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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea mini-plenului  

 Noi modalităţi de sprijinire a stabilităţii şi a păcii în afara UE 

 Deputaţii europeni au votat pe 30 noiembrie a.c.,  poziţia privind regulamentul de 
instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate şi pace. Acesta prevede 
finanţarea UE pentru militari în circumstanţe excepţionale şi sprijin pentru a construi 
spitale, dar nu pentru a cumpăra arme. De asemenea, deputaţii europeni sunt de acord 
să aloce 100 de milioane euro pentru a sprijini sarcinile civile ale armatei din ţările terţe 
prin consolidarea fondului UE pentru stabilitate şi pace. 

În şedinţa mini-plenului s-a aprobat1 acordul informal încheiat luna trecută de 
negociatorii Parlamentului şi Consiliului, care pentru prima dată vor permite acestui 
fond, care acoperă proiecte în 70 de ţări, să finanţeze activităţi militare de dezvoltare 
din ţările partenere. Sprijinul militar a fost întotdeauna exclus până acum, chiar dacă în 
unele cazuri este singurul organism capabil să restabilească securitatea şi serviciile de 
bază.  Cu toate acestea, această finanţare va fi posibilă numai dacă ţara parteneră şi UE 
sunt de acord că armata este esenţială pentru păstrarea păcii sau pentru depăşirea unei 
crize, iar forţele civile nu sunt considerate capabile să facă faţă acestei provocări. 

                                                           

1  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 30 noiembrie 2017 în vederea adoptării 
Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 230/2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate şi pace  şi 
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
230/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument 
care contribuie la stabilitate şi pace (COM(2016)0447 – 2016/0207(COD) (Procedura legislativă 
ordinară: prima lectură) 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=RO&type_doc=COMfinal&an_doc=2016&nu_doc=0447
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0207(COD)
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Formarea, îndrumarea şi consilierea forţelor militare din ţările din afara UE pe teme 
precum drepturile omului sau protecţia femeilor şi copiilor, dar şi furnizarea de 
echipamente sau infrastructuri neletale, cum ar fi sistemele IT sau spitalele, vor fi acum 
eligibile pentru a susţine UE. Nu se poate acorda, în nici un caz,  sprijin UE pentru 
construirea armatelor străine, cumpărarea de arme sau instruirea în tehnicile de luptă. 

 Deputaţii europeni şi-au asigurat angajamentul de a informa Parlamentul în mod 
corespunzător cu privire la punerea în aplicare a noilor norme şi a solicitat Comisiei 
Europene să evalueze impactul şi eficacitatea fondului de asistenţă externă al UE până 
în iunie 2020. De asemenea, au convins Consiliul şi Comisia Europeană să nu utilizeze 
banii UE de dezvoltare pentru a finanţa noi sarcini, ci să utilizeze alte surse disponibile 
în bugetul UE pentru afaceri externe. 

Raportorul Arnaud Danjean (PPE, FR), a declarat după vot: „(…) Aceasta este linia 
lipsă a UE în ceea ce priveşte instrumentele de securitate şi pace. Avem misiuni de 
lucru cu forţe armate în anumite ţări în curs de dezvoltare, care oferă instruire, dar 
care nu dispun de instrumentele juridice şi financiare pentru a asigura echipamente 
non-letale, dar care ar permite forţelor armate să sprijine activităţile de dezvoltare în 
ţări precum Mali, Somalia, Niger sau Republica Centrafricană. Acest instrument2 nu 
este conceput pentru achiziţionarea sau livrarea de arme, ci pentru construirea de 
spitale sau dezvoltarea de sisteme de comunicaţii”.  

 

 Bugetul 2018 

Pe data de 30 noiembrie a.c., a fost adoptată, în mini-sesiunea plenului, procedura 
bugetară pentru 2018; aceasta prevede fonduri pentru o creştere economică durabilă, 
locuri de muncă3, securitate4, schimbări climatice. Vor fi mai mulţi bani pentru lupta 
împotriva şomajului, dar vor fi reduceri la finanţările pentru pre-aderarea Turciei5. De 
asemenea, pentru anul viitor, deputaţii au aprobat fonduri mai mari destinate  tinerilor 

                                                           

