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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor 

 Membrii Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (ECON) au 
adoptat, în data de 20 noiembrie a.c., avizul referitor la sistemul de resurse proprii ale 
UE [2017/2053(INI)]. Cele mai importante modificări sunt în legătură cu necesitatea 
resurselor proprii europene reale [cum ar fi o taxă întemeiată pe baza fiscală 
consolidată comună a societăţilor (CCCTB) şi o contribuţie pe baza unui sistem de TVA 
definitiv]; UE trebuie să emită obligaţiuni cu risc zero; crearea unei linii bugetare 
specifice pentru a sprijini adoptarea monedei euro de către statele membre care încă nu 
fac parte din zona euro; susţinerea propunerii de creare a postului de ministru de 
finanţe european, care să fie însărcinat cu gestionarea capacităţii bugetare şi asigurarea 
deplinei responsabilităţi democratice a guvernanţei economice a UE. 

 În cadrul şedinţei Comisiei pentru afaceri economice şi monetare 
(ECON), din data de 21 noiembrie 2017, au fost adoptate amendamentele referitoare la 
Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind oferirea de 
mijloace autorităţilor de concurenţă din statele membre astfel încât să fie organisme 
mai eficace de asigurare a respectării normelor şi privind garantarea funcţionării 
corespunzătoare a pieţei interne (2017/0063(COD) , COM(2017)142).  

 În data de 21 noiembrie a.c., membrii Comisiei pentru afaceri juridice 
(JURI) au adoptat raportul referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind 
competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în 
materia autorităţii părinteşti şi privind răpirile internaţionale de copii (reformare) 
2016/0190(CNS). Raportorul Tadeusz Zwiefka (PPE) a susţinut că propunerea este 
evident în interesul Uniunii şi al familiilor internaţionale. Reformarea Regulamentului 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-610.704+02+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0063(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0142&from=RO
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0190(CNS)
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Bruxelles IIa1 este indispensabilă, având în vedere numărul tot mai mare de cupluri 
internaţionale şi noile moduri de viaţă. Astfel, trebuie sporită atenţia în ce priveşte 
protecţia interesului superior al copilului, care este importantă nu numai în cazul 
separării şi al divorţului, ci şi în cazul în care căsătoria subzistă formal (situaţie în care 
survin, de cele mai multe ori, răpirile internaţionale). Măsurile propuse sunt 
raţionalizarea motivelor pentru a refuza executarea, existenţa unui sprijin financiar 
adecvat pentru autorităţile centrale, concentrarea jurisdicţiei pentru cazurile de răpiri 
internaţionale de copii şi drepturile de participare a copiilor, fără a aduce atingere 
dispoziţiilor de drept intern ale statelor membre privind audierea copilului.  În acest 
mod vor fi evitate numeroase cazuri de confuzie şi insecuritate juridică, precum şi 
întârzierile şi complicaţiile inutile şi va exista garanţia, că sunt trataţi copiii cu un 
respect maxim şi nu ca proprietate a părinţilor, a organizaţiilor de sector sau a statelor 
membre.  

Membrii Comisiei JURI propun ca Parlamentul European să acorde un aviz 
favorabil acestei propuneri. 

 În data de 23 noiembrie a.c., membrii Comisiei pentru transport şi turism 
(TRAN) au adoptat proiectul de raport referitor la Acordul privind transportul aerian 
dintre CE şi SUA 2006/0058(NLE).  Dna Theresa Griffin (S&D), raportor PE a susţinut 
că acordul trebuie încheiat deoarece acesta a fost aplicat cu titlu provizoriu timp de 10 
ani şi este considerat un succes. 

Dintre  activităţile PE cu parlamentele naţionale 

 Viitorul 
politicii de coeziune 
după 2020: 
oportunităţi, 
provocări şi paşii 
următori 

În data de 22 
noiembrie 2017, membrii 
Comisiei pentru 
dezvoltare regională 
(REGI) din Parlamentul 
European au avut o 
întrevedere cu membrii 
parlamentelor naţionale2 
unde au dezbătut aspecte 
referitoare la politica de 
coeziune după 2020. 

Şedinţa a fost 
prezidată de preşedintele 
Comisiei REGI, doamna 

                                                           

1 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii 
părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 

2  Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Direcţiei Relaţii cu Parlamentele Naţionale, din 
Parlamentul European. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2006/0058(NLE)
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Iskra Mihaylova. A urmat apoi intervenţia doamnei Corina Creţu, comisarul pentru 
politica de coeziune, şi a domnului Jaak Aab, ministrul eston al administraţiei publice. 

Dezbaterea a fost continuată de prezentările făcute de domnul Eric Von Breska, 
directorul DG REGIO, dar şi de preşedinţi ai altor comisii naţionale, respectiv doamna 
Ivelina Vassileva şi doamna Rovana Plumb, din parlamentele naţionale ale Bulgariei şi 
României. 

Reuniunea a oferit parlamentelor naţionale posibilitatea de a-şi exprima punctele de 
vedere şi de a-şi prezenta viziunea asupra viitorului politicii de coeziune şi relevanţei 
incontestabile pe care fondurile europene le-au avut şi le au în reducerea decalajelor de 
dezvoltare între regiuni. Doamna Rovana Plumb,  preşedintele Comisiei pentru afaceri 
europene din Camera Deputaţilor, în intervenţia sa, a subliniat că România susţine 
ferm politica de coeziune şi a amintit rolul major pe care aceasta l-a avut în dezvoltarea 
ţării, considerând importantă continuarea demersurilor pentru susţinerea acestei 
politici după anul 2020 şi despre cum poate răspunde aceasta la nevoile oamenilor, la 
nevoile de dezvoltare naţională şi regională, dar şi la provocările de ordin financiar pe 
care UE le are în faţă.  

La rândul său dl Michael Schneider, raportor al avizului CoR privind viitorul politicii 
de coeziune după 2020, a prezentat punctul de vedere al CoR pe această temă.  

 

 NU violenţei împotriva femeilor 

În data de 25 noiembrie a.c., la Parlamentul European de la Bruxelles, a fost marcată 
ziua internaţională a combaterii violenţei împotriva femeilor3, iar clădirea a fost 
luminată în portocaliu, la iniţiativa Orange the World. Culoarea portocalie simbolizează 
un viitor mai strălucitor, fără violenţă împotriva femeilor şi fetelor. Evenimentul are loc 
într-un an în care Uniunea se ocupă în special de prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor. Semnarea de către UE a Convenţiei Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice 
(Convenţia de la Istanbul) a reprezentat piatra de hotar majoră din 2017. 

 În această săptămână, deputaţii europeni de la Comisia pentru drepturile femeii şi 
egalitatea de gen (FEMM) s-au întâlnit cu reprezentanţi ai parlamentelor statelor 
membre pentru a dezbate tema „Convenţia de la Istanbul: combaterea violenţei 
împotriva femeilor la nivel naţional şi al Uniunii Europene”, dar şi modul cum este 
monitorizat de GREVIO4 acest document - Convenţia de la Istanbul5 a Consiliului 
Europei - care incriminează violenţa de gen.  

