul operator al sistemului de transport de gaze naturale din 
România. 

Investigaţia antitrust a Comisiei se va concentra asupra indiciilor potrivit cărora 
Transgaz a elaborat o strategie de restricţionare a exporturilor de gaze naturale din 
România către alte state membre ale UE. Această strategie ar fi putut fi pusă în aplicare 
în mai multe moduri, inclusiv utilizând: 

 taxele pentru utilizarea sistemelor de transport legate de interconectare; 

 investiţii insuficiente sau întârzieri în construirea infrastructurii 
corespunzătoare, precum şi 

 argumente tehnice nefondate ca pretext pentru a împiedica sau justifica 
întârzierile în ceea ce priveşte exporturile. 

Comportamentul Transgaz, dacă este confirmat, poate reprezenta o încălcare a 
normelor antitrust ale UE (articolul 102 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene), constituind o restrângere a 
concurenţei şi conducând la limitarea alegerii 
rutei de aprovizionare. Acest lucru ar putea 
conduce la preţuri mai ridicate şi la reducerea 
securităţii aprovizionării cu gaze naturale prin 
scăderea lichidităţii pe pieţele angro de gaz din 
România. În ultimă instanţă, acest 
comportament ar putea dăuna consumatorilor 
din UE şi ar fi în contradicţie cu obiectivele 
uniunii energetice care vizează o integrare mai 
profundă şi o mai mare securitate a 
aprovizionării pe pieţele energetice europene. 

Deschiderea procedurii oficiale de 
investigare are loc în urma controalelor efectuate în iunie 2016 în România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2133_en.htm
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 În data de 29 mai a.c., dna Federica Mogherini s-a aflat în vizită oficială în 
Buenos Aires, Argentina unde a avut o întrevedere cu dl Mauricio Macri, 
preşedintele argentinian. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea relaţiilor 
politice şi economice, precum şi despre sprijinul privind integrarea regională şi 
multilateralismul, în contextul internaţional actual, al unei ordini mondiale bazate pe 
reguli, drepturile fundamentale ale omului şi libertăţile, punerea în aplicare a Acordului 
de la Paris privind schimbările 
climatice, cât şi despre 
comerţul liber şi echitabil.  

Înaltul Reprezentant a 
salutat eforturile Argentinei, 
care deţine, în prezent, 
preşedinţia rotativă a 
Mercosur10, în avansarea 
negocierilor privind un nou 
acord comercial UE-
Mercosur. Ambele părţi au 
convenit să menţină accentul 
pe obiectivele comune şi pe 
depăşirea obstacolelor pentru 
a ajunge la un acord până la 
sfârşitul anului. 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                           

10“Piaţa comună a sudului” este o organizaţie internaţională în America de Sud care are ca ţări 
membre: Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay şi Venezuela. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/


 COMISIA EUROPEANĂ

 

24 

 

De asemenea, Înaltul Reprezentant a mai avut o întrevedere cu ministrul de 
afaceri externe, dna Susanna Malcorra, căreia i-a mulţumit pentru cooperarea excelentă 
care a stimulat atât relaţiile bilaterale, cât şi cele inter-regionale cu Uniunea Europeană, 
precum şi întrevederi informale cu preşedintele interimar al Senatului, Federico 
Pinedo, şi ministrul de externe, Pedro Villagra. 

 

 În data de 30 mai a.c., Înaltul Reprezentant s-a aflat în vizită oficială în 
Santiago, Chile unde a avut  întrevederi cu dna Michelle Bachelet, preşedintele al Chile, 
dl Heraldo Muno, ministrul de afaceri externe, şi secretarul executiv al Comisiei 
economice pentru America Latină şi Caraibe, dna Alicia Barcena. Cei prezenţi au 
discutat despre consolidarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Chile într-o gamă 
largă de domenii, de la politică externă până la comerţ şi investiţii şi despre o cooperare 
mai strânsă în forurile multilaterale privind probleme globale, cum ar fi schimbările 
climatice şi securitatea. 
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