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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor şi a grupurilor  

 

 Fondul de asistenţă externă al UE  

Membrii Comisiei pentru afaceri externe (AFET) au votat pentru instituirea unui 
instrument1 care contribuie la stabilitate şi pace2, care sprijină acţiunile civile ale 
armatei pentru prima dată, ce oferă sprijin pentru construirea de spitale, dar din care 
nu pot fi cumpărate arme.  

Fondul UE pentru stabilitate şi pace acoperă proiecte în 70 de ţări şi va fi majorat cu 
100 milioane de euro pentru sarcinile civile ale armatei din ţările terţe. 

De asemenea, formarea şi consilierea forţelor militare în ţări din afara UE în domenii 
precum drepturile omului sau protecţia femeilor şi copiilor, furnizarea de echipamente 
sau infrastructuri neletale, cum ar fi sistemele IT sau spitalele, vor fi eligibile pentru 
acest fond.   

Deputaţii europeni au fost informaţi, la 27 octombrie a.c., despre negocierile 
neoficiale încheiate între PE şi Consiliu, care, pentru prima dată, vor permite Fondului 
UE pentru stabilitate şi pace să finanţeze armate din ţările partenere pentru a desfăşura 

                                                           

1 Instrumentul UE care contribuie la pace şi stabilitate este singurul care sprijină iniţiativele de 
securitate, activităţile de consolidare a păcii şi răspunsul la criză, pregătirea şi prevenirea în ţările 
partenere. Proiectele finanţate în cadrul acestui instrument includ o instalaţie de desalinizare a apei de 
mare din fâşia Gaza, formarea experţilor civili pentru misiunile de gestionare a crizelor şi deradicalizarea 
tinerilor din Bangladesh.  Fondul a început în 2014 cu un buget de 2,3 miliarde euro pentru perioada 
2014-2020, înlocuind Instrumentul de stabilitate (IF) şi alte câteva instrumente care vizează drogurile, 
minele terestre, persoanele strămutate, gestionarea crizelor, reabilitarea şi reconstrucţia. 

2 Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de 

instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace 2016/0207(COD) - COM(2016)0447, 
raportor Arnaud Danjean (PPE) 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/AFET/AFET(2017)1106_1/sitt-6860047
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activităţi de dezvoltare. Acest lucru va fi posibil numai în următoarele condiţii: dacă 
ţara parteneră şi UE sunt de acord că armata este cheia pentru păstrarea păcii sau 
depăşirea unei crize, iar forţele civile nu sunt considerate capabile să facă faţă 
provocării. 

 Membrii comisiei şi raportorul Arnaud Danjean (PPE, FR) s-au asigurat că 
Parlamentul va fi informat în mod corespunzător cu privire la punerea în aplicare a 
noilor norme şi au solicitat Comisiei Europene să evalueze impactul şi eficacitatea 
fondului UE de asistenţă externă până în iunie 2020. 

 De asemenea, au reuşit să convingă Consiliul şi Comisia să nu utilizeze fondurile UE 
pentru dezvoltare pentru a finanţa noi sarcini, ci să utilizeze şi alte surse de finanţare 
disponibile în bugetul UE pentru afaceri externe. 

 Sprijinul militar a fost întotdeauna exclus până acum, chiar dacă în unele cazuri este 
singurul mijloc prin care se poate restabili securitatea şi serviciile de bază. În nici un caz 
nu se poate acorda sprijin UE pentru constituirea armatelor străine, cumpărarea de 
arme sau instruirea în tehnicile de luptă. 

 

 Acordul de la Paris: dezbatere înaintea COP23  

Grupurile politice din Parlamentul European 
au discutat, pe data de 8 noiembrie a.c., în cadrul 
reuniunilor care fac parte din activitatea 
Parlamentului pentru combaterea schimbărilor 
climatice, care este calea de urmat în ceea ce 
priveşte cooperarea în domeniul schimbărilor 
climatice, cu guvernatorul statului California, 
Edmund G. Brown, noul consilier special al 
COP23 pentru state şi regiuni3.  

Dezbaterea a avut loc simultan cu reuniunea 
COP23 de la Bonn, din 6-17 noiembrie a.c. 

 „(…) Este foarte important să avem această 
dezbatere astăzi cu liderul unui stat american, 
California, pe care îl considerăm un stat 
regional foarte important în SUA şi un jucător-
cheie în politica SUA", a declarat preşedintele 
Parlamentului European, Antonio Tajani (PPE, 
IT), deschizând dezbaterea.  

                                                           

3 Guvernatorul Edmund G. Brown a fost numit consilier special pentru state şi regiuni, înaintea 
COP23 din acest an, de către premierul Republicii Insulelor Fiji, Frank Bainimarama, totodată şi 
preşedintele COP23, la ceremonia în care această ţară  a devenit ultima care s-a alăturat Coaliţiei Under2. 
Coaliţia include 176 de jurisdicţii pe 6 continente, reprezentând în mod colectiv mai mult de 36 de ţări, 
1,2 miliarde de persoane şi 28,8 miliarde dolari PIB - echivalentul a peste 16% din populaţia globală şi 
peste 39% din economia globală. Guvernatorul Brown a creat Alianţa pentru Climă din SUA, împreună cu 
Gov. Jay Inslee (Washington) şi Andrew Cuomo (New York), ca răspuns la decizia guvernului federal 
american de retragere a Statelor Unite de la Acordul de la Paris. În prezent Alianţa numără 15 state, 
cuprinzând 36% din populaţia SUA şi 7 trilioane dolari în PIB. 

 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I145758
https://cop23.unfccc.int/un-climate-change-conference-november-2017
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La rândul său, dl Brown a 
precizat că: „ (…) Riscul creşterii 
temperaturii în moduri 
ireversibile, cu o distrugere 
mare care va intensifica 
inegalitatea, sărăcia şi 
migraţia, se va întâmpla în 
curând. Mă aflu aici înainte de 
COP23 pentru a mă alătura 
altor state şi provincii din 
întreaga lume şi pentru a 
promova agenda de acţiune în 
domeniul climei. "  

Înainte de această reuniune, 
delegaţia din SUA a avut o întrevedere cu deputaţii europeni din Comisia pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI).  