2 Instrumentul care contribuie la pace şi stabilitate a început în 2014 cu un buget de 2,3 miliarde euro 
pentru perioada 2014-2020, înlocuind Instrumentul de stabilitate şi alte câteva instrumente care vizează 
drogurile, minele terestre, persoanele strămutate, gestionarea crizelor, reabilitarea şi reconstrucţia. 
Proiectele finanţate în cadrul instrumentului 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. 
3 Echipa de negociere a Parlamentului a obţinut sprijin suplimentar pentru tinerii agricultori, în valoare 
de 34 milioane euro, pentru a reduce şomajul în rândul tinerilor în zonele rurale. De asemenea, plăţile 
pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu au crescut cu 95 milioane euro. 
4  Pentru Parlament, combaterea migraţiei şi a securităţii sunt, de asemenea, printre priorităţile 
principale ale Uniunii. Ei au reuşit să sporească proiectul de buget al Comisiei Europene pentru agenţiile 
care aveau sarcini legate de securitate: Europol (un plus de 3,7 milioane euro şi alte 10 posturi), Eurojust 
(1,8 milioane în plus  şi alte 5 posturi) şi Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO cu încă 5 
milioane). În mod similar, în ceea ce priveşte dimensiunea externă a provocării migraţiei, acestea au 
consolidat rubrica bugetară relevantă cu 80 milioane euro (pe lângă proiectul de buget) privind acţiunea 
externă a UE, care include ţările vecine din Est şi de Sud, precum şi Balcanii de Vest. 
5 În ceea ce priveşte Turcia, deputaţii europeni au asigurat reducerea cu 105 milioane euro a fondurilor de 
pre-aderare (cu încă 70 milioane de angajamente în rezervă), deoarece consideră că situaţia deteriorării 
legată de democraţie, statul de drept şi drepturile omului este îngrijorătoare. 
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şomeri, programelor de cercetare şi Erasmus, dar şi finanţării suplimentare a  IMM-
urilor6.  

Cifrele agreate în discuţiile de conciliere pentru bugetul UE pe 2018 sunt 160,1 
miliarde euro pentru angajamente şi 144,7 miliarde euro pentru plăţi7. 

 Acordul provizoriu8,  încheiat la data de 18 noiembrie a.c., de Parlament cu Consiliul 
privind bugetul UE pentru 2018 a fost semnat de preşedintele Antonio Tajani. 

După votul din plen, membrii echipei de negociere a Parlamentului au făcut 
declaraţii.  

„(…) Parlamentul este mulţumit de bugetul UE pentru 2018. Am ajuns la un acord, 
deoarece priorităţile noaste au fost să dăm un impuls programelor care vor pregăti 
UE pentru viitor şi să îi protejăm pe europeni - cercetarea prin programul Orizont 
2020, mobilitatea tinerilor prin Erasmus+ şi ErasmusPro, programe de 
infrastructură  precum Mecanismul pentru Interconectarea Europei şi sprijin pentru 
IMM-uri prin COSME. Am reuşit de asemenea să creştem finanţarea pentru 
programele privind securitatea, politica de azil şi politica de vecinătate” - a spus 
preşedintele Comisiei pentru bugete (BUDG), Jean Arthuis (ALDE, FR).  

Raportorul principal, Siegfried Mureşan (PPE, RO), a declarat după votul din 30 
noiembrie a.c.: „(…) Ceea ce am stabilit ca priorităţi ale Parlamentului European la 
începutul anului, am reuşit să obţinem după lungi negocieri. Am pus accentul pe 
locuri de muncă, creştere şi securitate pentru cetăţenii UE. Mai mulţi bani pentru 
combaterea şomajului în rândul tinerilor în regiunile cele mai afectate. Am reuşit, de 
asemenea, să consolidăm sprijinul pentru cercetare, IMM-uri şi educaţie, care 
reprezintă piatra de temelie a competitivităţii noastre. (…) Am asigurat securitate, 
prin agenţiile Europol, Eurojust, EASO, care au un rol crucial în a garanta că luptăm 
eficient împotriva terorismului, a crimei organizate şi a altor ameninţări grave. (…) 
În cele din urmă, am arătat că ţările care se angajează în cooperarea cu UE şi 
respectă standardele democratice vor continua să aibă sprijinul nostru necondiţionat. 
Pentru cei care se îndepărtează de standardele noastre democratice şi încalcă 
drepturile fundamentale, am trimis un mesaj clar că banii pe care UE le oferă nu pot 
veni fără strângere de legături. De aceea, în lumina dezvoltării recente din Turcia, am 
decis să reducem fondurile de preaderare cu 105 milioane.”  

 

 

                                                           

6 Parlamentul a inversat reducerile de 750 milioane euro acordate de Consiliu în domeniul „creştere şi 
locuri de muncă” şi a asigurat o creştere a iniţiativei pentru ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor 
cu 116,7 milioane euro în credite de angajament, ridicând suma totală la 350 milioane euro, pentru a 
ajuta tinerii să caute cu disperare un loc de muncă. Deputaţii europeni au reuşit să consolideze, în plus 
faţă de propunerea de buget a Comisiei Europene, programele pe care le-au considerat ca fiind esenţiale 
pentru stimularea creşterii economice şi a locurilor de muncă, reflectând priorităţile Uniunii, Erasmus + 
(în plus 24 milioane euro) Orizont 2020 (110 milioane euro) şi COSME (sprijin pentru IMM-uri, în plus 
15 milioane euro). 
7 Având în vedere nevoia de a gestiona acţiuni multianuale, bugetul UE face distincţia între creditele 
pentru angajamente (costul tuturor obligaţiilor legale contractate în anul financiar actual, cu posibile 
consecinţe în anii următori) şi creditele pentru plăţi (banii plătiţi efectiv în anul actual, posibil pentru a 
implementa angajamentele luate în ani anteriori). 
8  Fişă de informare 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0359%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN#title2
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124773/JEAN_ARTHUIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614591/EPRS_ATA(2017)614591_EN.pdf
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PREŞEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE 
 

Summit-ul Uniunea Europeană - Uniunea Africană (UE-UA) 

În perioada 29-30 noiembrie 2017 a avut loc în Abidjan, Coasta de Fildeş, cel de 
al 5-lea summit al Uniunii Europene şi Uniunii Africane (UE-UA) care a reunit lideri 
din cele 55 de state membre ale Uniunii Africane şi cele 28 de state membre ale Uniunii 
Europenepentru a defini viitoarea direcţie de cooperarea între cele două continente. 
Tema generală a summit-ului a fost „să investim în tineret” în condiţiile în care 60% din 
populaţia Africii are vârsta  sub 24 de ani iar numărul acesta se va dubla până în anul 
2045. 

