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PARLAMENTUL EUROPEAN 

Din activitatea delegaţiilor  

 În perioada 18-20 septembrie, o delegaţiei a Comisiei de dezvoltare 
regională (REGI) a Parlamentului European s-a deplasat la Cluj-Napoca şi Turda, 
pentru a vedea modele de bune practici în absorbţia fondurilor europene. Delegaţia a 
fost compusă din parlamentari europeni1 şi funcţionari ai Comisiei REGI, dar şi din 
funcţionari ai Comisiei Europene.  

Programul a inclus o serie de vizite la centrele de cercetare, obiective turistice şi 
proiecte realizate din fonduri europene. De asemena, au avut loc schimburi de opinii 
între reprezentanţii Comisiei REGI şi autorităţile locale, dar şi cu reprezentanţi ai 
mediului de afaceri. Discuţiile s-au axat pe subiecte care ţin de legislaţia europeană şi 
cea naţională, de absorbţia fondurilor europene şi de viitoarele accesări ale acestora. 

Deputaţii europeni au dorit să cunoască cum sunt folosite fondurile structurale 
de către români. În judeţul Cluj, în privinţa absorbţiei fondurilor europene, în cadrul 
exerciţiului financiar 2007-20142, se pot vedea materializate proiecte cum ar fi 
modernizarea liniei de tramvai Mănăştur – Bulevardul Muncii3,  Tetarom I4, Parcul 

                                                           

1 Din delegaţia REGI condusă de vicepreşedintele Joachim Zeller, au făcut parte şi 3 parlamentari 
europeni români  Daniel Buda, Victor Boştinaru şi Cristian Buşoi. 

2 În exerciţiul financiar 2007-2014, România stă destul de bine la capitolul absorbţiei fondurilor 
europene reuşind să atragă un procent de 90%. 

3 Proiectul cu cea mai mare sumă de bani din fonduri europene câştigat de Primăria Cluj-Napoca în 
ultimii cinci ani este modernizarea liniei tramvai pe tronsonul Mănăştur – Bulevardul Muncii. Este vorba 
despre 163 milioane lei, adică peste 36 milioane euro. Proiectul pentru reabilitarea liniei de tramvai din 
Mănăştur până în Piaţa Gării a fost de aproximativ 86,2 milioane lei, iar de la gară până pe bulevardul 
Muncii a fost de aproape 77 milioane lei. 

4 Tetarom I (prescurtare de la Transilvania Echipamente şi Tehnologii Avansate produse în 
România), este primul parc industrial creat de Consiliul Judeţean Cluj, cu fonduri europene. Parcul are o 
suprafaţă de 32.00 ha şi se află în municipiul Cluj-Napoca, pe Str. Tăietura Turcului Nr. 47, 
între cartierul Grigorescu şi comuna Baciu. Parcul este ocupat integral, fiind create peste 1.000 locuri de 
muncă. Valoarea totală a investiţiilor este de peste 50 milioane euro.  
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Central şi Casinoul5, reabilitarea şi modernizarea Pavilionului intrarea veche a Salinei 
Turda, şi  tronsonul de autostradă Turda-Sebeş.  

Tot în acest an, o sumă importantă din fonduri europene va fi cheltuită şi pentru 
modernizarea stradală din zona industrială.Este vorba de peste 90 milioane lei, adică 
20 milioane euro, iar proiectul este în derulare. Realizarea Centrului Regional pentru 
Industrii Creative cunoscut şi sub numele de Buftea de Cluj este un proiect care are 
alocată o sumă importantă din fonduri europene, mai exact 68 milioane lei.  Realizarea 
centrului TEAM de sprijinire a afacerilor se derulează tot cu fonduri europene în 
valoare de aproape 50 milioane lei. Modernizarea ambulatorului Spitalului Municipal 
Cluj-Napoca se va face tot cu bani europeni şi va costa aproape 32 milioane lei. 
Lucrările ar urma să înceapă în acest an. Aproape 56 milioane lei vor fi cheltuite pentru 
un proiect care vizează educaţia la standarde europene în şcolile din Cluj-Napoca. De 
asemenea, pentru realizarea a două centre de servicii integrate pentru vârstnici au fost 
câştigaţi aproape 11 milioane lei, iar pentru case sociale integrate pe strada Iuliu 
Coroianu, peste 10 milioane lei.  

Alte 3 proiecte sunt în evaluare. Este vorba despre înlocuirea vechilor autobuze 
diesel cu autobuze electrice care vor costa aproape 27,5 milioane lei, în evaluare  
tehnico-economică. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public şi 
modernizarea sistemului de iluminat în două clădiri ale Primăriei municipiului Cluj-
Napoca folosind tehnologia LED, un proiect în valoare de 7 milioane lei. Reabilitarea 
termică a şcolilor din oraş- valoarea proiectului fiind de 6 milioane lei. Reprezentanţii 
autorităţii locale, respectiv, Primăria Cluj-Napoca, vor continua depunerea de proiecte 
pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe. 