„ (…) Deşi Statele Unite au decis să se retragă din acordul de la Paris, un număr 
impresionant de state şi oraşe din SUA au decis să-şi menţină poziţia în lupta 
împotriva schimbărilor climatice" - a declarat preşedintele Comisiei ENVI, dna Adina 
Ioana Vălean (PPE, RO).  „(…) Suntem cu toţii conştienţi de faptul că acţiunile la nivel 
de stat nu sunt suficiente, trebuie să reunim guverne, întreprinderi, mediul academic 
şi societatea civilă într-un efort comun şi coordonat pentru a atinge obiectivul pe care 
l-am stabilit la Paris în urmă cu 2 ani”.  

 Şeful delegaţiei UE-SUA, Christian Ehler (PPE, DE), a declarat: „ (…) Conferinţa 
ONU privind schimbările climatice a început cu solicitări puternice de a se menţine 
calea Acordului privind schimbările climatice de la Paris. (…) Acest lucru are loc pe 
fundalul uraganelor distructive din acest an, al incendiilor, al inundaţiilor, al secetei, 
al gheţii topite şi al impactului asupra agriculturii, care ameninţă     securitatea 
alimentară”.   

 În acest context, guvernatorul Brown a precizat că: „ (…) Natura ameninţării 
provocate de schimbările climatice este existenţială, însă nivelul angajamentului nu 
este în funcţie de ameninţare. (…)  Decarbonizarea necesită o transformare a întregii 
noastre civilizaţii, iar combustibilii fosili sunt baza pe care funcţionăm astăzi. (…) 
Chiar şi obiectivul de 2°C poate să nu fie de ajuns.”  

 

  Reducerea cotelor de emisii  

Deputaţii europeni şi preşedinţia estoniană a Consiliului au convenit să consolideze 
sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie (EU-ETS)4 pentru a reduce, în 
continuare, emisiile de CO2 şi pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris. 

Planurile de stimulare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră5 prin intermediul 
pieţei UE a carbonului (EU-ETS) au fost aprobate, neoficial, de către deputaţii europeni 

                                                           

4 La 15 iulie 2015, Comisia Europeană a publicat propunerea sa pentru etapa a IV-a a ETS. 
Aceasta  urmăreşte îndeplinirea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2030, cu cel puţin 40%, protejând în acelaşi timp industria europeană de riscul de scurgere a emisiilor de 
carbon şi sectoarele energetice începând cu anul 2020. 

Preşedintele Tajani şi guvernatorul Brown în timpul 
dezbaterii privind cooperarea în domeniul climei 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=en&reference=2015%2F0148%28COD%29
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şi de Preşedinţia Consiliului, pe data de 9 noiembrie a.c. Ele prevăd reducerea 
disponibilităţii cotelor de emisie, iar două noi fonduri6 vin în sprijinul inovării şi 
tranziţiei cu emisii reduse de carbon. În acest moment în Europa EU-ETS acoperă 
aproximativ 11.000 de centrale electrice şi fabrici de producţie. Sistemul european de 
captare şi comercializare este primul de acest fel din lume care abordează emisiile de 
carbon cu ajutorul instrumentelor de piaţă şi are nevoie de o actualizare. Ian Duncan, 
raportorul Parlamentului European pentru proiect, este de părere că negocierile la vârf 
trebuie urgentate.  

 Acordul preliminar prevede: 

 creşterea reducerii anuale a cotelor de emisie care urmează să fie scoase la 
licitaţie (aşa-numitul „factor de reducere liniară") cu 2,2%pentru 2021, faţă de 1,74% 
existent; acest factor va fi, de asemenea, revizuit în vederea creşterii sale până în 2024; 

 o dublare a capacităţii Rezervei de stabilitate a pieţei de a sparge cantităţile de 
emisii excesive de pe piaţă: atunci când va fi declanşat, ar absorbi până la 24% din 
excesul de credite în fiecare an de licitaţie, în primii 4 ani, crescând astfel preţul. 

Deputatul european Julie Girling (ECR, Regatul Unit), membru al delegaţiei PE care 
va participa la COP23, a declarat: „Înainte de participarea la COP23, acest lucru 
transmite un semnal important pieţei. Parlamentul este dedicat EU-ETS şi suntem 
încântaţi că am obţinut un rezultat favorabil pentru faza a IV-a, oferind certitudine 
operatorilor şi lăsând părţile interesate să-şi intensifice punerea în aplicare a 
obiectivelor Acordului de la Paris. (…) Acordul va contribui la angajamentele pe 
termen lung ale UE în materie de schimbări climatice şi va găsi un echilibru între 
consolidarea prin intermediul rezervei de stabilitate a pieţei şi prevederile adecvate 
privind emisiile de dioxid de carbon pentru industrie. Această înţelegere arată că UE 
este serioasă în ceea ce priveşte poziţia sa de lider în domeniul climei. Niciodată nu va 
fi uşor să se înţeleagă cele 28 de state membre, dar valoarea colaborării merită mult 
mai mult decât suma părţilor sale. Acum este esenţial să continuăm să avansăm 
pentru a pune în aplicare obiectivele Acordului de la Paris, bazându-ne pe acest nou 
acord.” 

Parlamentul European lucrează în prezent la 3 acte legislative de punere în aplicare a 
Acordului de la Paris: reforma pieţei carbonului după 2020 (raportorul Julie Girling), 
Regulamentul privind partajarea eforturilor (raportorul Gerben-Jan Gerbrandy) şi 
Regulamentul privind emisiile de gaze cu efect de seră şi eliminările din utilizarea 
terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultura (raportor Norbert Lins). 

Acordul preliminar va fi supus la vot în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară (ENVI) pe 28 noiembrie a.c. 