În cadrul summit-ului, Uniunea Europeană a fost reprezentată de preşedintele 
Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker şi de preşedintele Consiliului, dl 
Donald Tusk cărora li s-au alăturat Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate şi vicepreşedinte al Comisiei Europene, dna 
Federica Mogherini, vicepreşedintele responsabil pentru piaţa unică digitală a UE, dl 
Market Andrus Ansipşi comisarul pentru cooperare internaţională şi dezvoltare, dl 
Neven Mimica, iar Uniunea Africană a fost reprezentată de preşedintele său, dl 
Alpha Condé, precum şi de preşedintele Comisiei Uniunii Africane, dl 
Moussa Faki Mahamat. 

În contextul angajamentului general de a investi în tineret pentru un viitor 
durabil, liderii europeni şi cei africani au prezentat priorităţile parteneriatului UE-
Africa în cele patru domenii strategice: oportunităţi economice pentru tineri, pacea şi 
securitatea, mobilitatea şi migraţia şi cooperarea în domeniul guvernării. Ca urmare, în 
termen de trei luni, Comisia Europeană şi Comisia Uniunii Africane vor avansa proiecte 
şi programe concrete. 
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Totodată, referitor la mobilizarea 
investiţiilor pentru transformarea structurală şi 
durabilă în Africa, liderii europeni au prezentat 
Planul european inovator de investiţii externe 
(PIE), pe care partenerii africani l-au apreciat, în 
care se vor mobiliza 44 de miliarde de euro din 
investiţii private pentru dezvoltare durabilă şi 
crearea de locuri de muncă. O atenţie specială se va 
acorda susţinerii iniţiativelor antreprenoriale ale 
femeilor şi ale tinerilor.  

Privind mobilitatea şi migraţia, s-a 
convenit sprijinirea mobilităţii studenţilor, a 
personalului şi  cadrelor universitare de pe întreg 

continentul african prin intensificarea programelor de schimb dintre Africa şi Europa, 
cum ar fi ERASMUS.  

Referitor la situaţia din Libia a 
migranţilor şi refugiaţilor, liderii au 
adoptat o declaraţie comună, 
condamnând tratamentul inuman la care 
sunt supuşi migranţii şi refugiaţii de 
către grupurile infracţionale. Totodată, 
preşedintele Comisiei dl Jean-
Claude Juncker şi înaltul Reprezentant 
al UE, dna Federica Mogherini, 
secretarul general al Naţiunilor Unite, dl 
Antonio Guterres, precum şi 
preşedintele Comisiei Uniunii Africane, 
domnul Moussa Faki Mahamat, au 
convenit să instituie o forţă de 
intervenţie comună UE-UA-ONU pentru a salva şi a proteja vieţile migranţilor şi ale 
refugiaţilor de-a lungul rutelor migratorii, în special, pe teritoriul Libiei. Mai mult, se 
vor intensifica eforturile de creştere a mobilităţii intra-africane şi a liberei circulaţii a 
persoanelor în interiorul Africii. 

 

 

 

 

Summit-ul UE-UA a fost precedat de o serie de evenimente care au reunit 
responsabili ai societăţii civile, ai autorităţilor locale, reprezentanţi economici şi sociali, 
precum şi ai Parlamentului European şi Parlamentului African.  

În acest context, a avut loc Forumul pentru tineret şi Iniţiativa Plugin pentru 
tineret UE-UA (29 noiembrie 2017) care a fost coprezidat de Înaltul Reprezentant al 
UE, dna Federica Mogherini, în care a fost prezentată Declaraţia tinerilor adoptată în 
cadrul Summit-ului pentru tineret desfăşurat la 9-11 octombrie a.c., la Abidjan, Coasta 
de Fildeş. Aceasta a inclus propuneri concrete pentru lideri ce au reprezentat contribuţii 

https://ec.europa.eu/europeaid/eu-external-investment-plan-factsheet_en
http://www.consilium.europa.eu/media/31871/33437-pr-libya20statement20283020nov2010.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5029_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5029_en.htm
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/userfiles/4th_africa-europe_youth_summit_-_abidjan_declaration_2017.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/userfiles/4th_africa-europe_youth_summit_-_abidjan_declaration_2017.pdf
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valoroase la pregătirea şi conturarea rezultatelor summitului UA-UE. În cursul summit-
ului, reprezentanţii tineretului au avut ocazia, de asemenea,  de a se adresa liderilor 
africani şi europeni pentru a le prezenta aceste propuneri. 