La Turda, parlamentarii europeni au vizitat Salina Turda - „cel mai frumos loc de 
sub pământ”, realizat  în urma unei investiţii europene, dar şi alte proiecte aflate în 
derulare sau înaintate spre finanţare, care vizează dezvoltarea comunităţii cu sprijinul 
banilor europeni: investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii (asfaltare străzi), pentru 
dezvoltarea turismului (Castrul roman, Parcul public de la Mormântul lui Mihai 
Viteazu), pentru protejarea mediului (decontaminarea din zona Poşta Rât), pentru 
sistemul de sănătate, dar şi din alte zone de interes comunitar. Totodată, tot din bani 
europeni, se va semna un nou contract, în valoarea totală de aproape 200 milioane de 
euro, care va ajuta la dezvoltarea comunităţilor din zona municipiilor Turda şi Câmpia 
Turzii, plus comunele din cadrul ADI - Apa Văii Arieşului, în ceea ce priveşte 
alimentarea cu apă şi reţele de canalizare (extindere plus înlocuire). 

Europarlamentarul Joachim Zeller, vicepreşedintele Comisiei REGI este de 
părere că România trebuie să absoarbă cât mai multe fonduri europene din actualul 
exerciţiu bugetar, pentru că, în caz contrar, fondurile pe care le va primi în viitoarele 
perioade de programare vor fi mai mici. „(…) Nu am venit întâmplător în România. 
Din punctul de vedere al politicii de coeziune, România este un stat important pentru 
noi, deoarece pe noi ne interesează cum se folosesc fondurile europene. Dorim ca ele 
să fie folosite pentru creştere şi pentru ocuparea forţei de muncă. În ultima vreme, am 
văzut că procesul de absorbţie a fondurilor structurale a devenit din ce în ce mai lent 
şi au existat foarte multe întârzieri. Iată că suntem în cel de-al 4-lea an al noii 
perioade de programare şi rata de accesare a banilor prin programe şi proiecte noi pe 
noua perioadă a fost  foarte lentă. Văd că acum începe din nou să se accelereze, dar 
adevărul e că ne apropiem de sfârşitul perioadei, iar următoarea perioadă va începe 

                                                           

5
 Refacerea şi modernizarea Parcului Central şi a Casino-ului a costat 65 milioane lei, proiectul fiind finalizat.  
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în 2020. (…) România primeşte, pentru 2014-2020, circa 30 miliarde euro, care 
reprezintă 2% din PIB, fiind  mult pentru România. Dacă vedem că o mare parte din 
această sumă nu este absorbită sau că au existat dificultăţi, atunci evident că acest 
lucru va avea o influenţă asupra discuţiilor prin care se încearcă să se decidă cum se 
va continua politica de coeziune. De aceea, am discutat şi cu doamna comisar, care 
este româncă, şi cu miniştri, care mi-au promis cu toţii că procesul de absorbţie şi de 
punere în aplicare a proiectelor finanţate din fonduri va începe şi se va accelera, astfel 
încât să se mai atingă obiective în această perioadă de programare’, a afirmat 
Joachim Zeller, şeful delegaţiei europene care a vizitat România. 

La rândul său, europarlamentarul Daniel Buda a spus că vizita delegaţiei 
Parlamentului European a constituit „o foarte bună oportunitate pentru noi, cei din 
această regiune, de a avea un schimb de opinii cu factorii decidenţi. (…) Avem nevoie 
să lucrăm cu toţii, împreună, pentru a simplifica procesul de absorbţie a fondurilor 
europene, astfel încât la sfârşitul perioadei România să absoarbă cât mai mulţi bani.”  

Se preconizează că după anul 2020, când va începe un nou exerciţiu financiar 
european, atât România, cât şi celelalte state membre vor avea mai puţine alocări de la 
bugetul UE decât în prezent, având în vedere retregerea Marii Britanii, un important 
contributor la bugetul UE, şi că Uniunea va avea în următorii ani şi o serie de cheltuieli 
noi pentru a gestiona problema migranţilor sau pentru a pune bazele Armatei 
europene.  

 