                                                           

3 Una din trei femei din UE a suferit o violenţă fizică şi / sau sexuală de la vârsta de 15 ani, trei 
sferturi dintre femeile care lucrează au suferit de hărţuire sexuală şi una din zece femei a suferit hărţuire 
sexuală sau urmărire prin noile tehnologii, potrivit unui sondaj efectuat de Agenţia UE pentru drepturile 
fundamentale. În anul 2015, ultimul an pentru care există date complete, aproximativ 215.000 de 
infracţiuni sexuale violente au fost înregistrate de poliţie în Uniunea Europeană. 

4 GREVIO este organismul independent de experţi însărcinat cu monitorizarea punerii în 
aplicare de către părţi a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul). 

5 Vezi Dosarul Convenţia de la Istanbul:  
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282017

%29608671 
 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/events-nationalparl.html?id=20171109MNP00201
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/events-nationalparl.html?id=20171109MNP00201
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29608671
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-results-glance
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-results-glance
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171123-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fhome
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29608671
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29608671
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Convenţia de la Istanbul este cel mai cuprinzător tratat internaţional şi primul 
instrument juridic obligatoriu care incriminează violenţa pe motive de gen. Tratatul6 
prevede sancţiuni şi măsuri de combatere a impunităţii, precum şi măsuri pentru 
prevenirea criminalităţii şi măsuri pentru protecţia victimelor. 

 „Parlamentul European consideră că aderarea la convenţie este un pas foarte 
important”, a precizat în deschiderea dezbaterii, preşedintele Comisiei FEMM, dna 
Vilija Blinkevičiūtė.  

 La rândul său, dna Blandine Mollard, ofiţer de cercetare la Institutul European 
pentru Egalitatea de Gen, consideră că este necesar să vorbeşti deschis şi să se ţină cont  

că „(…) Aproape jumătate dintre victimele din UE nu şi-a dezvăluit experienţa de 
violenţă”. 

 De asemenea, dna Jacqui Hunt, directorul Biroului European pentru Egalitate, a 
făcut precizarea că: „(…) Trebuie să ne concentrăm pe făptaşi, fără să plasăm femeile 
într-o poziţie subordonată”. 

Dna Virginija Langbakk, directorul Institutului pentru Egalitatea de Gen, a subliniat 
că este necesar un angajament politic. 

În anul 2017 dezvăluirile scandalului Harvey Weinstein şi povestirile personale ale 
campaniei online #MeToo privind abuzurile sexuale şi hărţuirea, au ajutat la 
sensibilizarea cu privire la o problemă foarte dificilă, prea frecventă, dar care rămâne 
sub-raportată7. Deputaţii europeni au dezbătut, în cea de-a doua sesiune a plenului din 

                                                           

6  Tratatul a intrat în vigoare în august 2014, şi, deşi statele membre l-au semnat în iunie 2017, 
doar 17 dintre acestea l-au ratificat. 

7 În octombrie 2017, The New York Times şi The New Yorker au raportat că zeci de femei l-au 
acuzat pe Harvey Weinstein, un proeminent producător şi executiv al filmului, de hărţuire sexuală, 
agresiune sexuală sau viol. Mai mult de 80 de femei din industria cinematografică au acuzat ulterior 
Weinstein de astfel de acte. Weinstein a negat orice act sexulal „non-consensual”. La scurt timp după 
publicarea primelor acuzaţii, Weinstein a fost concediat de compania sa The Weinstein Company şi a fost 
expulzat de la Academia de Arte şi Ştiinţe ale Cinematografiei şi alte asociaţii profesionale. În Los 
Angeles, New York City şi Londra se desfăşoară investigaţii penale în plângeri din partea a cel puţin 6 

Clădirea Parlamentului European luminată în portocaliu  

 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0417+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=80397
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20171124PHT88817/20171124PHT88817-cl.jpg
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luna octombrie a.c., măsurile în vigoare8, precum şi ce alte măsuri ar trebui să ia  
Uniunea pentru a combate violenţa sexuală. 

Din activitatea  preşedintelui Antonio Tajani 

Cel de-al V-lea Summit al Parteneriatului estic9 

În data de 24 noiembrie a.c. au participat la această reuniune importantă şefii de stat 
sau de guvern din statele membre ale UE şi din ţările partenere.  

La summit a fost invitat şi preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, 
care a subliniat în intervenţia sa importanţa acestui parteneriat pentru toate părţile. Cu 
toţii sunt optimişti deoarece sunt pe o „direcţie bună” şi şi-au luat angajamentul de a 
întreprinde măsuri suplimentare pentru consolidarea acestui parteneriat. Intrarea în 
vigoare a 3 noi acorduri de asociere cu Georgia, Moldova şi Ucraina, introducerea a 
două noi regimuri fără vize pentru Georgia şi Ucraina, noul acord de parteneriat 
cuprinzător şi consolidat cu Armenia (după cel semnat deja cu Moldova), deschiderea 
negocierilor privind un nou acord cu Azerbaidjan, o nouă abordare faţă de Belarus 
(pentru protejarea intereselor cetăţenilor şi societăţii civile din această ţară) sunt 
iniţiative pe care UE le urmăreşte îndeaproape.  

Preşedintele Tajani a declarat că rezoluţia adoptată de Parlamentul European, la 15 
noiembrie a.c., cu o majoritate covârşitoare a reprezentat totodată un mesaj transmis 
pentru Ucraina10. Tot ce s-a întreprins până în prezent demonstrează că Parlamentul 
European recunoaşte aspiraţiile europene ale partenerilor, iar „Parteneriatul estic plus” 
pentru ţările asociate poate merge pe modelul deja experimentat pentru a înregistra 
progrese în aplicarea reformelor propuse în acordurile de asociere.  

De asemenea, preşedintele PE 
şi-a exprimat convingerea că 
diplomaţia economică 
europeană deţine o importanţă 
deosebită şi oferă un sprijin 
eficient în promovarea relaţiilor 
comerciale. Dl Tajini a invitat 
statele membre să participe activ 
la aplicarea angajamentului UE 
bazat pe principiul „mai mult 
pentru mai mulţi” (angajare mai 
fermă în favoare reformelor, mai 
multă asistenţă) şi a menţionat 
următoarele „(...) Consider că 
este la fel de important să 
abordăm provocările sociale cu 

                                                                                                                                                                                          

femei. Scandalul a declanşat numeroase acuzaţii similare împotriva oamenilor puternici din întreaga 
lume şi a dus la eliminarea multora dintre ei din poziţiile lor. De asemenea, a condus un număr mare de 
femei să-şi împărtăşească propriile experienţe de agresiune sexuală, hărţuire sau violuri prin mass-media 
sociale sub hash tag-ul #MeToo. Impactul scandalului a ajuns să fie numit „efect Weinstein”. 