 

 

                                                                                                                                                                                          

5 Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 
2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investiţiilor în 
acest domeniu COM(2015)337 - 2015/148(COD) 

6 Un fond de modernizare va contribui la îmbunătăţirea sistemelor energetice în statele membre 
cu venituri reduse. Deputaţii europeni au solicitat întărirea normelor de finanţare, astfel încât fondul să 
nu fie utilizat pentru proiectele pe bază de cărbune, cu excepţia încălzirii centralizate în două state 
membre cele mai sărace, şi să compenseze emisiile produse prin utilizarea unei cantităţi echivalente de 
cote gratuite (derogare temporară) pentru investiţii care nu implică combustibili fosili solizi. 

Un fond de inovare care va oferi sprijin financiar pentru energiile regenerabile, captarea şi 
stocarea carbonului şi proiectele de inovare cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
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 Conferinţa la nivel înalt „Finanţarea energiei ecologice” 

Parlamentul European şi Comisia Europeană au organizat o conferinţă, care a reunit 
lideri politici, experţi şi investitori, pentru a dezbate teme referitoare la tipuri de 
energie ecologică care să faciliteze trecerea la energia durabilă şi care să poată genera 
creşterea locurilor de muncă, creşterea economică şi să înlesnească noi investiţii.  

Alături de preşedintele 
Tajani, în deschiderea 
reuniunii, s-a aflat Jyrki 
Katainen, vicepreşedinte al 
Comisiei Europene, comisar 
responsabil pentru ocuparea 
forţei de muncă, creştere, 
investiţii şi competitivitate, 
Miguel Arias Cañete e, 
comisar european pentru 
acţiuni în domeniul climei şi 
energiei, Jerry Brown, 
guvernatorul statului 
California, Jerzy Buzek, 
preşedintele Comisiei pentru 
Industrie, cercetare şi energie 
(ITRE) şi fost preşedinte al Parlamentului European, şi Werner Hoyer, preşedintele 
Băncii Europene de Investiţii.  

Înainte de începerea conferinţei preşedintele PE a declarat: „ (...) Parlamentul 
European se află în primele rânduri în lupta împotriva schimbărilor climatice având 
obiective şi investiţii ambiţioase pentru energiile regenerabile şi eficienţa energetică, 
inclusiv pentru crearea unei adevărate pieţe unice pentru domeniul energiei. 
Experienţa pe ca o are Europa a demonstrat că legătura dintre mediu şi industrie nu 
este una doar utilă, ci şi necesară. Numai o bază industrială puternică şi investiţiile în 
noi tehnologii pot modifica ceva în schimbările climatice, consolidând 
competitivitatea noastră şi creând în acelaşi timp sute de mii de noi locuri de muncă. 
(...) Am demonstrat că există o unitate puternică a europenilor prin semnarea 
Acordurilor de la Paris, care se continuă la COP 23 de la Bonn, pentru a încerca 
împreună să le punem în aplicare. Sunt convins că reticenţa administraţiei americane 
nu va împiedica dezvoltarea cooperării dintre noi şi multe oraşe din SUA. Aş dori să-i 
mulţumesc guvernatorului din California, Jerry Brown, în special pentru participarea 
la evenimentul nostru în plen. Este semnul unei alianţe globale care depăşeşte 
alegerile stabilite.” 
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PRESEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului pentru  agricultură şi pescuit  

Pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului pentru agricultură şi pescuit, din data de 6 
noiembrie a.c., s-au aflat subiecte precum: utilizarea durabilă a pesticidelor, aspecte 
privind comerţul agricol şi gestionarea sustenabilă a solului. 

Comisia Europeană a prezentat Consiliului raportul privind  utilizarea durabilă a 
pesticidelor care s-a realizat pe baza planurilor naţionale de acţiune (PNA) ale statelor 
membre şi pe evaluarea progreselor privind punerea în aplicare a Directivei 2009/128 / 
CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Potrivit acestuia, statele membre au făcut 
progrese substanţiale, în special în ceea ce priveşte formarea utilizatorilor de pesticide, 
sistemele de control al  manipulării şi depozitării pesticidelor şi reducerea utilizării 
pesticidelor în anumite sectoare. A fost semnalată existenţa unor lacune semnificative 
în elaborarea şi punerea în aplicare a PNA, mai ales cu privire la evaluarea gestionării 
integrate a dăunătorilor şi colectarea şi utilizarea informaţiilor privind cazurile de 
intoxicaţii. Un alt aspect critic evidenţiat a fot absenţa în PNA a unor ţinte precise şi 
măsurabile. 

În urma prezentării, miniştrii au susţinut un schimb de opinii cu privire la măsurile 
ce urmează a fi adoptate pentru realizarea obiectivelor Directivei 2009/128/CE şi 
pentru a grăbi punerea în aplicare a principiilor gestionării integrate a dăunătorilor. 
Miniştrii au convenit cu privire la schimbul  de informaţii, formarea utilizatorilor de 
produse fitosanitare şi libera circulaţie pe piaţă a produselor fitosanitare. 

Protecţia durabilă a plantelor s-a aflat pe ordinea de zi şi a Consiliului din luna iunie 
2016, când s-a convenit asupra planului de creştere a disponibilităţii produselor de 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10041-2016-ADD-1/en/pdf
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protecţie a plantelor cu risc-redus şi de accelerare a punerii în aplicare a gestionării 
integrate a dăunătorilor  (IPM7). 

În continuare, Comisia Europeană a informat Consiliul cu privire la comerţul agricol. 
A fost evidenţiată o situaţie bună a exporturilor de produse agricole şi agroalimentare, 
intenţia de a deschide noi pieţe, precum şi progresele înregistrate cu privire la anumite 
acorduri de liber schimb. O atenţie deosebită s-a acordat negocierilor în curs cu OMC8, 
Mexic şi Mercosur9. Miniştrii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul 
acordului de liber schimb cu Mercosur asupra produselor agricole mai sensibile, 
precum carnea de vită, etanolul şi zahărul. 

În a doua parte a reuniunii, Consiliul a prezentat rezultatele Conferinţei la nivel înalt  
cu tema „Soluri pentru o producţie alimentară durabilă şi servicii ecosistemice”, care a 
avut loc în Talinn în octombrie 2017. În cadrul dezbaterii, miniştrii au fost invitaţi să 
răspundă la întrebări referitoare la modalităţile prin care se poate asigura menţinerea 
unui nivel ridicat al producţiei agricole pe baza unei gestionări durabile a solurilor, 
precum şi care sunt strategiile pentru limitarea procesului de impermeabilizare a 
solului şi de pierdere a solurilor valoroase. 