 În perioada 18-22 septembrie 2017, Comisia pentru libertăţi civile, 
justiţie şi afaceri interne (LIBE), care are competenţe în domeniul gestionării 
migraţiei şi controlului la frontiere, a trimis o delegaţie în Tunis, Republica Tunisia. 
Scopul este de a obţine informaţii din partea actorilor din regiune cu privire la situaţia 
actuală din Tunisia şi Libia, dar şi a măsurilor întreprinse pentru a consolida elaborarea 
politicilor şi deciziilor cu privire la situaţia din zona mediteraneană, precum şi viitoarea 
politică a UE în materie de azil şi migraţie. Prezentul dosar urmăreşte să ofere 
membrilor, grupurilor politice şi altor părţi interesate un acces facil la documentele 
relevante ale instituţiilor europene şi ale organizaţiilor ONU, precum şi la rezumatele şi 
analizele interne. În contextul migraţiei şi crizei privind refugiaţii, Comisia Europenaă a 
prezentat o agendă europeană pentru migraţie în 2015, care a inclus propuneri pentru 4 
domenii de acţiune: reducerea stimulentelor pentru migraţia ilegală; gestionarea 
frontierelor - salvarea vieţilor şi asigurarea frontierelor externe;  obligaţia Europei de a 
proteja o politică comună în domeniul azilului; o nouă politică privind migraţia legală. 
După cum s-a menţionat în raportul LIBE privind situaţia din Marea Mediterană, o 
abordare holistică a migraţiei şi urmărirea celor 4 domenii vor face posibilie noi acţiuni 
în interiorul Uniunii Europene, cum ar fi reforma sistemului european comun de azil 
sau o revizuire a Cartei Albastre, Directiva privind atragerea lucrătorilor calificaţi. Cu 
toate acestea, este vizibilă şi acţiunea externă care influenţează din ce în ce mai mult 
politicile interne ale Uniunii (de exemplu, politicile privind vizele, returnarea şi 
readmisia, declaraţia UE-Turcia şi noul cadru de parteneriat pentru cooperarea cu 
ţările terţe în domeniul migraţiei). 
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 De asemenea, Parlamentul European a avut o delegaţie ad-hoc, formamtă 
din 3 membri ai Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 
(LIBE), care împreună cu dna Cecilia Wikström, au participat la Adunarea Generală a 
ONU,  din 19 septembrie a.c. Summit-
ul de la New York a găzduit 
personalităţi de la cel mai înalt nivel şi 
a avut pe agendă, între altele, teme 
privind mişcările mari ale refugiaţilor 
şi migranţilor spre Europa. Summit-ul 
a adoptat o propunere pentru un 
răspuns internaţional pe aceste teme, 
sub forma unei declaraţi care  prevede 
că negocierile care vor conduce la o 
conferinţă internaţională în 2018 vor 
avea ca obiectiv două componente 
majore globale: una privind refugiaţii şi cealaltă pentru asigurarea unui flux migratoriu 
sigur şi coordonat. 

 
 O delegaţie a Comisiei pentru control bugetar (CONT), compusă 

din 7 membrii şi condusă de preşedintele Ingeborg Gräßle (PPE, Germania), alături de 
membri ai Comisiei Europene şi ai Curţii de Conturi, au avut o misiune de informare în 
Ungaria. Cu acest prilej, s-au întâlnit cu oficialii ungari, cu reprezentanţii ai societăţii 
civile, cu membri ai Parlamentului, ai Oficiul de Stat pentru Audit şi alte părţi 
interesate. Comisia pentru control bugetar are  atribuţii de control al legalităţii şi 
eficienţei cheltuielilor UE şi efectuează vizite în statele membre, precum şi în ţările 
terţe, pentru a verifica utilizarea fondurilor UE. În timpul actualui mandat, Comisia 
CONT a vizitat Croaţia, Germania, Grecia, Italia, Polonia şi Iordania, SUA, Liban, 
Turcia şi Ucraina. După fiecare vizită, Comisia CONT întocmeşte un raport care este 
transmis şi Comisiei Europene, care gestionează cea mai mare parte a bugetului UE. 
Rezultatele misiunii sunt, de asemenea, luate în considerare în cursul procedurii anuale 
de descărcare de gestiune. 

 
 O delegaţie a Comisiei pentru cultură şi educaţie (CULT)  a vizitat 

oraşul Veliko Tarnovo (Bulgaria). Deputaţii europeni s-au întâlnit cu miniştrii 
educaţiei, culturii şi tineretului, precum şi cu preşedinţii comisiilor parlamentare 
naţionale. Pe agendă s-au aflat teme privind provocările şi modalităţile de îmbunătăţire 
şi modernizare a sectoarelor şcolare şi de învăţământ superior pe care le vor discuta şi 
cu reprezentanţi ai universităţilor, liceelor şi şcolilor regionale. Membrii delegaţiei PE 
au vizitat obiective culturale din Veliko Tarnovo şi au discutat despre rolul tradiţiei şi al 
artizanatului, al dezvoltării de competenţe pentru păstrarea know-how-ului local şi a 
metodelor de producţie. 

 
 O delegaţie a Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 

consumatorilor (IMCO) s-a deplasat la 
Washington D.C., în perioada 19-21 septembrie 2017. 
Comerţul electronic şi piaţa digitală, accesul pe piaţă 
şi achiziţiile publice, securitatea informatică, 
împărţirea economiei şi protecţia consumatorilor, 
precum şi cooperarea UE-SUA în domeniul serviciilor 
şi stabilirea standardelor, au fost printre subiectele 
discutate cu omologii americani. Deputaţii europeni 
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au avut pe agendă întâlniri cu oficiali ai comerţului, cu membri ai Congresului şi 
Senatului Statelor Unite, cu Departamentul de Comerţ al Statelor Unite şi cu 
organizaţiile de consumatori, grupurile de reflecţie, start-up-uri şi comunitatea de 
afaceri, printre altele. Delegaţia a fost condusă de dna  conduşi de Anneleen Van 
Bossuyt (ECR, BE), preşedintele comisiei IMCO. 