8 Rezoluţia Parlamentului European din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărţuirii 
sexuale şi a abuzului sexual în UE  - 2017/2897(RSP) 

9Acest parteneriat a fost lansat în anul 2009 pentru promovarea asocierii politice şi integrare 
economică dintre UE şi 6 ţări partenere din Europa de Est - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova şi Ucraina. 

10 2017/2130(INI)  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0440+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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care se confruntă partenerii noştri creând un instrument adecvat - un fond fiduciar – 
prin care donatori diferiţi să poată contribui la realizarea obiectivelor comune.”  

Totodată, preşedintele parlamentului a subliniat că sprijinul UE va fi menţinut şi 
pentru alţi parteneri, dacă vor respecta valorile comune, însă nu va fi ratificat nici un 
acord cu cei care nu pun în aplicare deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului sau 
care îi persecută pe apărătorii drepturilor omului, pe jurnalişti sau pe reprezentanţi ai 
ONG-urilor.  

În acest context, dl Tajini a cerut statelor membre să continue să fie unite în 
exercitarea unei presiuni colective asupra Rusiei, în reafirmarea valorilor şi principiilor 
care contribuie la păstrarea păcii în Europa.  

În încheiere, a argumentat de ce este importantă contribuţia parlamentarismului şi a 
democraţiei reprezentative şi i-a asigurat pe toţi că o consolidare a poziţiei 
parlamentelor în fiecare stat va determina existenţa unor democraţii mai puternice.  
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PRESEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului afaceri generale  

 
În data de 20 noiembrie 2017 miniştrii afacerilor generale s-au reunit pentru a 

pregăti lucrările Consiliului European din 14 decembrie 2017 şi pentru a adopta 
concluziile privind consolidarea securităţii cibernetice şi dezvoltarea serviciilor şi 
tehnologiilor digitale.  

Miniştrii au dezbătut proiectul adnotat de ordine de zi  pentru  reuniunea 
Consiliului European din 14 decembrie2017. În cadrul dezbaterilor ar mai putea fi 
abordate teme privind  cooperarea structurată permanentă, stadiul cooperării UE-
NATO  iar ca urmare a summit-ului social de Göteborg  să fie adoptate concluziile 
privind aspectele sociale, educaţia şi cultura.  

În funcţie de evenimente, Consiliul European ar putea discuta şi alte teme de 
politică externă. 

Consiliul afaceri generale a adoptat concluziile  cu privire la Comunicarea 
comună către Parlamentul European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: 
construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE.  

Miniştrii  au solicitat sporirea rezilienţei cibernetice în întreaga UE, în 
conformitate cu sarcinile trasate de Consiliul European din octombrie 2017. Concluziile 
au subliniat necesitatea ca toate ţările UE să pună la dispoziţie resursele şi investiţiile 
necesare pentru a aborda securitatea cibernetică, fiind totodată apreciată iniţiativa 
referitoare la instituirea unei reţele de centre de competenţă în materie de securitate 
cibernetică în întreaga Uniune.  
  De asemenea, a fost evidenţiată importanţa legăturii dintre încrederea în Europa 
digitală şi realizarea rezilienţei cibernetice în întreaga Uniune. Consiliul şi-a exprimat 
sprijinul pentru planul de instituire a unui cadru european de certificare a securităţii 
cibernetice pentru a creşte încrederea în soluţiile digitale. O atenţie deosebită a fost 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13836-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/20/eu-to-beef-up-cybersecurity/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/RO/JOIN-2017-450-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/RO/JOIN-2017-450-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/RO/JOIN-2017-450-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
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acordată criptografiei utilizate în produse şi servicii în cadrul pieţei unice digitale. Alte 
măsuri prezentate de Consiliu au vizat furnizarea instrumentelor necesare de aplicare a 
legii pentru combaterea criminalităţii cibernetice, elaborarea unui răspuns coordonat la 
nivelul UE pentru incidentele şi crizele cibernetice la scară largă şi desfăşurarea cu 
regularitate a unor exerciţii paneuropene de securitate cibernetică. 

În contextul exerciţiului anual de programare legislativă miniştrii au dezbătut 
programul de lucru al Comisiei pe 2018. Consiliul, Parlamentul European şi Comisia 
vor adopta o declaraţie comună cu privire la priorităţile legislative pentru 2018 şi  
pentru primele luni ale anului 2019 . Se preconizează  că aceasta va fi aprobată de către 
Consiliul Afaceri generale în 12 decembrie a.c şi că va fi semnată de către  preşedinţii 
celor trei instituiţii în marja Consiliului European din 14 decembrie 2017. 

În continuare s-a evaluat stadiul punerii în aplicare a acordului interinstituţional 
privind o mai bună legiferare11. 

În  finalul reuniunii Preşedinţia estonă împreună cu viitoarea preşedinţie 
bulgară au prezentat foaia de parcurs pentru Semestrul european din 2018. Obiectivul  
acesteia este de a garanta că toate formaţiunile relevante ale Consiliului şi grupurile lor 
de pregătire vor acţiona într-o manieră coordonată  împreună cu  Consiliul afaceri 
generale care supraveghează tot procesul. 
 

Brexit  

Statele membre în formatul UE27 au decis transferul agenţiilor care 
îşi au sediul în Regatul Unit 

În cadrul Consiliului afaceri generale (în configuraţia „articolul 50”), din data de 
20 noiembrie 2017 s-a ajuns la un acord12 privind transferul Agenţiei Europene pentru 
Medicamente (EMA) şi a Autorităţii Bancare Europene (ABE) către Amsterdam şi, 
respectiv, către Paris. Ambele agenţii îşi au sediul în prezent la Londra. 

Transferul acestor două agenţii este o consecinţă directă a deciziei Regatului 
Unit de a părăsi Uniunea Europeană, astfel cum a fost notificată Consiliului European 
la 29 martie 2017, şi reprezintă primul rezultat vizibil al acestei decizii. EMA şi ABE 
sunt două agenţii de reglementare esenţiale ale pieţei unice a UE, care au un rol crucial 
în ceea ce priveşte autorizarea medicamentelor şi reglementarea bancară. Aceste agenţii 
trebuie să continue să funcţioneze neîntrerupt fără probleme după martie 2019. 

Procedura de vot s-a bazat pe criteriile stabilite de preşedintele Jean-
Claude Juncker şi de preşedintele Donald Tusk şi aprobate de şefii de stat sau de guvern 
ai UE27 la Consiliul European (în configuraţia „articolul 50”) din 22 iunie 2017. La 30 
septembrie, Comisia Europeană a furnizat o evaluare obiectivă a ofertelor primite de 
statele membre. 