Reuniunea Consiliului pentru  afaceri externe  

 
Pe ordinea de zi a reuniunii din 10 noiembrie 2017, s-au aflat subiecte care vizau 

pregătirea celei de-a 11-a Conferinţe ministeriale a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului10 (OMC), care va avea loc în Buenos Aires în perioada 10-13 decembrie 
2017, şi stadiul negocierilor cu Mexic şi Mercosur. 

 Miniştrii au subliniat importanţa menţinerii de către OMC a rolului principal în 
cadrul sistemului comercial multilateral şi necesitatea continuării pregătirilor de către 
UE  în vederea obţinerii unui rezultat  echilibrat. Au fost dezbătute priorităţile UE şi     
s-au evaluat posibilele rezultate în urma Conferinţei de la Buenos Aires. Printre 
elementele-cheie ale dezbaterilor s-au numărat un posibil acord privind subvenţiile 
dăunătoare - sectorului pescuitului, realizările din domeniul agricol, precum şi 
finalizarea reglementărilor interne din domeniul  serviciilor, facilitării investiţiilor, 
IMM-urilor, egalităţii de gen şi comerţului electronic. 

 În continuare, Consiliul a evaluat stadiul negocierilor cu Mexic şi Mercosur. 
Miniştrii au exprimat sprijinul pentru încheierea unor acorduri ambiţioase şi 
echilibrate cu privire la principalele aspecte nesoluţionate şi au apreciat intensificarea 
negocierilor. Au  fost evidenţiate priorităţile, precum şi importanţa economică, politică 
şi geo-strategică a ambelor acorduri. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Integrated Pest  Management (IPM) 
8 Organizația Mondială a Comerțului 
9 Organizaţie de integrare economică regională din America de Sud.  
10 Pagina Conferinței : https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm 

https://www.eu2017.ee/political-meetings/soil-sustainable-food-production-and-ecosystem-services
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă 

 

Previziunile economice din toamna anului 201711 

Potrivit previziunilor de toamnă, prezentate în data de 9 noiembrie 2017, Comisia 
Europeană se aşteaptă ca, în 2018, creşterea economică să se menţină atât în zona euro, 
cât şi în UE la 2,1 % şi, în 2019, la 1,9 % (previziunile de primăvară: 2018: 1,8 în zona 
euro, 1,9 în UE). 

Economia europeană a funcţionat semnificativ mai bine decât se aştepta în acest an, 
stimulată de un consum privat rezistent, de o creştere mai puternică pe plan mondial şi 
de scăderea ratei şomajului. Investiţiile se relansează, de asemenea, în contextul unor 
condiţii de finanţare favorabile şi al unui sentiment considerabil ameliorat în ce 
priveşte economia, întrucât nesiguranţa s-a estompat. Economiile tuturor statelor 
membre sunt în creştere şi pieţele lor de muncă sunt în curs de ameliorare, însă 
creşterea salariilor este foarte lentă. 

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la cursurile de 
schimb, ratele dobânzilor şi preţurile produselor de bază la data de 23 octombrie 2017. 
Pentru toate celelalte date integrate, inclusiv ipotezele privind politicile publice, aceste 
previziuni iau în considerare informaţiile disponibile până la data de 23 octombrie 
2017, inclusiv. Cu excepţia cazului în care politicile sunt anunţate în mod credibil şi 
sunt detaliate în mod corespunzător, proiecţiile presupun absenţa modificărilor de 
politică. 

                                                           

11 Documentul complet: Previziunile economice din toamna anului 2017 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-autumn-2017_en
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Începând cu anul 2018, Comisia Europeană va reveni la publicarea a două previziuni 
complete (de primăvară şi de toamnă) şi două previziuni intermediare (de iarnă şi de 
vară) în fiecare an, în locul celor 3 previziuni complete în iarnă, primăvară şi toamnă pe 
care le-a realizat în fiecare an începând din 2012. Previziunile intermediare vor acoperi 
PIB-ul anual şi trimestrial şi inflaţia pentru anul în curs şi anii următori pentru toate 
statele membre şi zona euro, precum şi agregatele UE. Revenirea la vechiul model de 
previziuni reflectă nevoile reduse de supraveghere fiscală deosebit de frecventă şi 
repune calendarul de previziuni al Comisiei pe aceeaşi linie cu cel al altor instituţii (de 
exemplu Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică). 
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Comisia Europeană a revizuit ritmul de creştere economică al României 
pentru acest an. 

 Experţii Comisiei Europene prevăd creşterea PIB-ul României la 5,7% în 2017, 
apropiată de valoarea luată în calcul de Guvernul român la rectificarea bugetară din 
septembrie a.c., dar sub nivelul de 6,1% inclus în prognoza de toamnă a Comisiei 
Naţionale de Prognoză (CNP). 

Astfel, previziunile Comisiei Europene indică o încetinire puternică anul viitor, când 
creşterea PIB este estimată la 4,4% (în urcare de la nivelul de 3,7% estimat în 
primăvară). Comisia estimează că şi anul viitor tot consumul va fi principalul motor al 
creşterii economice. Creşterea consumului antrenează scumpiri ale produselor, iar 
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majorărilor salariale. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_ro_en.pdf
https://dias2.cdep.ro/owa/redir.aspx?C=9estvr4cBz3rfA2h4tINy01d8QEs7xI7NFYYI-2W3JUe80FJkCrVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cnp.ro%2fuser%2frepository%2fprognoze%2fprognoza_2017_2021_varianta_de_toamna_2017.pdf
https://dias2.cdep.ro/owa/redir.aspx?C=xmtCxIx8v7LYI1L_MDiEjbbXtZNJtaZltuidPUfJL10e80FJkCrVCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2finfo%2fsites%2finfo%2ffiles%2feconomy-finance%2fecfin_forecast_autumn_091117_ro_en.pdf
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inflaţia crescută va mai domoli apetitul de consum. 