 
 O delegaţie formată din 6 deputaţi din Comisia pentru transport şi 

turism (TRANS), condusă de dl Wim Van de Camp (PPE, NL), a vizitat Bulgaria. Cu 
această ocazie au avut loc întâlniri cu ministrul transporturilor, parlamentari naţionali, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi reprezentanţii feroviari şi portuari, pentru a 
discuta iniţiativele politice în domeniul transportului, progresele realizate la proiectele 
finanţate de Ueşi la cele în curs, precum şi dezvoltarea infrastructurii tranportului. 

 
 Membri ai Comisiei pentru pescuit (PECH) s-au deplasat la Tokyo, 

pentru a se întâlni cu preşedintele Agenţiei pentru cercetare şi educaţie în domeniul 
pescuitului şi cu directorul general al Agenţiei pentru Pescuit din Japonia. Acesta a fost 
prilejul de a vizita cea mai mare piaţă de peşte din lume şi de a avea întâlniri cu 
reprezentanţii asociaţiilor de pescuit. Pe agendă s-au regăsit întrevederi şi experţii şi 
profesori din universităţi pentru a discuta, inter alia, problemele pescuitului ilegal şi 
nedeclarat. 

 
 Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 

(EMPL) a întreprins o vizită la Madrid, în perioada 20-22 septembrie a.c., cu scopul de 
a se concentra asupra dosarelor actuale, din care fac parte Legea privind accesibilitatea, 
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, îmbătrânirea activă, 
economia socială şi Agenda noilor abilităţi. Delegaţia a avut întâlniri cu oficialii care 
răspund de aceste domenii, în special Fundaţia ONCE şi Organizaţia Naţională a 
Nevăzătorilor din Spania, şi au vizitat un proiect cofinanţat din FSE. 

 
 Între 18 -20 septembrie 

a.c., o misiune de anchetă condusă de 
coordonatorul Parlamentului 
European pentru Brexit, dl Guy 
Verhofstadt, s-a deplasat în Belfast, 
zona de frontieră şi Dublin. Dl 
Verhofstadt a avut pe agendă întâlni 
cu lideri politici din Irlanda şi Irlanda 
de Nord, respectiv cu dl Taoiseach, 
primul-ministru al Irlandei, şi cu 
membrii Parlamentului irlandez - 
Oireachtas. De asemenea, pe agendă 
au fost stabilite înâlniri cu membrii 
Comisiilor mixte de afaceri europene, 
afaceri externe,  comerţ şi apărare din 
parlamentul irlandez, precum şi cu reprezentanţi ai Comitetul mixt pentru negocieri în 
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

„ (...) Irlanda are o importanţă crucială pentru UE. (...) Problema irlandeză de 
frontieră este una dintre cele 3 priorităţi-cheie ale UE în negocierile pentru BREXIT. 
(...) Irlanda nu trebuie să plătească preţul pentru BREXIT. (...) Nu trebuie abordată 
ca o problemă separată în cadrul negocierilor şi nici un alt stat membru nu trebuie să 
se afle într-o astfel de situaţie. Poziţia irlandeză este a UE şi invers. (...) Mi se pare că 

Guy Verhofstadt împreună cu prim-ministrul 

Taoiseach Leo Varadkar şi cu dna Helen 

McEntee, ministrul afacerilor europene. 
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graniţelor le stă bine când se află doar pe hărţi6” – a declarat dl Verhofstadt, făcând  
menţiunea că pe această frontieră a fost anterior multă violenţă, ură şi haos, iar calea 
cea mai bună  este ca frontiera să fie redusă la o linie pe o hartă.  

Frontiera irlandeză este una dintre cele trei priorităţi ale UE pentru negocierile 
privind Brexit, aşa cum se menţionează în rezoluţia Parlamentului European, adoptată 
la 5 aprilie a.c. 

De asemenea, dl Guy Verhofstadt s-a întâlnit cu liderii partidelor politice din 
Irlanda de Nord şi cu preşedintele Adunării Legislative Naţionale a Irlandei de Nord , 
înainte de a vizita zona de frontieră şi de a se întâlni cu organizaţiile comunitare.  