Comisia Europeană va pregăti măsurile juridice necesare prin prezentarea de 
propuneri legislative de modificare a regulamentelor de instituire ale celor două agenţii. 
Aceste propuneri se vor limita strict la chestiunea transferului. Comisia şi Consiliul au 
convenit să acorde prioritate gestionării acestor propuneri legislative, pentru a se 

                                                           

11 Acesta a fost semnat de către preşedinţii Consiliului, Parlamentului European şi Comisiei în 
2016 şi prevede o cooperare mai strânsă între cele trei instituţii în special cu privire la programarea 
legislativă 

12 Decizia privind procedura pentru transferul agenţiilor UE situate în prezent în Regatul Unit 
(inclusiv criteriile) 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13837-2017-REV-1/ro/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13992-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/22/euco-agencies-relocation/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3583_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/relocation-london-agencies-brexit/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/relocation-london-agencies-brexit/
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asigura faptul că agenţiile rămân operaţionale pe parcursul acestui proces. Comisia va 
urmări îndeaproape procesul de transfer şi va sprijini agenţiile, atunci când este cazul şi 
în limitele competenţelor sale, cu privire la chestiuni legate de bugetul UE, normele 
privind achiziţiile publice şi aspecte legate de personal, printre altele. 

 

Reuniunea Consiliului educaţie cultură tineret şi sport  

 
 Pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului  din data de 20 noiembrie 2017 s-au aflat 

subiecte dedicate tinerilor precum iniţiativa privind Corpul european de solidaritate şi 
activităţile inteligente pentru tineret, dar şi teme privind educaţia care au vizat  
dezvoltarea şcolilor şi obţinerea unui nivel ridicat al predării şi o nouă agendă a UE 
pentru învăţământul superior.   

Consiliul a  ajuns la un acord cu privire la propunerea  de regulament privind 
Corpul european de solidaritate (CES) . Obiectivul propunerii este de a consolida 
coeziunea, solidaritatea şi democraţia în Europa, oferind tinerilor posibilitatea de a 
desfăşura o activitate de voluntariat sau de a lucra în cadrul unor proiecte utile în 
întreaga Europă. 

”(…) Mulţi tineri din Europa vor să participe la crearea comunităţii europene şi 
să facă ceva concret pentru a o consolida. Corpul european de solidaritate va crea noi 
oportunităţi astfel încât acest lucru să devină realitate.”- a declarat Mailis Reps, 
ministrul educaţiei şi cercetării al Estoniei. 

Corpul european de solidaritate (CES) se va adresa persoanelor cu vârsta 
cuprinsă între 18 şi 30 de ani din Uniunea Europeană şi din ţările în curs de aderare 
precum şi din ţările  membre AELS13 care sunt părţi la Acordul SEE14, din Elveţia şi din 
ţările vizate de politica europeană de vecinătate. Iniţiativa prevede o gamă largă de 
activităţi inclusiv de voluntariat, stagii, locuri de muncă şi proiecte de solidaritate 
conduse de tineri. 

În continuare Consiliul  a adoptat o serie de concluzii cu privire la activităţile 
inteligente pentru tineret. Obiectivul acestora este de a explora interacţiunile tinerilor şi 
a activităţilor pentru tineret cu mijloacele de comunicare şi  tehnologiile digitale, pentru 
facilitarea accesului la informaţii, la activităţi pentru tineret precum şi pentru   educaţia 
non-formală şi informală. 
  De asemenea, acţiunile inteligente, informate şi bine direcţionate sunt 
importante pentru dezvoltarea competenţelor relevante şi a instrumentelor sigure 
pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor erei digitale cum ar fi consecinţele negative 
ale supraexpunerii la ecrane, dependenţa de internet, hărţuirea online şi răspândirea de 
ştiri false. 

În partea a doua a lucrărilor Consiliul a adoptat concluzii cu privire  la 
dezvoltarea şcolilor şi  obţinerea unui nivel ridicat al predării şi  la o nouă agendă a UE 
pentru învăţământul superior 

Concluziile au evidenţiat importanţa asigurării unei educaţii şcolare de înaltă 
calitate, favorabilă incluziunii, necesitatea asigurării capacităţilor necesare cadrelor 
didactice şi directorilor şcolilor pentru a putea să valorifice digitalizarea în educaţie 

                                                           

13 Asociaţia Europeană a Liberului schimb 
14Spaţiul Economic European (SEE, European Economic Area) a luat fiinţă la data de 1 ianuarie 

1994 în urma acordului [1] semnat la data de 2 mai 1992 între statele participante la Asociaţia Europeană 
a Liberului Schimb (AELS) şi statele membre UE 

http://consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/20/european-solidarity-corps-council-agrees-on-general-approach/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13593-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13538-2017-INIT/ro/pdf
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precum  şi trecerea la o guvernanţă mai eficientă şi echitabilă cu scopul de a sprijini 
îmbunătăţirea continuă şi inovarea la nivel de şcoală şi de sistem. 
   Concluziile privind o nouă agendă a UE pentru învăţământul superior au  
evidenţiat  faptul că la nivel individual, învăţământul superior contribuie la dezvoltarea 
personală şi profesională a cursanţilor iar la nivelul societăţii, acesta pune bazele pentru 
dezvoltare durabilă, creştere economică, inovare şi coeziune socială. Consiliul invită 
statele membre să  promoveze excelenţa în dezvoltarea competenţelor, să depună 
eforturi pentru creşterea gradului de echitate prin îmbunătăţirea accesului la 
învăţământul superior, să contribuie la inovare  şi să promoveze eficienţa şi dezvoltarea 
sistemului de învăţământ superior. 

În data de 21 noiembrie2017 Consiliul a adoptat concluzii cu privire la 
promovarea accesului la cultură prin mijloace digitale. Prin adaptarea la un mediu 
digital aflat în continuă schimbare,cultura are potenţialul de a-şi consolida şi mai mult 
relevanţa în societate. Tehnologiile digitale oferă o oportunitate pentru organizaţiile 
culturale de a dezvolta relaţii cu publicul digital  care  diferă din punct de vedere al 
competenţelor şi cunoştinţelor în domeniu. Statele membre sunt invitate să elaboreze 
politici prin care  organizaţiile culturale să atragă un public cât mai larg  ca urmare a 
trecerii la era digitală. 
  Membrii Consiliului au desfăşurat un schimb de opinii despre modul în care 
cultura poate contribui la crearea unor societăţi europene mai unite. Miniştrii s-au axat, 
mai ales, asupra posibilelor măsuri comune la nivel european în scopul consolidării 
acţiunilor la nivel naţional, precum şi asupra rolului specific al organizaţiilor din 
domeniul cultural şi al patrimoniului.  
 

Summit-ul Parteneriatului estic  

  
Cu ocazia reuniunii la nivel înalt din data de 25 noiembrie 2017, liderii UE s-au 

întâlnit cu cei şase parteneri estici - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 
Moldova şi Ucraina pentru a  ajunge la un acord cu privire la priorităţile viitoare ale 
parteneriatului lor.  