Totodată, la 27 noiembrie a.c., a avut loc cel de al 6-lea forum de afaceri UE-
Africa, cu ocazia căruia reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai investitorilor, ai 
întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare şi din rândul tinerilor întreprinzători şi 
întreprinzătorilor femei,de pe ambele continente, au elaborat recomandări privind 
modalităţile de îmbunătăţire a climatului de afaceri şi de investiţii.  

 

Reuniunea Consiliului competitivitate  

 
Pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului competitivitate din data de 30 noimebrie 

2017 s-au aflat subiecte privind piaţa unică, cercetarea şi inovarea şi politica spaţială. 
Consiliul a ajuns la un acord cu privire la înfiinţarea unui portal digital unic9 care 

va furniza informaţii, proceduri, servicii de asistenţă şi de soluţionare a problemelor 
cetăţenilor şi întreprinderilor.  

”(…) Am făcut în aşa fel încât cetăţenii şi întreprinderile să găsească 
informaţiile de care   au nevoie mai uşor, oriunde în UE aceştia ar locui, munci, sau 
desfăşura activităţi economice. Crearea unui ghişeu unic online este o modalitate 
convenabilă de a face acest lucru şi a fost o prioritate pentru preşedinţia estoniană. 
Reprezintă un nou pas înainte către digitalizarea serviciilor publice în situaţii 
transfrontaliere şi o măsură suplimentară pentru a asigura că Europa digitală va 
deveni o realitate” a relatat Kadri Simson, ministrul afacerilor economice şi al 
infrastructurii din Estonia.  

Portalul digital unic va integra mai multe reţele şi servicii care au fost înfiinţate 
la nivel naţional şi la nivelul UE pentru a ajuta cetăţenii şi întreprinderile în activităţile 
lor transfrontaliere. Printre acestea se numără: Centrele Europene ale Consumatorilor, 
”Europa ta – Consiliere”, SOLVIT, serviciul de asistenţă în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală, Europe Direct şi Reţeaua întreprinderilor europene. Un 
principiu de bază al portalului este acela că în cazul în care o procedură este disponibilă 
pentru un cetăţean din unul dintre statele membre, aceasta ar trebui să fie accesibilă şi 
pentru utilizatori din alte state membre. Paisprezece proceduri administrative esenţiale 
trebuie puse la dispoziţie online tuturor, atât utilizatorilor naţionali, cât şi celor 
transfrontalieri.  Aceste proceduri acoperă situaţii care sunt relevante pentru înfiinţarea 
unei întreprinderi sau pentru desfăşurarea  activităţilor economice, pentru a presta o 

                                                           

9 Comunicat de presă privind  înfiinţarea portalului digital unic 

https://www.euafrica-businessforum.com/
https://www.euafrica-businessforum.com/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/30/digital-single-gateway-council-agrees-to-make-access-to-information-and-services-easier/
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muncă, a studia sau a se muta dintr-un loc în altul, cum ar fi spre exemplu: 
înregistrarea unei întreprinderi, a unui angajator sau a unui angajat pentru sistemele 
obligatorii de pensii şi de asigurare, solicitarea de granturi sau împrumuturi de studiu, 
recunoaşterea titlurilor academice, obţinerea cardului european de asigurări sociale de 
sănătate şi înregistrarea unui autovehicul. 

Miniştrii au susţinut o dezbatere privind viitorul politicii industriale a UE pe 
baza unui raport al Preşedinţiei şi al bilanţului competitivităţii referitor la obiectivele pe 
termen lung. Dl Philippe Citroën, director general al UNIFE10, , reprezentând coaliţia 
„# Industry4Europe” a susţinut un discurs în care a prezentat punctele vulnerabile ale 
industriei europene şi măsurile posibile pentru îmbunătăţirea competitivităţii 
sectorului industrial. Majoritatea statelor membre s-au pronunţat pentru obiective pe 
termen lung, transparente, în timp ce altele au considerat că definirea obiectivelor 
constituie condiţii prealabile necesare pentru dezvoltarea unui proces de monitorizare 
şi evaluare. 

În finalul dezbaterii miniştrii adoptat concluziile cu privire la o nouă  strategie 
pentru politica industrială a UE. Acestea au evidenţiat nevoia de întreprinde acţiuni 
concrete la nivelul UE ,la nivel naţional şi regional pentru a permite industriei 
europene, în special întreprinderilor mici şi mijlocii , să  profite la maxim de beneficiile 
digitalizării, de investiţiile în cercetare şi dezvoltare şi de adoptarea inovaţiilor în 
direcţia unor tehnologii sigure şi durabile.  Consiliul a reiterat  apelul lansat Comisiei în 
vederea elaborării, în continuare, a unei strategii industriale cuprinzătoare a UE, cu 
accent pe orizontul 2030 şi pe perioada următoare şi care să fie însoţită de un plan de 
acţiune care să conţină măsuri concrete. Comisia  este invitată să furnizeze o evaluare a 
impactului integrării politicii industriale în cadrul iniţiativelor strategice ale UE, 
întreprinse de la începutul anului 2015. 