Creşterea reală a PIB a fost accelerată în 2017 deoarece a fost susţinută în principal 
de consumul privat. Ritmul de creştere a PIB va încetini, dar va rămâne peste potenţial. 
Consumul privat este preconizat să încetinească în 2018, pe măsură ce inflaţia va afecta 
veniturile disponibile, dar este aşteptat să fie în continuare principalul motor al 
creşterii. Mai mult, investiţiile sunt preconizate să crească ca urmare a reluării 
implementării proiectelor finanţate de fonduri de la UE. 

Executivul european este îngrijorat că deficitul bugetar va 
depăşi limita de 3% din PIB începând de anul viitor. Deficitul 
bugetar este preconizat să crească ca urmare a majorării salariilor în 
sectorul public prevăzute în Legea salarizării unitare.  

Comisia estimează deficitul bugetului consolidat la 3,9% în 2018 şi la 4,1% în 
2019, dacă legislaţia nu se schimbă. Comisia menţionează că există anumite măsuri 
anunţate anterior care nu au fost puse în aplicare până la data elaborării prognozei, 
precum transferul contribuţiilor sociale şi scăderea impozitului pe venit, care au fost 
adoptate de Guvern. 

Posibila înăsprire a politicii monetare a BNR, ca răspuns la presiunile inflaţioniste, 
ar putea afecta perspectivele pentru investiţiile private şi exporturi. De asemenea, 
investiţiile ar putea fi afectate negativ dacă Guvernul va reduce şi mai mult investiţiile 
publice pentru a-şi atinge ţintele bugetare. Creşterea costurilor cu mâna de lucru, ca 
urmare a faptului că majorarea salariilor depăşeşte creşterea productivităţii, ar putea 
afecta exporturile României. La nivel general, incertitudinile cu privire la politicile 
guvernamentale ar putea afecta creşterea economică, mai subliniază Comisia 
Europeană. 

 

Educaţie, cultură, tineret şi sport  

 

Educaţia şi formarea în Europa: inegalităţile reprezintă în continuare o 
provocare 

Ediţia din anul 2017 a Monitorului educaţiei şi formării12, prezentată în data de 9 
noiembrie 2017, arată că sistemele naţionale de învăţământ devin din ce în ce mai 
favorabile incluziunii şi mai eficiente. Cu toate acestea, se confirmă că nivelul de 
instruire al elevilor depinde în mare măsură de mediile socio-economice din care 
provin. 

Nivelul de studii este important în determinarea rezultatelor sociale. Persoanele care 
au doar studii de bază au de aproape 3 ori mai multe şanse să trăiască în sărăcie sau în 
condiţii de excluziune socială decât cele cu studii superioare. Cele mai recente date 
analizate de Monitorul educaţiei şi formării arată că, în 2016, doar 44% dintre tinerii cu 
vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani care au absolvit o formă de învăţământ secundar 
inferior au fost angajaţi. În general, în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 15 şi 
64 de ani, rata şomajului este mult mai ridicată pentru persoanele cu un nivel de studii 
de bază, decât în cazul persoanelor cu studii superioare (16,6%, faţă de 5,1%). În acelaşi 
timp, statutul socio-economic determină rezultatele elevilor: nu mai puţin de 33,8% din 

                                                           

12 Monitorul educaţiei şi formării, 2017 
 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf
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elevii care provin din mediile socio-economice cele mai defavorizate au rezultate slabe, 
în comparaţie cu doar 
7,6% dintre elevii cu 
o situaţie mai bună. 

Unul dintre 
obiectivele UE pentru 
2020 este reducerea 
la 15% a procentului 
de elevi în vârstă de 
15 ani care obţin 
rezultate slabe la 
citire, matematică şi 
ştiinţe. Cu toate 
acestea, în ansamblu, 
UE se îndepărtează în 
realitate şi mai mult 
de acest obiectiv, în 
special în cazul ştiinţelor, unde numărul celor cu rezultate slabe a crescut de la 16% în 
2012 la 20,6% în 2015. 

Persoanele născute în afara UE sunt deosebit de vulnerabile. Acest grup este adesea 
expus la numeroase riscuri şi dezavantaje, cum ar fi părinţii săraci sau cu un nivel 
scăzut de calificare, care nu vorbesc acasă limba locală, au acces la mai puţine resurse 
culturale sau suferă din cauza izolării şi a unor reţele sociale reduse în ţara de imigraţie. 
Tinerii din familiile de migranţi sunt expuşi unui risc mai mare de rezultate şcolare 
slabe şi de abandon şcolar prematur.  

În 2016, un procent de 33,9% dintre persoanele din grupa de vârstă 30-34 de ani 
care locuiesc în UE, dar sunt născute în afara Uniunii, erau slab calificate (absolvenţi de 
învăţământ secundar inferior sau mai puţin), comparativ cu doar 14,8% dintre colegii 
lor născuţi în UE. 

La nivelul întregii Uniuni, investiţiile în învăţământ s-au redresat în urma crizei 
financiare şi au înregistrat o uşoară creştere (1% de la an la an în termeni reali). 
Aproximativ două treimi dintre statele membre au înregistrat o creştere. Doar 4 ţări au 
crescut investiţiile cu peste 5%.  

 

Monitorul educației şi formării 2017 al Comisiei Europene este cea de a 6-a ediție a acestui 
raport anual, care prezintă modul în care evoluează sistemele de educație şi formare din UE, 
reunind o gamă largă de date. El măsoară progresele înregistrate de UE în direcția îndeplinirii 
celor 6 obiective stabilite pentru 2020 în materie de educație şi formare: (1) ponderea tinerilor 
(18-24 de ani) care abandonează prematur o formă de învățământ şi formare ar trebui să fie 
sub 10%; (2) ponderea tinerilor între 30 şi 34 de ani care urmează studii universitare ar trebui 
să fie de cel puțin 40%; (3) cel puțin 95% dintre copiii cu vârste cuprinse între 4 ani şi vârsta 
pentru începerea educației primare ar trebui să fie integrați în sistemul de învățământ; (4) 
ponderea elevilor de 15 ani cu un nivel scăzut al competențelor la citire, matematică şi ştiințe 
ar trebui să fie mai mic de 15%; (5) 82% dintre proaspeții absolvenți de învățământ secundar 
superior sau învățământ terțiar (20-34 de ani) care nu mai urmează nici o formă de educație 
sau formare să aibă un loc de muncă; (6) cel puțin 15% dintre adulți (grupa de vârstă 25-64) ar 
trebui să participe la programe de învățare formală sau non-formală. 
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Uniunea energetică  

 

Comisia ia măsuri pentru a consolida rolul de lider mondial al UE în 
sectorul vehiculelor nepoluante 

Comisia a propus noi obiective pentru emisiile medii de CO2 generate de toate 
autoturismele şi camionetele noi din UE, cu scopul de a contribui la accelerarea trecerii 
la vehicule cu emisii scăzute şi cu emisii zero. 