Tema principală a dezbaterilor a fost modul de consolidare a cooperării în 
vederea asigurării creşterii economice, a  unei mai bune guvernanţe  şi conectivităţi. 
”(….) Dorim să consolidăm cooperarea din cadrul Parteneriatului estic în mai multe 
domenii specifice cum ar fi întreprinderile mici şi mijloci, economia digitală, 
investiţiile în bandă largă, şi din transporturi, precum şi proiectele de infrastructură 
din  domeniul energiei. Lista este lungă dar considerăm prioritară consolidarea 
coeziunii din cadrul societăţii civile”.-  a declarat preşedintele Consiliului European 
Donald Tusk.  

Liderii au semnat o declaraţie comună  prin care şi-au reafirmat angajamentul şi 
implicarea în cadrul parteneriatului estic. UE şi-a exprimat sprijinul pentru păstrarea 
integrităţii teritoriale, a independenţei şi suveranităţii tuturor participanţilor. S-a făcut 
apel pentru soluţionarea paşnică a conflictelor din regiune pe baza principiilor 
dreptului internaţional. A fost apreciată opţiunea unor state precum Moldova, Ucraina 
şi Georgia de a încheia acorduri de asociere cu UE recunoscându-se în acelaşi timp  şi 
dreptul celorlalte ţări care au ales un alt nivel de cooperare în cadrul relaţiilor cu UE . 

(….) ” Nu există nici o îndoială că la baza viitorului nostru stau politicile UE  
care deschid noi oportunităţi pentru partenerii noştri”. a declarat preşedintele 
Consiliului European Donald Tusk. Liderii, şi-au exprimat susţinerea pentru iniţiativa 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13538-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12980-2017-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-identifies-20-key-deliverables-2020-eastern-partnership_en
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Parteneriatului estic 15  şi pentru documentul  ”20 deliverables for 2020”. Acesta din 
urmă identifică 20 de obiective comune pentru anul 2020, pentru  UE şi ţările din 
Parteneriatul estic în următoarele domenii prioritare: dezvoltarea economică, 
consolidarea instituţiilor, o  guvernanţă mai bună ,conectivitatea şi eficienţa energetică, 
mediul şi schimbările climatice, mobilitatea şi contactele interpersonale. 

În plus, în  declaraţia comună s-a menţionat importanţa unei bune guvernanţe, a  
securităţii energetice şi necesitatea unei infrastructuri de transport mai bune şi mai 
sigure. De asemenea, s-a exprimat susţinerea pentru  independenţa mass-mediei şi 
pentru stimularea mobilităţii şi atribuirea de competenţe tinerilor. 
 

Reuniunea Asia-Europa (ASEM)  

În perioada 20-21 noiembrie 2017  a avut loc cea de a 13-a reuniune ASEM a 
miniştrilor de externe, care s-a desfăşurat la Nay Pyi Taw, Myanmar, la care a participat 
delegaţia Uniunii Europene condusă de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini.  

Aceasta a declarat că „ (...) În vremuri de schimbări majore la nivel mondial, 
cooperarea noastră în afacerile internaţionale este mai importantă decât oricând. În 
aceste vremuri de schimbări globale, privim Asia tot mai mult ca pe un partener 
firesc. Noi, Uniunea Europeană, dorim să consolidăm acest parteneriat.” 

În cele două zile în care s-a desfăşurat reuniunea, miniştrii au participat la două 
sesiuni plenare:  

 prima sesiune a avut ca temă „consolidarea parteneriatului pentru pace 
şi dezvoltare durabilă” în care miniştrii au susţinut necesitatea unui angajament mai 
strâns spre un parteneriat mai puternic şi mai dinamic în procesul de abordare a 
temelor globale, precum şi crearea unui mediu favorabil pentru o dezvoltare mai 
puternică, durabilă şi echilibrată şi şi-au manifestat 
angajamentul ferm faţă de promovarea şi continuarea 
unei relaţii mai strânse, mai eficace şi mai echitabile 
cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu instituţiile 
multilaterale. De asemenea, în cadrul discuţiilor, 
miniştrii au pus accentul pe coordonarea cooperării în 
domenii de interes comun, cum ar fi: neproliferarea 
armelor de distrugere în masă, combaterea 
terorismului şi a extremismului violent şi securitatea 
cibernetică, cât şi pe consolidarea parteneriatului 
privind schimbările climatice, reducerea şi 
gestionarea riscurilor de dezastre şi eradicarea 
sărăciei.  

 A doua sesiune a avut ca temă „Al 3-lea deceniu al ASEM: transformarea 
ASEM într-un parteneriat mai dinamic şi mai conectat”. Miniştrii au apreciat 
activităţile ASEM din 2017 precum şi programul propus pentru 2018 care cuprinde 
toate cele 20 de domenii de cooperarea concretă şi au arătat că pentru soluţionarea în 
mod eficient a acestora  sunt esenţiale o mai bună cooperare şi conectivitate. 

                                                           

15  Parteneriatului de est este o iniţiativă politică comună dintre UE şi cele şase ţări : Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina 

http://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf
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În marja reuniunii, miniştrii de externe din Europa şi Asia au participat la o 
dezbatere privind situaţia din statul Rakhine, prezidată de consilierul de stat al 
Republicii Uniunii Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Cu acest prilej s-a făcut schimb 
de opinii cu privire la cele mai recente evoluţii din regiune şi au fost prezentate 
eforturile depuse de guvernul din Myanmar pentru a asigura întoarcerea demnă şi în 
siguranţă a celor care şi-au părăsit locuinţele, în strânsă cooperare cu Bangladesh. S-a 
discutat despre situaţia umanitară, precum şi despre importanţa asigurării accesului 
pentru toţi lucrătorii umanitari. Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a declarat că „(…) 
Uniunea Europeană salută soluţia propusă de consilierul de stat,  Aung San Suu Kyi, 
de finalizare rapidă, într-o primă etapă, a unui acord bilateral cu Bangladeshul în 
materie de returnare şi de punere în aplicare, în continuare, a recomandărilor 
comisiei consultative privind statul Rakhine.” 
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COMISIA EUROPEANĂ 
  

Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă 

Semestrul european, pachetul de toamnă 

În data de 22 noiembrie 2017 Comisia a stabilit priorităţile economice şi sociale 
ale UE pentru anul următor, a formulat recomandări pentru zona euro şi a finalizat 
evaluarea proiectelor de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro16. 

Ciclul Semestrului european pentru anul 2018 de coordonare a politicilor 
economice, bugetare şi sociale începe pe fundalul unei activităţi economice robuste în 
zona euro şi în UE, al unor niveluri record de ocupare a forţei de muncă şi al scăderii 
ratelor şomajului până aproape de cele de dinaintea crizei. Întrucât toate statele 
membre contribuie la acest impuls puternic dat creşterii, în prezent prioritatea este de a 
se asigura că această situaţie va dura şi va aduce beneficii tuturor membrilor societăţii. 
În paralel cu implementarea unor politici bugetare responsabile, aplicarea 
unor reforme structurale ar trebui să se concentreze asupra creării condiţiilor necesare 
pentru stimularea în continuare a investiţiilor şi pentru accentuarea creşterii salariilor 
reale, în vederea sprijinirii cererii interne.  