De asemenea, a fost subliniată importanţa asigurării de către Comisie a  unui 
mecanism concret de monitorizare a  punerii  în aplicare a strategiei, prin prezentarea 
periodică Consiliului Competitivitate a rapoartelor privind progresele înregistrate în 
perspectiva reuniunilor din primăvară ale Consiliului European.  

În cadrul lucrărilor din data de 1 decembrie 2017 miniştrii au analizat pe baza 
unui document al Preşedinţiei modalităţile pentru îndeplinirea obiectivelor din cel de-
al nouălea program-cadru pentru cercetare dezvoltare şi inovare (CDI)  al UE. Toate 
delegaţiile au convenit cu privire la necesitatea ca cercetarea şi dezvoltarea să devină 
mai incluzivă şi să aibă un impact mai mare pentru factorii relevanţi şi cetăţeni.  

Consiliul a adoptat concluziile privind  - evaluarea intermediară a programului 
Orizont 2020 către cel de-al nouălea program-cadru . În special acestea oferă o serie de  
orientări care vizează: construirea unui ecosistem al cercetării şi dezvoltării în serviciul 
economiei şi al societăţii, raţionalizarea finanţării activităţilor pentru cercetare şi 
dezvoltare, deschiderea şi accesibilitatea şi aspecte privind punerea în aplicare. 

Miniştrii au adoptat concluziile cu privire la programul Copernicus în contextul 
evaluării de la jumătatea perioadei. Acestea subliniază că aplicarea eficace a politicii  
Copernicus privind accesul gratuit, integral şi deschis la date a contribuit la stimularea 
unei cereri substanţiale pentru datele şi informaţiile acestui program şi a făcut ca 
programul Copernicus să devină unul din cei mai mari furnizori de date OP11 din lume. 
S-a exprimat preocuparea  pentru proiectarea şi instalarea următoarei generaţii de 

                                                           

10 Industria feroviară europeană 
11 Date bazate pe observarea pământului 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14365-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/11/30/a-renewed-eu-industrial-policy-strategy-council-adopts-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14320-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/01/the-mid-term-evaluation-of-the-copernicus-programme-council-adopts-conclusions/
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infrastructură şi servicii Copernicus, în strânsă colaborare cu statele membre, ESA12 şi  
EUMETSAT13. 

S-a evidenţiat  importanţa programului Copernicus pentru furnizarea serviciilor 
publice şi s-a solicitat Comisiei să evalueze în ce mod o finanţare adecvată şi oferirea de 
stimulente pentru implicarea sectorului privat pot contribui la menţinerea şi 
dezvoltarea în continuare a valorii adăugate a programului Copernicus. 

                                                           

12 European Space Agency 
13 Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Uniunea energetică 

Uniunea energetică - anul de angajament 

Cel de al treilea raport privind starea uniunii energetice14 trece în revistă 
progresele înregistrate pe parcursul anului care a trecut de la publicarea celui de 
al doilea raport privind starea uniunii energetice15, din februarie 2017 şi prezintă 
perspectivele pentru anul următor. Documentul confirmă faptul că tranziţia energetică 
nu este posibilă fără adaptarea infrastructurii la nevoile viitorului sistem energetic. 
Infrastructurile din domeniile energiei, transportului şi telecomunicaţiilor sunt din ce 
în ce mai interconectate. Reţelele locale vor deveni tot mai importante în viaţa de zi cu 
zi a cetăţenilor europeni, care vor face treptat tranziţia către electro-mobilitate, către 
producţia descentralizată de energie şi către gestionarea cererii. S-au făcut progrese 
considerabile în această direcţie, dar există încă blocaje, în special în sectorul 
electricităţii. Pentru a aborda acest aspect, Comisia a adoptat şi o comunicare privind 
obiectivul de a atinge, până în 2030, o interconectare de 15 % a reţelelor de energie 
electrică. Comisia a adoptat, de asemenea, a treia listă de proiecte de interes comun 
(PIC)16. 

                                                           

14 COM(2017) 688 
15 Al doilea raport privind starea Uniunii energetice 
16 Documentele adoptate: 

 Al 3-lea raport privind Starea uniunii energetice, precum şi anexa 1: Foaie de parcurs actualizată 
pentru uniunea energetică; Anexa 2: Observaţii privind politicile; Anexa 3: Stadiul pregătirilor privind 
planurile energetice şi climatice naţionale; Anexa 4: Progresele realizate în ceea ce priveşte accelerarea 
inovării în domeniul energiei curate; Fişe informative privind uniunea energetică a celor 28 de state 
membre 

 Cea de a 3-a listă a proiectelor de interes comun 

 Comunicarea privind infrastructura (punerea în aplicare a obiectivului de interconectare 
electrică de 15 %) 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/third-report-state-energy-union_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/2nd-report-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/third-report-state-energy-union_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-1-updated-roadmap-energy-union-november-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-1-updated-roadmap-energy-union-november-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-2-policy-observations-member-state-regional-eu-level_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-3-progress-national-energy-climate-plans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-3-progress-national-energy-climate-plans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-4-progress-accelerating-clean-energy-innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-4-progress-accelerating-clean-energy-innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/energy-union-factsheets-eu-countries_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/energy-union-factsheets-eu-countries_ro
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/annex_to_pci_list_final_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/communication_on_infrastructure_17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/communication_on_infrastructure_17.pdf
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La mai puţin de trei ani de la publicarea Strategiei-cadru pentru o uniune 
energetică, Comisia a prezentat, în documentul intitulat „Energie curată pentru toţi 
europenii”, aproape toate propunerile necesare pentru a pune în aplicare principiul 
„eficienţa energetică înainte de toate”, pentru a sprijini rolul de lider mondial al UE în 
combaterea schimbărilor climatice şi în generarea energiei din surse regenerabile şi 
pentru a oferi condiţii echitabile consumatorilor de energie. 