 
Vizita oficială a preşedintelui 
Parlamentului European,                                   
dl Antonio Tajani, în Franţa  

(21-22 septembrie 2017) 

Înaintea călătoriei, preşedintele 
PE a declarat: „ (...) Franţa este o ţară 
însemnată care, împreună cu alte 

state membre ale UE, poate impulsiona schimbările necesare pentru ca Europa să 
devină mai eficientă, mai democratică şi avizată să răspundă preocupărilor presante 
şi cotidiene ale cetăţenilor noştri. Parlamentul European, fiind singura instituţie a UE 
aleasă direct de cetăţeni, trebuie să joace un rol-cheie în modelarea acestui proces. 
Aşadar, viitorul Europei va fi în centrul discuţiilor pe care le voi avea la Paris. (...) 
Reforma Regulamentului de la Dublin, un fond monetar european, un ministru al 
ţărilor din zona euro, o politică industrială pentru Europa, un plan de investiţii 
aprofundat pentru Africa, un cadru de examinare a investiţiilor străine directe, 
comerţul exterior deschis, dar bazat pe reguli, finanţarea cercetării pentru apărare şi 
securitate sunt câteva exemple ale temelor care vor fi abordate în discuţiile ce vor 
avea loc." 

Cu prilejul sărbătoririi Săptămânii mobilităţii europene, precum şi a Zilei 
turismului mondial, dl Tajani a declarat că o strategie europeană pentru creşterea 
competitivităţii în turism constituie factorul-cheie pentru crearea de noi locuri de 
muncă – „ (...) Dacă dorim ca Europa să rămână principala destinaţie mondială 
trebuie să sprijinim competitivitatea prin acţiuni mai coordonate la nivel european. 
Turismul este răspunsul la şomajul din rândul tinerilor aflaţi în multe regiuni 
europene. Putem face mai mult dacă vom colabora îndeaproape”. 

Săptămâna mobilităţii europene din 2017 s-a aflat sub sloganului SHARING 
GETS YOU FURTHER. Au fost invitaţi politicieni, autorităţi locale şi cetăţeni să 
experimenteze împreună beneficiile mobilităţii comune.  

 

 

 

 

                                                           

6
  Speech-ul dlui Guy Verhofstadt: 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170921RES84415/20170921RES84415.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170921RES84415/20170921RES84415.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170921RES84415/20170921RES84415.pdf
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Reuniunea Adunării Generale a ONU 

În cadrul celei de a 72- a reuniuni a Adunării Generale a ONU care a avut loc în 
perioada  18- 20 septembrie  2017  la New York, preşedintele Consiliului European  
Donald Tusk a susţinut un discurs cu privire la priorităţile UE7 în cadrul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite.  

Preşedintele Consiliului European a reafirmat importanţa ONU în materie de 
guvernanţă globală, recunoscând faptul că ONU este cel mai bun instrument pentru 
abordarea problemelor globale. În acest sens a transmis un mesaj  de mobilizarea a 
ONU pentru a fi mai fermă, hotărâră şi unită în contextul internaţional actual 
problematic : ” (…) Ne întâlnim într-un moment în care lumea se află între speranţă şi 
teamă. Uniunea Europeană nu va renunţa niciodată la colaborarea cu şi în cadrul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite”. 

Pornind de la această prioritate Donald Tusk a menţionat importanţa  
consolidării şi susţinerii reformei ONU pentru ca ceasta să devină mai adaptabilă din 
punct de vedere politic şi operaţional.  

• Referitor la situaţia din Coreea de nord Preşedintele Consiliului European  a 
condamnat ţările care încalcă regimul de neproliferare a armelor nucleare şi a salutat 
acţiunea Consiliului de securitate al ONU din 11 septembrie a.c.  prin care a fost 
sancţionată  Coreea de nord. În acelaşi timp, a făcut apel către partenerii strategici ai 
UE, Japonia şi Coreea de sud  pentru denuclearizarea paşnică a peninsulei coreene. 

• În continuare Preşedintele Donald Tusk a evidenţiat poziţia UE în abordarea 
crizei refugiaţilor :UE va continua să-şi asume responsabilitatea fată de persoanele care 
                                                           

7
  Priorităţile UE în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi pentru cea de a 72-a Adunare Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite (septembrie 2017- septembrie 2018) au fost adoptate de către Consiliu în cadrul 
celei de a 3557-a reuniuni a sale, care a avut loc la 17 iulie 2017   (11332/17 ) 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/09/20-tusk-speech-un-general-assembly/
https://webgate.ec.europa.eu/mtatec/translateTextSnippet.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11332-2017-INIT/ro/pdf
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au nevoie de protecţie şi va acorda asistenţă ţărilor gazdă situate în apropierea zonelor 
de conflict. UE se va implica activ în procesele care vizează elaborarea pactului global 
privind refugiaţii şi pactul global privind migraţia şi va continua acţiunile împotriva 
persoanelor care introduc ilegal imigranţi. 