Analiza anuală a creşterii pentru 2018 [COM(2017) 690] 

Pe baza orientărilor anterioare şi ţinând seama de poziţiile diferite ale statelor 
membre în cadrul ciclului economic, analiza anuală a creşterii (AAC) invită statele 
membre să încurajeze investiţiile drept mijloc de a sprijini expansiunea, de a spori 
productivitatea şi de a accentua creşterea pe termen lung. De asemenea, Comisia 
recomandă realizarea unor reforme structurale suplimentare, necesare pentru a face 
economia Europei mai stabilă, mai favorabilă incluziunii, mai productivă şi mai 

                                                           

16 Pachetul se bazează pe previziunile economice ale Comisiei din toamna anului 2017 şi pe 
priorităţile formulate în discursul preşedintelui Juncker privind starea Uniunii din 2017 . El reflectă 
totodată recenta proclamare a pilonului european al drepturilor sociale, care a avut loc cu 
ocazia Summitului social de la Göteborg. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-690_en_0.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
http://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/
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rezilientă. Politicile bugetare ar trebui să găsească echilibrul adecvat între asigurarea 
sustenabilităţii finanţelor publice şi sprijinirea expansiunii economice. Reducerea 
nivelurilor ridicate ale datoriei şi reconstruirea rezervelor bugetare trebuie să reprezinte 
în continuare o prioritate. La acest efort pot contribui eliminarea lacunelor din 
legislaţia fiscală, îmbunătăţirea calităţii structurii finanţelor publice şi efectuarea unor 
cheltuieli mai bine orientate. Echitatea socială rămâne o prioritate transversală, iar 
principiile şi drepturile din cadrul pilonului european al drepturilor sociale vor fi 
integrate de acum înainte în Semestrul european. 

Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2018 [COM(2017) 771] 

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA) este un instrument care face parte 
integrantă din semestrul european şi al cărui scop este de a preveni sau de a aborda 
dezechilibrele care împiedică buna funcţionare a economiilor statelor membre, a zonei 
euro sau a UE în ansamblu. Pe baza analizelor din cadrul Raportului privind 
mecanismul de alertă, s-a propus ca 12 ţări să facă obiectul unui bilanţ aprofundat în 
2018. Este vorba despre aceleaşi ţări în cazul cărora s-au identificat dezechilibre în 
runda precedentă a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM), şi 
anume Bulgaria, Croaţia, Cipru, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, 
Portugalia, Slovenia, Spania şi Suedia. Comisia va prezenta bilanţurile aprofundate ca 
parte a rapoartelor sale de ţară din februarie 2018. 

Proiectul de raport comun privind ocuparea forţei de muncă [COM(2017) 674] 

Proiectul de raport comun privind ocuparea forţei de muncă elaborat anul acesta 
este prima ediţie care pune în practică tabloul de bord al indicatorilor sociali, lansat ca 
unul dintre instrumentele de implementare a pilonului european al drepturilor sociale. 
Performanţa statelor membre este evaluată pe baza a 14 indicatori principali. Raportul 
comun privind ocuparea forţei de muncă (JER - Joint Employment Report) ia în 
considerare şi reformele de politică întreprinse la nivel naţional în raport cu obiectivele 
ambiţioase stabilite în cadrul pilonului. 

Propunerea de orientări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă 
[COM(2017) 677] 

Orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă prezintă priorităţile şi 
obiectivele comune ale politicilor naţionale în domeniul ocupării forţei de muncă şi stau 
la baza recomandărilor specifice fiecărei ţări. Textul propunerii din acest an este aliniat 
la principiile pilonului european al drepturilor sociale, în scopul îmbunătăţirii 
competitivităţii Europei şi al transformării acesteia într-un mediu mai propice pentru a 
investi, a crea locuri de muncă de calitate şi a promova coeziunea socială. 

Recomandarea privind politica economică a zonei euro [COM(2017) 770] 

Comisia recomandă o orientare bugetară neutră în linii mari şi un mix echilibrat 
de politici pentru întreaga zonă euro. Acestea ar trebui să contribuie la sprijinirea 
investiţilor şi la ameliorarea calităţii şi a structurii finanţelor publice. În conformitate 
cu priorităţile Comisiei, statele membre sunt invitate totodată să îşi intensifice 
eforturile de punere în aplicare a unor măsuri de combatere a planificării fiscale 
agresive. 

 

 

Avizele privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona 
euro 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com-2017-771-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-674_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-677_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-677_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com-2017-770-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_en
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Comisia a finalizat, de asemenea, evaluarea conformităţii proiectelor de planuri 
bugetare (PPB) pentru 2018 ale statelor membre din zona euro cu dispoziţiile din 
Pactul de stabilitate şi de creştere (PSC) şi a adoptat 18 avize pentru toate statele 
membre din zona euro, cu excepţia Greciei. 

Comisia a adoptat, de asemenea, 2 recomandări în temeiul Pactului de stabilitate 
şi de creştere: 

1. Regatul Unit [COM(2017) 801] 

Comisia recomandă ca procedura aplicabilă deficitelor excesive (PDE) să fie 
închisă pentru Regatul Unit. Previziunile Comisiei confirmă faptul că Regatul Unit şi-a 
corectat la timp şi în mod durabil deficitul excesiv în cursul 
exerciţiului bugetar 2016 - 2017. 

2. România [COM(2017) 802] 

În cazul României, Comisia a stabilit că nu au fost luate 
măsuri eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din luna 
iunie a.c. şi propune Consiliului să adopte o versiune revizuită a 
recomandării adresate României17 pentru a-şi corecta abaterea 
semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu. În iunie 2017, Consiliul a 
adresat României o recomandare privind o ajustare structurală 
anuală de 0,5 % din PIB, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor 
semnificative (SDP - Significant Deviation Procedure). În prezent, 
ca urmare a evoluţiilor ulterioare şi a faptului că România nu a 
adoptat măsuri eficace pentru a-şi corecta abaterea semnificativă, 
Comisia propune o recomandare revizuită privind o ajustare 
structurală anuală de cel puţin 0,8 % din PIB în 2018.  

 

Justiţie, consumatori şi egalitate de gen  

O Europă a egalităţii: Comisia Europeană apără drepturile femeilor 
în aceste vremuri tulburi 

Colocviul anual privind drepturile fundamentale a avut loc în perioada 20-21 
noiembrie 2017 şi a avut ca temă „Drepturile femeilor în vremuri tulburi”. Acesta a 
reunit politicieni, cercetători, jurnalişti, ONG-uri, activişti, întreprinderi şi organizaţii 
internaţionale pentru a discuta cele mai bune modalităţi de promovare şi de protejare a 
drepturilor femeilor în UE. Hărţuirea sexuală, violenţa împotriva femeilor, diferenţa de 
remunerare dintre femei şi bărbaţi şi echilibrul dintre viaţa profesională şi cea 
privată s-au numărat printre temele principale ce au fost discutate pe parcursul celor 
două zile.  