Setul de iniţiative „Europa în mişcare” pentru sectorul transporturilor, prezentat 
în luna martie a acestui an şi destinat menţinerii competitivităţii într-o tranziţie 
echitabilă din punct de vedere social către energiile curate şi digitalizare, precum 
şi „Pachetul privind mobilitatea curată”, prezentat în noiembrie şi considerat un pas 
decisiv în punerea în aplicare a angajamentelor asumate de UE în temeiul Acordului de 
la Paris pentru un obiectiv obligatoriu de reducere internă cu cel puţin 40 % a emisiilor 
de CO2 până în 2030, sunt rezultate concrete în procesul de finalizare a proiectului 
uniunii energetice. 

Finalizarea uniunii energetice necesită angajamentul şi cooperarea strânsă 
dintre Comisie, statele membre şi societate în ansamblul său. Acesta este motivul 
pentru care statele membre trebuie să finalizeze, până la începutul anului 2018, 
proiectele de planuri energetice şi climatice naţionale integrate pentru perioada de 
după 2020.  

Evenimentele geopolitice au menţinut chestiunile legate de energie şi de 
combaterea schimbărilor climatice în prim-planul agendei din 2017. Intenţia 
administraţiei SUA de a se retrage din Acordul de la Paris a determinat UE să dea 
dovadă de spirit de lider prin consolidarea sinergiilor dintre diplomaţia din domeniul 
climei şi cea din domeniul energiei. UE va continua să îşi reafirme angajamentul de a 
combate schimbările climatice şi de a-şi consolida parteneriatele existente la nivel 
mondial. 

 

                                                                                                                                                                                          

 Raport privind progresele înregistrate în materie de eficienţă energetică 

 Raport privind funcţionarea pieţei europene a carbonului 

 Raport privind Pactul primarilor 

 Raportul privind tendinţele şi previziunile al Agenţiei Europene de Mediu 

 Studiu privind prosumatorii de energie pentru locuinţe 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/report_energy_efficiency_final_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-functioning-carbon-market_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/covenant-mayors-8-year-assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/trends-projections-report-2017-eea_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/executive-summary-study-residential-prosumers_en.pdf
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România se află într-o fază iniţială în ceea ce priveşte elaborarea unui plan 
naţional integrat în materie de energie şi climă pentru perioada 2021-2030. În prezent 
are loc o consultare publică cu privire la strategia revizuită privind eficienţa energetică 
care va contribui la planul naţional. Strategia energetică a României pentru perioada 
2009-2020 este în prezent în curs de revizuire, cu scopul de a acoperi şi completa 
perioada cuprinsă între 2016 – 2030 şi de a oferi o viziune în perspectiva anului 2050. 
După o evaluare a efectelor asupra mediului documentul va fi aprobat în cursul anului 
2018.  

 

Stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor 

de capital 

Servicii de plată: Plăţi electronice mai sigure şi mai inovatoare, în 
beneficiul consumatorilor 

Comisia a adoptat în data de 27 noiembrie 2017 norme care vor face ca plăţile 
electronice în magazine şi online să fie mai sigure. Acest lucru le va permite, de 
asemenea, consumatorilor să aibă acces la soluţii mai convenabile, mai eficiente din 
punctul de vedere al costurilor şi mai inovatoare, oferite de prestatorii de servicii de 
plată. 

Normele pun în aplicare a doua directivă a UE privind serviciile de plată (DSP2), 
revizuită recent, care vizează modernizarea serviciilor de plată din Europa astfel încât 
să ţină pasul cu această piaţă care evoluează rapid şi să permită dezvoltarea pieţei 
europene a comerţului electronic. Normele adoptate le permit consumatorilor să 
utilizeze servicii inovatoare oferite de furnizori terţi, cunoscuţi şi sub numele de 
societăţi din domeniul tehnologiei financiare (FinTech), garantând în acelaşi timp o 
protecţie şi o securitate riguroase a datelor pentru consumatorii şi întreprinderile din 
UE. Acestea includ soluţii de plată şi instrumente de gestionare a finanţelor personale 
prin agregarea informaţiilor din diferite conturi. 

Un obiectiv-cheie al DSP 2 este sporirea nivelului de securitate şi a fiabilităţii 
plăţilor electronice. În special, DSP2 impune prestatorilor de servicii de plată să 
elaboreze un sistem de autentificare strictă a clienţilor. Prin urmare, normele adoptate 
conţin prevederi stricte, integrate, menite să reducă în mod semnificativ nivelurile 
fraudei şi să protejeze confidenţialitatea datelor financiare ale utilizatorilor, aspecte 
care sunt relevante mai ales în cazul plăţilor online. Acestea necesită combinarea a cel 
puţin două elemente independente, care ar putea fi un element fizic - un card sau un 
telefon mobil, la care se adaugă, înainte de efectuarea unei plăţi, o parolă sau o 
caracteristică biometrică, cum ar fi amprentele. 