•Un alt mesaj transmis a fost cu privire la intensificarea luptei împotriva 
terorismului şi a radicalizării dar şi privind  schimbările climatice. Preşedintele 
Consiliului European  Donald Tusk a evidenţiat importanţa Acordul de la Paris  în 
combaterea schimbărilor climatice la nivel mondial şi s-a declarat pentru punerea în 
aplicare a Agendei 2030 pentru o dezvoltare durabilă. În acest sens a exprimat 
angajamentului UE de apune în aplicare cât mai repede şi în integralitate Acordul de la 
Paris menţionând că acesta este adecvat scopului urmărit. 

•În contextul  problemelor cu care se confruntă Africa privind securitatea şi 
terorismul  Donald Tusk a reiterat ideea unui parteneriat UE-Africa exprimându-şi 
intenţia de a continua  colaborarea  cu misiunile ONU de menţinere a păcii şi de 
prevenire a conflictelor din Mali şi Republica Central africană. De asemenea UE va 
continua să depună eforturi pentru atenuarea crizei umanitare care a afectat peste 20 
de milioane de oameni în bazinul lacului Ciad, Sudanul de Sud şi Somalia.  

În marja reuniunii Preşedintele Donald Tusk a avut întrevederi cu MS, Regele 
Iordaniei Abdullah II bin Al-Hussein, prim-ministrul Regatului Butan Tshering Tobgay, 
prim-ministrul Republicii Fiji, prim ministrului Georgiei Giorgi Kvirikaşvili, 
Preşedintele Republicii Kosovo Hashim Thaçi, Preşedintele Egipului Abdel Fattah el-
Sisi, Preşedintele Republicii Coasta de Fildes Alassane Ouattara, Prim-ministrul 
Regatului Unit al Marii Britanii Theresa May şi cu Preşedintele Ucrainei, Petro 
Poroşenko. 
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Politica industrială 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 18 septembrie a.c., Strategia 
reînnoită a Uniunii Europene privind politica industrială, ce reuneşte toate iniţiativele 
orizontale şi sectoriale, atât cele noi, cât şi pe cele deja lansate. Aplicarea acesteia va 
depinde de eforturile depuse de instituţiile UE, de statele membre, de regiuni şi mai 
ales de cooperarea dintre acestea. 

Enumerăm câteva dintre noile elemente ale strategiei UE: 
consolidarea securităţii cibernetice în domeniul industrial; propunere de regulament 
privind fluxul liber al datelor fără caracter personal; noi măsuri privind economia 
circulară; modernizarea cadrului privind drepturile de proprietate intelectuală; 
îmbunătăţirea modului de funcţionare a procedurilor de achiziţii publice în UE; o 
strategie privind finanţele sustenabile, care să direcţioneze mai bine fluxurile de capital 
privat către investiţii mai sustenabile; iniţiative privind un program comercial 
echilibrat şi progresist şi un cadru european pentru examinarea investiţiilor străine 
directe ; propuneri pentru o mobilitate curată, competitivă şi conectată. 

Dl Jyrki Katainen, vicepreşedintele Comisiei Europene şi totodată, comisar 
european responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, a 
declarat: „(…)adoptând evoluţiile tehnologice, transformând investiţiile în cercetare în 
idei de afaceri inovatoare şi promovând în continuare economia cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon şi economia circulară, vom deschide calea către o industrie 
inteligentă, inovatoare şi durabilă în Europa(…).” 

 

Performanţa energetică 

Înregistrarea contractelor de performanţă energetică în conturile 
naţionale 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c8b9aac5-9861-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c8b9aac5-9861-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/romania/news/20171409_masuri_politica_comerciala_echilibrata_si_progresista_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20171409_masuri_politica_comerciala_echilibrata_si_progresista_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20171409_cadru_examinare_investitii_straine_directe_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20171409_cadru_examinare_investitii_straine_directe_ro
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 În data de 19 septembrie a.c., Oficiul pentru Statistică al Comisiei Europene 
(Eurostat) a publicat orientări privind înregistrarea contractelor de performanţă 
energetică (EPC) în conturile administraţiilor publice naţionale, aducând clarificări la 
normele contabile aplicate contractelor, uşurând facilitarea investiţiilor în acest sector. 
 
 La solicitarea statelor membre, Eurostat a lucrat în colaborare cu institutele 
naţionale de statistică (NSI - National Statistical Institutes) pentru a reflecta la cea mai 
adecvată modalitate de înregistrare a EPC-urilor în conturile administraţiilor publice. 
Astfel, se extind considerabil posibilităţile organismelor publice de a utiliza acest tip de 
contracte, prin abordarea şi clarificarea circumstanţelor în care acestea pot fi 
înregistrate în bilanţul administraţiilor publice. 

 În noiembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat pachetul intitulat Energie 
curată pentru toţi europenii. Eficienţa energetică poate reduce facturile la energie şi 
dependenţa de importuri, creând în acelaşi timp locuri de muncă la nivel local. 
Contractele de performanţă energetică din sectorul public oferă o soluţie practică 
pentru a face clădirile şi alte infrastructuri publice mai eficiente din punct de vedere 
energetic ( investiţia iniţială poate fi acoperită de un partener privat şi rambursată prin 
economii de energie garantate).  