Un nou sondaj Eurobarometru a fost prezentat în acest context în care s-a 
subliniat faptul că nu s-a ajuns încă la egalitatea de gen în statele membre ale UE. 
Printre rezultatele cele mai interesante se numără următoarele: 

 egalitatea de gen este importantă pentru majoritatea europenilor: 9 
europeni din 10 consideră că promovarea egalităţii de gen este importantă pentru 
societate, economie şi pentru ei, personal; 

                                                           

17 COM(2017) 803 final 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_801_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_802_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_803_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_803_EN_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en
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 îmbunătăţirea reprezentării politice de gen: jumătate dintre europeni sunt 
de părere că numărul femeilor care ocupă funcţii de decizie politică ar trebui să fie mai 
mare, 7 europeni din 10 fiind în favoarea unor măsuri juridice menite să asigure 
paritatea între bărbaţi şi femei în viaţa politică; 

 repartizarea egală a sarcinilor domestice şi a îngrijirii copiilor nu este încă 
o realitate: peste 8 europeni din 10 consideră că bărbaţii ar trebui să preia o parte egală 
de sarcini domestice sau să-şi ia concediu parental pentru a avea grijă de copiii lor; 

 egalitatea de remunerare contează: 90 % dintre europeni declară că nu 
este acceptabil ca femeile să fie mai puţin remunerate decât bărbaţii, iar 64 % sunt în 
favoarea transparenţei salariilor, ca mijloc de impulsionare a schimbării. 

Totodată, Comisia a anunţat o serie de acţiuni concrete pentru a elimina 
diferenţa de remunerare dintre femei şi bărbaţi18, prin intermediul unui plan de 
acţiune19 care să fie realizat începând de acum şi până la sfârşitul mandatului său, în 
2019. 

Punerea în aplicare a planului de acţiune de către toate părţile interesate va 
duce, printre altele, la: 

- sporirea gradului de respectare a principiului egalităţii de remunerare, prin 
evaluarea posibilităţii de a modifica Directiva privind egalitatea de gen; 

- combaterea efectului de penalizare asociat cu obligaţiile familiale, prin 
îndemnul adresat Parlamentului 
European şi statelor membre de a 
adopta rapid propunerea 
privind echilibrul dintre viaţa 
profesională şi cea privată din aprilie 
2017; 

- spargerea aşa-numitului 
„plafon de sticlă”prin finanţarea 
proiectelor de îmbunătăţire a 
echilibrului de gen în cadrul 
întreprinderilor, la toate nivelurile de 
management şi prin încurajarea 
guvernelor şi a partenerilor sociali să 
adopte măsuri concrete pentru a 
îmbunătăţi echilibrul de gen în 
cadrul procesului decizional. 

                                                           

18 În Europa, femeile continuă să câştige, în medie, cu 16,3 % mai puţin decât bărbaţii. Diferenţa 
de remunerare dintre femei şi bărbaţi nu s-a redus în ultimii ani şi este cauzată, în mare parte, de faptul 
că femeile tind să fie angajate mai puţin sau să fie angajate în sectoare mai slab remunerate, de faptul că 
acestea obţin mai puţine promovări, fac mai multe pauze în carieră şi efectuează mai multă muncă 
neremunerată. 

19 COM(2017) 678 final  Planul de acţiune pentru eliminarea diferenţei de remunerare dintre 
femei şi bărbaţi 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
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Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi 

mobilitatea forţei de muncă  

Progrese în ceea ce priveşte Pilonul european al drepturilor sociale: 
Comisia doreşte să promoveze protecţia socială pentru toţi 

În data de  20 noiembrie 2017 Comisia a lansat a doua rundă de discuţii20 la 
nivelul UE cu organizaţiile sindicale şi patronale, având ca temă sprijinirea accesului la 
protecţia socială pentru toate persoanele care lucrează la angajator şi cele care 
desfăşoară activităţi independente. 

Comisia a prezentat Pilonul european al drepturilor sociale sub forma unei 
recomandări a Comisiei, care a intrat în vigoare începând cu 26 aprilie 2017, şi a unei 
propuneri de proclamaţie comună a Parlamentului European, a Consiliului şi a 
Comisiei Europene. Textul proclamaţiei a fost semnat de toate părţile la summitul 
social pentru creştere şi locuri de muncă echitabile care a avut loc la Göteborg, în 
Suedia, în noiembrie 2017, în urma dezbaterilor dintre Parlamentul European, Comisia 
Europeană şi statele membre. 

Implementarea pilonului european al drepturilor sociale este o responsabilitate 
comună la toate nivelurile. De la începutul mandatului său, Comisia a prezentat mai 
multe propuneri legislative pentru implementarea pilonului la nivelul UE, inclusiv 
propunerea mai recentă de îmbunătăţire a echilibrului dintre viaţa personală şi cea 
profesională în cazul părinţilor şi al persoanelor cu responsabilităţi de îngrijire care 
lucrează. Comisia a mai desfăşurat două consultări cu partenerii sociali – una privind 
actualizarea normelor referitoare la contractele de muncă şi cealaltă privind accesul 
tuturor la protecţia socială. Între 26 aprilie şi 23 iunie 2017 partenerii sociali au avut 
ocazia de a-şi exprima opiniile cu privire la ambele subiecte. O a doua etapă privind 
actualizarea normelor care vizează contractele de muncă a fost deschisă din 21 
septembrie 2017 până la 3 noiembrie 2017. 

  

Sănătate şi siguranţă alimentară  

Comisia evaluează starea sănătăţii în UE 

Doar regândind sistemele noastre de sănătate ne putem asigura că rămân 
corespunzătoare şi oferă îngrijiri dedicate pacientului. Asta sugerează cele 28 de 
profiluri de ţară ale sistemelor de sănătate împreună cu raportul însoţitor. Subiectul lor 
este sănătatea populaţiei şi factorii de risc importanţi, precum şi eficacitatea, 
accesibilitatea şi rezilienţa sistemelor de sănătate din fiecare stat membru al UE. 
Rapoartele oferă o analiză aprofundată a sistemelor de sănătate ale statelor membre ale 
UE şi reflectă în mod clar obiectivele pe care diferitele state membre le au în comun, 
evidenţiind posibile domenii în care Comisia poate încuraja învăţarea reciprocă şi 
schimbul de bune practici. 