De asemenea, DSP2 stabileşte un cadru pentru noi servicii legate de conturile de 
plăţi ale consumatorilor, cum ar fi aşa-numitele servicii de iniţiere a plăţilor şi servicii 
de informare cu privire la conturi. Aceste servicii inovatoare sunt deja oferite în multe 
ţări ale UE, însă datorită DSP2 vor fi disponibile pentru consumatorii de pe întreg 
teritoriul UE, cu condiţia îndeplinirii unor cerinţe stricte de securitate. Normele 
precizează cerinţele privind standardele comune şi sigure de comunicare între bănci şi 
societăţile din domeniul tehnologiei financiare. 

După adoptarea standardelor tehnice de reglementare de către Comisie, 
Parlamentul European şi Consiliu au trei luni la dispoziţie pentru a le examina. După 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/energy-union-factsheet-romania_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/psd2-rts-2017-7782_en.pdf
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perioada de examinare, noile norme vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE. Băncile şi 
alţi prestatori de servicii de plată vor avea la dispoziţie 18 luni pentru a institui măsurile 
de securitate şi instrumentele de comunicare. 

 

Politica regională  

Comisia şi Banca Europeană de Investiţii lansează un nou serviciu de 
consultanţă pentru a ajuta oraşele să-şi planifice investiţiile 

URBIS („Urban Investment Support”) va ajuta oraşele să-şi planifice investiţiile 
astfel încât acestea să-şi poată sprijini strategiile de dezvoltare urbană şi să obţină un 
acces mai uşor la finanţare. 

Acum oraşele se confruntă cu dificultăţi specifice 
în ceea ce priveşte accesul la finanţare şi este posibil ca 
proiectele municipale individuale, de exemplu cele din 
domenii precum incluziunea socială, regenerarea urbană 
sau eficienţa energetică, să fie prea mici sau prea riscante pentru piaţă. În acelaşi timp, 
finanţarea programelor urbane integrate poate fi şi ea dificil de accesat, deoarece 
acestea grupează mai multe proiecte de mică anvergură provenind din sectoare diferite. 
În fine, oraşele se pot confrunta şi cu limite de creditare. 

URBIS intenţionează să ajute oraşele să abordeze aceste probleme specifice. 
Noul serviciu de consultanţă le va ajuta în conceperea, planificarea şi implementarea 
strategiilor şi a proiectelor lor de investiţii, oferindu-le consultanţă financiară şi tehnică 
personalizată, inclusiv referitor la opţiunile de finanţare inovatoare. Obiectivul este de a 
promova demararea pe termen scurt şi mediu a unor proiecte solide, de exemplu în 
domeniul acţiunilor climatice urbane. 

URBIS va fi format din experţi ai Băncii Europene de Investiţii (BEI) provenind 
de la diferitele servicii consultative şi de proiect ale instituţiei, inclusiv din personal BEI 
aflat în statele membre şi din experţi ai JASPERS, echipa independentă specializată în 
elaborarea proiectelor de calitate finanţate de UE. 

Atunci când va fi necesar, URBIS va apela la experţi în măsură să explice cum se 
pot combina fondurile UE cu finanţarea din partea băncilor de promovare naţionale şi 
locale şi cu oportunităţile de finanţare alternative. Printre aceste oportunităţi se 
numără, de exemplu, investiţiile de impact, adică investiţiile efectuate în companii sau 
în fonduri, cu scopul de a declanşa un impact social şi de mediu, pe lângă realizarea 
unui profit financiar. 

 

Dimensiunea socială a Europei 

Preşedintele Juncker şi prim-ministrul Löfven au prezentat calea de 
urmat după Summitul social 

Raportul final al Summitul social, care a avut loc la 17 noiembrie în Göteborg, 
va servi la definirea acţiunilor ulterioare Summitului, dintre care cea dintâi va fi 
reuniunea Consiliului European din decembrie. Discuţiile dintre şefii de stat sau de 
guvern din cadrul summitului au arătat că există o bază comună în ceea ce priveşte 
necesitatea unei dimensiuni sociale ferme şi tangibile pentru Europa. În perioada care 
va urma, abordarea provocărilor cu care se confruntă pieţele forţei de muncă, precum şi 
dezvoltarea economică şi socială vor avea un rol crucial. Summitul reprezintă o primă 

http://www.eib.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/special-support-instruments/jaspers/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/concluding-report-social-summit_en.pdf
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etapă importantă în dezbaterea privind viitorul Europei, astfel cum se menţionează 
în Foaia de parcurs pentru o Europă 
mai unită, mai puternică şi mai 
democratică a preşedintelui Juncker, 
precum şi un prim popas în călătoria a 
cărei destinaţie va fi reuniunea 
liderilor UE care va avea loc la 9 mai 
2019 la Sibiu. 