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de la Paris comunitatea internaţională 
şi-a luat angajamentul de a trece la o economie modernă cu emisii scăzute de carbon, 
ceea ce presupune o serie de transformări profunde ale industriei autovehiculelor. UE 
trebuie să profite de această oportunitate şi să devină un lider mondial, având în vedere 
că ţări precum Statele Unite şi China progresează foarte rapid. Pentru a oferi un 
exemplu, procentul vânzărilor de autoturisme noi în UE, în raport cu vânzările la nivel 
mondial, a scăzut de la 34% înainte de criza financiară (2008-2009) la 20% în prezent. 
Pentru a menţine cota de piaţă şi pentru a accelera trecerea la vehicule cu emisii scăzute 
şi cu emisii zero, Comisia a propus noi obiective pentru emisiile medii de CO2 generate 
de toate autoturismele şi camionetele noi din UE, care se vor aplica începând cu 2025 
şi, respectiv, 2030. 

Propunerile pe care le-a prezentat Comisia Europeană stabilesc reguli 
ambiţioase, realiste şi cu caracter executoriu pentru a contribui la asigurarea unor 
condiţii de concurenţă echitabile între părţile implicate din industrie care îşi desfăşoară 
activitatea în Europa. De asemenea, pachetul stabileşte direcţia care trebuie urmată 
pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris şi va 
stimula atât inovarea în noi tehnologii şi modele de afaceri, cât şi utilizarea mai 
eficientă a tuturor modurilor de transport de mărfuri. Aceste propuneri vor fi sprijinite 
prin instrumente financiare specifice, pentru a se asigura o implementare rapidă. 

Obiectivele privind reducerea emisiilor de CO2 pe care Comisia le propune se 
bazează pe o analiză solidă şi pe implicarea largă a părţilor interesate, de la ONG-
uri şi până la industrie. Atât pentru autoturismele noi, cât şi pentru camionete, emisiile 
medii de CO2 vor trebui să fie cu 30 % mai mici decât în 2030, comparativ cu 
2021. 

Pachetul privind mobilitatea curată include următoarele documente: 

- noi standarde13 privind CO2 pentru a-i ajuta pe producători să îmbrăţişeze 
inovarea şi să furnizeze vehicule cu emisii scăzute pe piaţă; propunerea include atât 
obiective pentru 2025, cât şi pentru 2030; obiectivul intermediar pentru anul 2025 
asigură demararea deja de pe acum a investiţiilor, obiectivul pentru anul 2030 oferă 
stabilitatea şi direcţia pe termen lung necesare pentru a menţine aceste investiţii; aceste 

                                                           

13 COM(2017)676 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-package-two/com20170676-co2-standards-proposal.pdf
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obiective contribuie la efectuarea tranziţiei de la vehicule convenţionale cu ardere la 
vehicule nepoluante; 

- directiva privind vehiculele nepoluante14 pentru a promova soluţiile de 
mobilitate curată în procedurile de achiziţii publice şi, prin urmare, pentru a stimula 
puternic cererea şi implementarea în continuare a soluţiilor privind mobilitatea curată; 

- un plan de acţiune şi soluţii de investiţii pentru instalarea la nivel trans-
european a unei infrastructuri pentru combustibili alternativi15; scopul este 
de a încuraja crearea unor planuri naţionale mai ambiţioase, de a spori investiţiile şi de 
a îmbunătăţi gradul de acceptare în rândul consumatorilor; 

- revizuirea directivei privind transportul combinat16, care promovează 
utilizarea combinată a diferitelor moduri de transport de mărfuri (de exemplu 
camioane şi trenuri) va facilita folosirea stimulentelor de către întreprinderi şi, astfel, 
va impulsiona utilizarea combinată a camioanelor şi a trenurilor, a şlepurilor şi a 
navelor pentru transportul de mărfuri; 

- directiva privind serviciile de transport de călători cu autocarul17, 
menită să stimuleze dezvoltarea de legături cu autobuzul pe distanţe lungi în Europa şi 
să ofere alternative la utilizarea autoturismelor personale, va contribui la reducerea în 
continuare a emisiilor generate de sectorul transportului şi a congestionării traficului; 
aceasta va oferi opţiuni de mobilitate suplimentare, de mai bună calitate şi mai ieftine, 
în special pentru persoanele cu venituri reduse; 

- iniţiativa privind bateriile are o importanţă strategică pentru politica 
industrială integrată a UE, astfel încât vehiculele şi alte soluţii privind mobilitatea, 
precum şi componentele acestora, să fie concepute şi produse în UE. 

  

 Mediu, afaceri maritime şi pescuit 

Comisia prezintă posibilităţile de pescuit în Oceanul Atlantic şi în 
Marea Nordului pentru anul 2018 

Înainte de întrunirea Consiliului pescuit, din luna decembrie a.c., în cadrul 
căruia statele membre vor negocia cotele de pescuit în Oceanul Atlantic şi în Marea 
Nordului, Comisia îşi prezintă propunerea sa privind desfăşurarea unor activităţi de 
pescuit sustenabile. 