                                                           

20  C(2017) 7773 final A doua etapă a consultării partenerilor sociali în conformitate cu articolul 
154 din TFUE cu privire la o posibilă acţiune pentru abordarea provocărilor legate de accesul la protecţia 
socială al persoanelor, indiferent de forma de încadrare în muncă, în contextul Pilonului european al 
drepturilor sociale. SWD(2017) 381 final Document de lucru al serviciilor Comisiei: „Document analitic” 
care însoţeşte documentul de consultare C(2017) 7773 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
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Profilurile de ţară ale sistemelor de sănătate au fost pregătite în cooperare cu 
 OCDE şi cu Observatorul european pentru sisteme şi politici de sănătate. Din raportul 
însoţitor reies 5 concluzii transversale: 

1. Promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor netezesc calea pentru un sistem de 
sănătate mai eficace şi mai eficient. Pe lângă investiţiile dezechilibrate în 
prevenţie, trebuie abordate inechităţile sociale, astfel cum le reflectă diferenţele 
în ceea ce priveşte screening-ul pentru cancer sau activitatea fizică înregistrate 
între oamenii cu venituri mai mari şi cu un nivel mai ridicat de studii şi cei cu 
venituri mai mici şi studii mai puţine. 

2. Asistenţa medicală primară solidă îi orientează în mod eficient pe pacienţi prin 
sistemul de sănătate, ajutându-i să evite cheltuielile inutile. Din cauza asistenţei 
medicale primare necorespunzătoare, 27 % dintre pacienţi recurg la serviciul de 
urgenţă. În doar 14 ţări din UE este nevoie, pentru a consulta un specialist, de o 
trimitere din partea medicului generalist, în timp ce alte în 9 ţări se oferă 
stimulente financiare în cazul în care se obţin trimiteri. 

3. Asistenţa integrată îi oferă pacientului garanţia că va primi îngrijiri într-un mod 
coordonat. Se evită astfel situaţia pe care o vedem în prezent în cvasitotalitatea 
ţărilor UE, în care asistenţa are un caracter fragmentat, iar pacienţii trebuie să 
găsească drumul printr-un labirint de structuri de asistenţă. 

4. Planificarea şi întocmirea proactivă de previziuni cu privire la personalul din 
sectorul sănătăţii sunt elemente datorită cărora sistemele de sănătate devin 
rezistente la evoluţiile viitoare. În UE există 18 milioane de profesionişti în 
domeniul sănătăţii, iar până în 2025 vor fi create încă 1,8 milioane de locuri de 
muncă. Autorităţile din acest sector trebuie să-şi pregătească personalul pentru 
provocările viitoare: o îmbătrânire a populaţiei şi multimorbiditate, nevoia de 
politici de recrutare solide, de competenţe noi şi de inovare tehnică. 

5. Pacienţii ar trebui să se afle în centrul următoarei generaţii de date mai bune 
despre sănătate care să stea la baza politicilor şi a practicii. Transformarea 
digitală a serviciilor de sănătate şi a asistenţei medicale ajută la captarea 
rezultatelor şi a experienţelor din lumea reală care sunt importante pentru 
pacienţi, având un potenţial enorm de a consolida eficacitatea sistemelor de 
sănătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/about/
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory
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Ajutor umanitar şi gestionarea crizelor  

RescEU: un nou sistem european pentru gestionarea dezastrelor 
naturale 

În data de 23 noiembrie 2017 Comisia Europeană a prezentat noile sale planuri21 
ambiţioase de consolidare a capacităţii Europei pentru a face faţă dezastrelor naturale. 

Propunerea reprezintă un element central al agendei preşedintelui Juncker 
privind o Europă care protejează. Iniţiativa intervine pe fundalul înteţirii dezastrelor şi 
al caracterului tot mai complex al catastrofelor naturale care au lovit grav în ultimii ani 
multe ţări europene. Un element-cheie al propunerii îl reprezintă crearea rescEU, o 
rezervă la nivel european de capacităţi de protecţie civilă, incluzând avioane destinate 
stingerii incendiilor forestiere, pompe speciale de apă, echipe de căutare şi salvare în 
zonele urbane, spitale de campanie şi echipe medicale de intervenţie în situaţii de 
urgenţă. Aceste capacităţi vor veni în completarea celor naţionale şi vor fi gestionate de 
Comisia Europeană cu scopul de a acorda asistenţă ţărilor lovite de dezastre cum ar fi 
inundaţiile, incendiile forestiere, cutremurele şi epidemiile. Numai în 2017, peste 200 
de persoane şi-au pierdut viaţa în Europa din cauza dezastrelor naturale şi au fost 
distruse peste un milion de hectare de pădure. 

Propunerea Comisiei se axează pe două direcţii de acţiune complementare care 
vizează, pe de o parte, consolidarea răspunsului colectiv la nivel european, şi, pe de altă 
parte, îmbunătăţirea capacităţilor de prevenire şi pregătire. 

1. Consolidarea capacităţilor europene de răspuns: rescEU: 

- Se va crea o rezervă a UE de răspuns în materie de protecţie civilă, constând din 
resurse şi echipamente destinate intervenţiilor de protecţie civilă, care va acorda 
asistenţă statelor membre în caz de dezastru, atunci când capacităţile naţionale sunt 
suprasolicitate. RescEU va cuprinde resurse şi echipamente precum avioane de stingere 
a incendiilor şi echipamente de pompare a apei, care vor completa capacităţile 
naţionale. Toate costurile şi capacităţile rescEU vor fi acoperite integral din fondurile 
UE, Comisia urmând să asigure controlul operaţional al acestor resurse şi echipamente 
şi să decidă cu privire la mobilizarea lor în teren. 

- În paralel, Comisia va sprijini statele membre în eforturile lor de a-şi consolida 
capacităţile naţionale, finanţând costurile de adaptare a resurselor lor existente, 
precum şi costurile de reparaţie, de transport şi pe cele operaţionale, dintre care doar 
cele de transport sunt acoperite în prezent. Resursele şi echipamentele ar urma să facă 
parte din resursele comune de intervenţie în caz de urgenţă din cadrul Rezervei 
europene de protecţie civilă şi vor putea fi mobilizate în caz de dezastru. 

2. Îmbunătăţirea prevenirii dezastrelor şi a pregătirii pentru intervenţie în 
caz de dezastre: 

- Propunerea prevede că statele membre vor trebui să îşi comunice strategiile 
naţionale de prevenire şi pregătire, astfel încât eventualele deficienţe să poată fi 
identificate şi remediate în mod colectiv. 

                                                           

21 COM(2017) 773 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Consolidarea gestionării dezastrelor în UE: 
rescEU, solidaritate şi responsabilitate 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/eu_disaster_management_rescue.pdf
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- Propunerea consolidează cooperarea şi coerenţa cu alte politici ale UE care 
vizează prevenirea dezastrelor şi pregătirea pentru intervenţie în caz de dezastre. 
Printre acestea se numără, de exemplu, Strategia UE privind adaptarea la schimbările 
climatice, fondurile structurale şi de investiţii europene, Fondul de solidaritate, 
legislaţia în domeniul mediului (de exemplu planurile de gestionare a inundaţiilor şi 
soluţiile bazate pe ecosistem), cercetarea şi inovarea şi politicile care abordează 
ameninţările transfrontaliere grave la adresa sănătăţii etc. 

Nu în ultimul rând, propunerea va simplifica procedurile administrative astfel 
încât să se reducă timpul necesar pentru furnizarea asistenţei vitale. 
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