 Dna Marianne Thyssen, comisarul european responsabil pentru ocuparea forţei 
de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, a declarat că: 
„(…)Europa are nevoie de investiţii. Cu ajutorul acestor orientări, arătăm modul în 
care autorităţile publice pot investi acum şi în sectorul energetic, cu respectarea 
deplină a principiilor contabilităţii publice (…).” 

 

Securitatea energetică 

Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 
politica de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei, dna Federica Mogherini, au propus, 
în data de 19 septembrie a.c., în vederea consolidării securităţii cibernetice în UE, un 
set amplu de măsuri.  

Agenda europeană privind securitatea şi evaluarea la jumătatea perioadei a 
Strategiei privind piaţa unică digitală stabilesc principalele acţiuni care trebuie 
întreprinse pentru consolidarea acesteia. 

Pachetul legislativ propune: crearea Agenţiei Uniunii Europene pentru 
Securitate Cibernetică; consolidarea capacităţii UE în domeniu prin: instituirea 
unui Centru european de cercetare şi competenţă în materie de securitate cibernetică, 
urmând a fi înfiinţat ca proiect-pilot în 2018; un plan de acţiune privind modul în care 
UE şi statele membre pot răspunde rapid, operaţional şi la unison, în cazul unui atac 
cibernetic de mare amploare; consolidarea capacităţilor de apărare 
cibernetică; sporirea cooperării internaţionale, prin punerea în aplicare a Cadrului 
pentru un răspuns diplomatic comun al UE la activităţi informatice răuvoitoare; crearea 
unui răspuns eficace în materie de drept penal, prin noi măsuri de combatere a fraudei 
şi a falsificării mijloacelor de plată altele decât numerarul. 

Dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant/vicepreşedintele Comisiei 
Europene, a declarat pe această temă că: „(…)UE va avea o politică cibernetică care va 
promova un spaţiu cibernetic deschis, liber şi sigur între diferite state, va sprijini 
eforturile de elaborare a unor norme de comportament responsabil al statelor, va 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_ro.htm
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aplica normele de drept internaţional şi va lua măsuri de consolidare a încrederii în 
securitatea cibernetică(…).” 

 

Declaraţia comisarului european Corina Creţu privind 

impactul fenomenelor meteorologice extreme din România 

Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica regională, a 
participat la Zalău, în data de 19 septembrie a.c., la un dialog cu cetăţenii  iar la final, a 
declarat, în legătură fenomenele meteorologice extreme ce au afectat vestul României 
următoarele: "(…)în primul rând, prezenţa mea aici este şi pentru a aduce mesajul 
Comisiei Europene care este solidară cu populaţia afectată de aceste fenomene 
nemaiîntâlnite în regiune. Şi, bineînţeles, am transmis condoleanţele noastre către 
familiile victimelor(…). Sigur, cea mai importantă este acţiunea de prevenţie şi din 
acest punct de vedere avem la dispoziţie, prin intermediul Fondului de dezvoltare 
rurală şi al celui de dezvoltare regională, foarte multe măsuri de prevenire, de 
construire de baraje, de prevenire a incendiilor, a dezastrelor naturale în general. 
Desigur, unele state au această experienţă şi sunt pregătite. Din câte am reuşit eu să 
văd, ieri, autorităţile locale şi naţionale s-au mobilizat, dar din păcate au existat 
pierderi de vieţi omeneşti şi este o tragedie şi pentru România şi pentru Uniunea 
Europeană(…). Mesajul meu este unul de solidaritate şi invitaţia mea către 
autorităţile române este de a analiza împreună toate opţiunile pe care le avem, pentru 
a vedea în ce măsură putem ajuta acum, post-factum, dar mai ales pentru a preveni 
evenimente de acest gen(…).” 

România are la dispoziţie Fondul european de solidaritate, pe care orice stat 
membru îl poate activa în maximum 12 săptămâni de la întâmplarea unor astfel de 
dezastre. Astfel, autorităţile române pot face o evaluare a acestor pagube, pentru a 
vedea în ce măsură ele se încadrează între cele ce presupun mobilizarea acestui fond. 

 

Regiunile frontaliere 

 

 Comisia Europeană a propus, în data de 20 septembrie a.c., înfiinţarea 
„punctului de contact frontalier” cu scopul de a valorifica potenţialul economic al 
regiunilor frontaliere ale UE. Comunicarea - Stimularea creşterii economice şi a 
coeziunii în regiunile frontaliere ale UE şi o listă de iniţiative în curs, vor ajuta aceste 
regiuni (unde locuiesc 150 de milioane de cetăţeni) să se dezvolte mai repede şi să 
colaboreze mai bine între ele. 