Comisia propune cote pentru 76 de stocuri: în cazul a 53 de stocuri, cota se 
menţine sau creşte, iar în cazul a 23 de stocuri, aceasta scade. Posibilităţile de pescuit 
sau capturile totale admisibile (TAC) sunt cotele stabilite pentru majoritatea stocurilor 
comerciale de peşte care au rolul de a proteja sănătatea stocurilor şi care permit 
totodată capturarea unei cantităţi maxime de peşte în cadrul activităţilor de pescuit. 
Întrucât dimensiunea unor importante stocuri de peşte este în creştere – în special a 
stocurilor de limbă-de-mare din Marea Nordului, de merluciu nordic şi de stavrid negru 
sudic – creşte şi profitabilitatea sectorului pescuitului, estimată la 1,5 miliarde euro în 
2017. 

                                                           

14 COM(2017)653 
15 COM(2017)652 
16 COM(2017)648 
17 COM(2017)647 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-package-two/com20170653-clean-vehicles-proposal.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-package-two/com20170652-alternative-fuels-infra-communication.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-package-two/com20170648-combined-transport-proposal.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-11-08-mobility-package-two/com20170647-coach-bus-proposal.pdf
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Comisia propune cote de pescuit pe baza avizelor ştiinţifice primite din 
partea Consiliului Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime(ICES). 

Propunerea se referă la stocurile gestionate exclusiv de UE şi la stocurile 
gestionate împreună cu ţări terţe, precum Norvegia, sau în cadrul organizaţiilor 
regionale de gestionare a pescuitului (ORGP). Negocierile internaţionale pentru multe 
dintre stocurile vizate sunt încă în curs de desfăşurare, iar unele stocuri aşteaptă încă 
avizul ştiinţific. Pentru acestea, cifrele vor fi incluse într-o etapă ulterioară. 

În cursul acestei toamne, Comisia va propune cote suplimentare, aşa-numita 
„suplimentare a cotelor” în 2018, pentru activităţile de pescuit care intră sub 
incidenţa obligaţiei de debarcare, care prevede că toate capturile de specii comerciale 
reglementate se debarcă şi se scad din cote. Prin urmare, cota permisă este crescută 
pentru a facilita tranziţia către noul sistem care nu implică aruncarea înapoi în mare a 
capturilor. Suplimentările exacte pentru fiecare activitate de pescuit vor fi stabilite pe 
baza avizelor ştiinţifice. Propunerea nu ia în considerare suplimentările ulterioare ale 
TAC. 

 

Politici climatice  

Conferinţa ONU de la Bonn privind schimbările climatice 

Cea de-a 23-a Conferinţă a părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice (COP 23), prezidată de Fiji, se desfăşoară la Bonn (Germania) în 
perioada 6-17 noiembrie 2017. La eveniment participă miniştri şi funcţionari 
guvernamentali, precum şi numeroşi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului de 
afaceri. 

UE se aşteaptă ca ediţia din acest an a Conferinţei ONU privind schimbările 
climatice (COP23) să reafirme angajamentul comunităţii internaţionale faţă de 
consolidarea răspunsului global la schimbările climatice şi faţă de îndeplinirea 
obiectivelor Acordului de la Paris. După intrarea în vigoare, anul trecut, a acestui acord 
istoric, acum se pune accent pe elaborarea orientărilor de punere în aplicare. 

UE se aşteaptă ca această conferinţă să facă dovada unui progres real în 
elaborarea normelor tehnice şi a orientărilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor 
Acordului de la Paris, de exemplu în ceea ce priveşte cadrul în materie de transparenţă 
şi ciclul cincinal pentru revizuirea obiectivelor menit să ajute ţările participante să 
contribuie din ce în ce mai mult la atingerea acestor obiective. Programul de lucru ar 
urma să fie adoptat în anul 2018, cu ocazia conferinţei ONU (COP24) care se va 
desfăşura la Katowice (Polonia). 

UE face progrese reale către finalizarea cadrului legislativ pentru atingerea 
obiectivului de la Paris (totalul contribuţiilor stabilite la nivel naţional) care prevede 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 40% până în anul 2030. Printre 
aceste progrese se numără revizuirea schemei europene de comercializare a emisiilor 
(EU-ETS) pentru perioada de după 2020, stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor 
pentru 2030 în sectoarele care nu fac obiectul ETS, cum ar fi transporturile, 
construcţiile şi agricultura, precum şi integrarea utilizării terenurilor, a schimbării 
destinaţiei terenurilor şi a silviculturii în cadrul juridic al UE pentru politicile climatice. 

La data de 8 noiembrie a.c., Comisia Europeană a prezentat pachetul de 
propuneri privind o mobilitate curată, menit să faciliteze tranziţia UE către o mobilitate 
şi o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_ro
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_ro
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/meeting/10084.php
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/meeting/10084.php
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_ro
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UE îşi menţine angajamentul faţă de obiectivul colectiv global vizând 
mobilizarea, din surse diverse, a sumei de 100 miliarde dolari pe an până în anul 2020, 
şi ulterior până în 2025, cu scopul de a finanţa politicile de combatere a schimbărilor 
climatice în ţările în curs de dezvoltare. De asemenea, se intenţionează creşterea 
semnificativă a acestei finanţări pentru măsurile de adaptare la schimbările climatice. 
În 2016, UE şi statele sale membre au contribuit cu un total de 20,2 miliarde euro la 
finanţarea acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice, sumă cu 10% mai mare 
decât cea furnizată în 2015, respectiv 17,6 miliarde euro. 

Pe lângă negocierile formale din cadrul COP23, vor fi prezentate acţiunile de 
combatere a schimbărilor climatice întreprinse de o gamă largă de părţi interesate, 
inclusiv oraşe şi regiuni, întreprinderi şi grupuri ale societăţii civile.  

UE este un susţinător puternic al Planului global de acţiune împotriva 
schimbărilor climatice (GCAA) – o platformă importantă pentru elaborarea de acţiuni 
multilaterale – şi va continua să se implice activ în acest forum. 

UE va fi reprezentată la conferinţa de la Bonn de Miguel Arias Cañete, comisar 
pentru politici climatice şi energie, şi de Siim Kiisler, ministrul mediului din Estonia, 
ţară care deţine în prezent preşedinţia Consiliului de miniştri al Uniunii Europene.  