 Preşedintelui Juncker a făcut apel  în discursul privind starea Uniunii 2017, la 
asigurarea corectitudinii pe piaţa unică, iar instituirea punctelor de contact frontalier va 
ajuta regiunile frontaliere să coopereze mai bine prin-un set de acţiuni concrete. Astfel, 
punctul de contact frontalier va fi alcătuit din experţi ai Comisiei Europene, care vor 
oferi consiliere autorităţilor naţionale şi regionale, colectând şi făcând schimb de bune 
practici prin crearea unei noi reţele online la nivelul UE. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/com_boosting_borders.pdf
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/internal-market_ro
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 În susţinerea cetăţenilor8 care vor să îşi găsească un loc de muncă peste graniţă, 
punctul de contact frontalier va sprijini regiunile9 care doresc să îşi aprofundeze 
cooperarea, centralizând informaţiile privind bunele practici în domeniul serviciilor de 
ocupare a forţei de muncă transfrontaliere. Pentru ca aceste regiuni să devină mai 
atractive şi mai favorabile incluziunii în privinţa serviciilor publice, punctul de contact 
frontalier va avea o evidenţă cu situaţia serviciilor de asistenţă medicală 
transfrontaliere şi va examina legăturile feroviare care lipsesc de-a lungul frontierelor 
interne, în vederea eficientizării acestora. 

 Punctul de contact frontalier va fi operaţional începând cu luna ianuarie 2018. 

 Dna Corina Creţu, comisarul european responsabil pentru politica regională, a 
susţinut că: ”(…)Peste un sfert din bogăţia Europei este produsă în regiunile de 
frontieră, însă potenţialul economic al acestora rămâne în continuare neexploatat în 
întregime. Aceste regiuni reprezintă o mină de aur în ceea ce priveşte oportunităţile 
care aşteaptă să fie explorate. Comisia va oferi sprijin adaptat pentru aceste regiuni, 
în beneficiul direct al locuitorilor acestora.(…)” 

 

 Acordul UE-Canada 

Intrarea în vigoare, cu titlu provizoriu, a acordului comercial dintre UE şi 
Canada 

 Acordul economic şi comercial cuprinzător (CETA)10 dintre UE şi Canada a intrat 
în vigoare începând din 21 septembrie a.c.., însă va intra în vigoare integral şi definitiv 
numai după ce va fi ratificat de toate statele membre ale UE. Acordul de parteneriat 
strategic dintre UE şi Canada, permite o cooperare consolidată11 în domenii strategice 
de interes comun, cum ar fi clima, securitatea şi politica externă şi de securitate.  

 CETA le oferă întreprinderilor din UE noi oportunităţi de export a unor produse 
către Canada (printre care brânza, vinul şi băuturile spirtoase, fructele şi legumele şi 
produsele prelucrate), putând economisi astfel 590 de milioane euro pe an. Începând cu 
21 septembrie 2017, acordul elimină taxele vamale la 98 % dintre produsele 
tranzacţionate şi deschide piaţa canadiană de licitaţii publice. Acordul va fi avantajos în 
special pentru întreprinderile mai mici, care vor economisi timp şi bani (prin evitarea 
duplicării cerinţelor privind testarea produselor, a procedurilor vamale de lungă durată 
şi a taxelor juridice costisitoare). CETA va crea noi pieţe pentru agricultorii şi pentru 
producătorii de alimente europeni. De asemenea, în temeiul CETA, 143 de „indicaţii 
geografice” din UE, şi anumite produse alimentare şi băuturi regionale de mare calitate, 
vor beneficia de protecţie în Canada. 

 Acordul oferă o securitate juridică sporită în domeniul economiei serviciilor, o 
mai mare mobilitate pentru angajaţii întreprinderilor şi un cadru care să permită 
recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale (de la arhitecţi până la operatorii de 
macarale). 

                                                           

8
 Două milioane de lucrători şi studenţi fac deja naveta peste graniţă zilnic sau săptămânal. 

9
 Acestea pot primi recomandări cu privire la recunoaşterea reciprocă a calificărilor, programele comune 

de studii sau serviciile de pregătire pentru antreprenori. 
10

 Textul integral al Acordului 
11

 În Europa, 31 de milioane de locuri de muncă depind de exporturi. În medie, fiecare nouă tranşă de 
exporturi în valoare de 1 miliard euro sprijină 14 000 de locuri de muncă. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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 Dna Cecilia Malmström, comisarul european responsabil pentru comerţ, a 
declarat: „(…) Lucrurile sunt pe cale să se schimbe pentru exportatorii noştri. Intrarea 
în vigoare provizorie a acordului le va permite întreprinderilor şi cetăţenilor din UE 
să înceapă imediat să beneficieze de avantajele sale. Acest lucru reprezintă un semnal 
pozitiv pentru economia mondială, având potenţialul de a stimula creşterea 
economică şi de a crea locuri de muncă. (…)  Acest acord consolidează, de asemenea, 
într-o largă măsură, relaţiile noastre cu Canada, un partener şi un aliat strategic cu 
care avem legături istorice şi culturale profunde (…)." 
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