 

BREXIT 

 

În perioada 9-10 noiembrie 2017, a avut loc, la Bruxelles, cea de-a 6 rundă de 
negocieri privind ieşirea Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană. În 
vederea pregătirii lucrărilor Consiliului European din perioada 14-15 decembrie a.c. 
prioritatea este reprezentată de ajungerea la un acord privind retragerea ordonată a 
Regatului Unit din Uniunea Europeană. Acest lucru se poate face doar dacă sunt 
înregistrate progrese suficiente în cadrul celor trei domenii-cheie inseparabile. 

Cu privire la drepturile cetăţenilor sunt înregistrate progrese, dar trebuie făcute 
eforturi suplimentare cu privire la o serie de puncte. Regatul Unit doreşte să pună în 
aplicare proceduri administrative prin care cetăţenii UE pot obţine „statutul de rezident 
permanent”. UE are nevoie de asigurări privind modul în care un astfel de sistem ar 
putea funcţiona: acesta ar trebui să fie simplu de aplicat şi cu costuri reduse. Sunt 
necesare garanţii cu privire la modul în care cetăţenii pot contesta în mod eficace atunci 
când situaţia o va cere.  

De asemenea, au avut loc discuţii cu privire la efectul direct al acordului de 
retragere. Acest aspect este esenţial pentru a garanta drepturile cetăţenilor. Există încă 
o serie de aspecte, care necesită eforturi mai susţinute, referitoare la:   

 reîntregirea familiei;   

 dreptul de a exporta prestaţiile de securitate socială;   
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 rolul Curţii Europene de 
justiţie în garantarea aplicării consecvente 
a jurisprudenţei în Regatul Unit, cât şi în 
UE.   

Se va continua dialogul referitor la 
Irlanda şi Irlanda de Nord.  Acest lucru ar 
trebui să ajute la identificarea unor 
soluţiile tehnice şi de reglementare 
necesare pentru a se evita o frontieră strict 
controlată, păstrând, în acelaşi timp, 
integritatea pieţei unice.   

Cu privire la reglementarea financiară, trebuie definit angajamentul asumat de 
prim-ministrul May în discursul său de la Florenţa.  Acesta reprezintă o condiţie 
esenţială pentru atingerea unor progrese suficiente până în luna decembrie a.c.  

 

Înaltul Reprezentant al 
Uniunii Europene pentru 
afaceri externe şi politica de 
securitate, dna Federica 
Mogherini 

 

 În data de 6-7 
noiembrie a.c., Înaltul 
Reprezentant al UE s-a aflat la 
Washington D.C. unde a avut 
întâlniri cu reprezentanţii 
Congresului. Au fost discutate cele 
mai importante şi actuale 

provocări de securitate cu care se confruntă UE şi SUA. În primul rând s-a discutat 
despre colaborarea cu NATO pentru a consolida apărarea Uniunii Europene, în special 
în ceea ce priveşte ameninţările cibernetice şi hibride, dar şi securitatea maritimă. 

De asemenea, a fost abordată şi situaţia privind ameninţările şi provocările din  
regiunea Orientului Mijlociu şi a crizei, încă actuală, din Siria.  

Totodată, Înaltul Reprezentant a avut discuţii şi cu privire la acordul nuclear cu 
Iranul în scopul de a prezenta colegilor americani poziţia clară a Europei faţă acesta. 

În cadrul discuţiilor a fost atins 
un alt punct comun important 
referitor la situaţia din Republica 
Populară Democrată Coreeană, mai 
ales în perioada în care preşedintele 
Trump vizitează această regiune. Ca 
urmare, s-a ivit ocazia de a discuta 
despre modalităţi prin care Uniunea 
Europeană poate sprijini eforturile 
diplomatice ale SUA. Uniunea 
Europeană şi-a sporit sancţiunile 
împotriva Republicii Coreene, fiind cea care are cel mai puternic regim de sancţiuni 

https://www.theguardian.com/politics/video/2017/sep/22/theresa-mays-brexit-speech-in-florence-video-highlights
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deoarece consideră că presiunea trebuie să fie la maxim, atât din punct de vedere 
economic, cât şi din punct de vedere diplomatic, dar fiind în acelaşi timp în coordonare 
cu Statele Unite. În plus, Uniunea Europeană consideră că sancţiunile sunt o modalitate 
de a determina deschiderea unui spaţiu politic de negocieri. 

Nu în ultimul rând, s-a arătat un interes comun privind securitatea şi 
gestionarea fluxurilor de migraţie din Africa. Uniunea Europeană şi-a sporit activitatea 
în Africa, prin parteneriate pe întreg continentul şi, în special, în combaterea 
terorismului şi controlul graniţelor. 

 

 În data de 9 noiembrie a.c., Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe a 
efectuat o vizită în Republica Kârgâzstan, unde a purtat discuţii cu actualul preşedinte 
Almazabek Atambayev, cu preşedintele nou ales, dl Sooronbay Jeenbekov şi cu prim-
ministrul Sapar Isakov. Înaltului Reprezentant i-a fost înmânat Ordinul de prietenie al 
Republicii Kârgâzstan de către preşedintele Atambayev.  

Prin vizita sa, la o lună de la luarea deciziei de a începe negocierile privind un 
nou acord bilateral între Uniunea Europeană şi Kârgâzstan, dna Mogherini a arătat 
disponibilitatea deplină a UE de a începe negocierile.  

Înaltul Reprezentant a avut discuţii cu  preşedintele ales, ca urmare a recentelor  
alegerilor prezidenţiale, şi care au ca rezultat prima tranziţie constituţională a puterii de 
la un preşedinte ales la altul, în această ţară. Doamna Mogherini a reiterat sprijinul 
continuu oferit de Uniunea Europeană proceselor de reformă din această ţară în 
domeniul electoral şi a subliniat importanţa recomandărilor făcute de misiunea 
OSCE/ODIHR de observare a alegerilor, care ar trebui să fie puse în aplicare de 
autorităţile naţionale. Uniunea Europeană va contribui, de asemenea, la dezvoltarea 
durabilă a ţării prin asistenţă privind cooperarea pentru dezvoltare. 
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