În cadrul summitului, participanţii au reafirmat responsabilitatea comună de a aborda 
provocările cu care se confruntă pieţele muncii la toate nivelurile. Cu ocazia 
summitului, Pilonul european al drepturilor sociale a fost proclamat de Parlamentul 
European, Consiliu şi Comisia Europeană ca o concretizare a acestui angajament 
comun. Participanţii la summit au convenit că nevoia de a promova convergenţa 
economiilor şi a societăţilor noastre ar trebui abordată prin intensificarea eforturilor la 
toate nivelurile, inclusiv la nivelul partenerilor sociali. Ar trebui luate măsuri 
suplimentare menite să îmbunătăţească accesul la piaţa muncii, să sporească numărul 
de bărbaţi şi femei care au un loc de muncă, să asigure condiţii echitabile de ocupare a 
forţei de muncă şi de lucru şi să faciliteze tranziţiile de la un loc de muncă la altul, 
investindu-se în oameni şi ţinându-se cont, totodată, de diversitatea tradiţiilor sociale 
din întreaga Europă. 

La summit s-a reamintit necesitatea de a pune oamenii pe primul plan prin 
eforturi comune la toate nivelurile şi de a dezvolta, în continuare, dimensiunea socială a 
Uniunii, pe baza unui angajament comun şi a unor competenţe stabilite.  

În luna decembrie, Consiliul European va continua lucrările pe baza summitului 
de la Göteborg, prin abordarea dimensiunii sociale în cadrul dezbaterilor privind 
viitorul Europei. Împreună cu Guvernul suedez, Comisia Europeană va continua să 
participe la aceste dezbateri în calitate de gazdă a summitului social. Semestrul 
european pentru coordonarea politicilor ar trebui să fie principalul cadru pentru 
continuarea dezbaterilor privind dimensiunea socială.  

Şefii de stat sau de guvern s-au reunit la Göteborg la 17 noiembrie 2017 
reprezentanţii instituţiilor UE, cu partenerii sociali, cu societatea civilă, cu studenţi şi 
experţi de renume în cadrul Summitului social pentru creştere şi locuri de muncă 
echitabile, organizat de Guvernul suedez şi Comisia Europeană. 

La opt luni de la cea de a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, summitul a 
reprezentat o oportunitate extraordinară pentru liderii politici şi părţile interesate de a 
dezbate subiecte importante pentru viaţa de zi cu zi a cetăţenilor. Astfel, summitul a 
contribuit la dezbaterea privind viitorul UE, care a fost lansată cu ocazia Summitului de 
la Bratislava şi definită în Cartea albă a Comisiei Europene şi în cele cinci documente 
de reflecţie care i-au urmat, mai ales în documentul privind dimensiunea socială a 
Europei, prezentat în cursul acestui an. 

Summitul s-a axat pe modalităţile de stimulare a creşterii favorabile incluziunii, 
pe crearea de locuri de muncă echitabile şi pe încurajarea egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi, recunoscând, în acelaşi timp, provocările comune şi diversitatea 
experienţelor din întreaga Europă. Dezbaterile s-au desfăşurat într-un format unic, 
deschis şi interactiv, ceea ce a dus la abordarea unor perspective diferite şi la 
dezbaterea unor soluţii diferite, ţinându-se seama de provocările comune şi de 
particularităţile şi priorităţile contextelor naţionale. Datorită transmisiilor live, cetăţenii 
din întreaga Europă au putut urmări dezbaterile în timp real. Summitul a fost şi scena 
semnării proclamaţiei comune privind Pilonul european al drepturilor sociale de către 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/09/16/bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/09/16/bratislava-declaration-and-roadmap/
https://ec.europa.eu/commission/news/commission-presents-white-paper-future-europe-2017-mar-01_en
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Parlamentul European, Consiliu şi Comisia Europeană. Semnarea proclamaţiei a 
transmis un mesaj puternic de unitate şi de angajament politic. 

 

Agricultură şi dezvoltare rurală  

Viitorul sectorului alimentar şi al agriculturii – pentru o politică 
agricolă comună flexibilă, echitabilă şi sustenabilă 

Norme mai simple şi o abordare mai flexibilă vor garanta că politica agricolă 
comună (PAC) oferă rezultate reale în ceea ce priveşte sprijinirea fermierilor şi conduce 
dezvoltarea sustenabilă a agriculturii UE. 

În data de  29 noiembrie 2017 Comisia Europeană a adoptat  comunicarea 
privind „Viitorul sectorului alimentar şi al agriculturii”17 care prezintă modalităţile de 
asigurare a faptului că cea mai veche politică comună a UE rămâne pregătită pentru 
viitor. 

Iniţiativa emblematică prevede asumarea de către statele membre a unor 
responsabilităţi sporite în ceea ce priveşte alegerea modului în care să-şi investească 
finanţarea din cadrul PAC şi a destinaţiei acestei finanţări, pentru a îndeplini 
obiectivele comune ambiţioase referitoare la mediu, la schimbările climatice şi la 
sustenabilitate. 

În vreme ce structura actuală cu doi piloni va fi menţinută, abordarea mai simplă 
şi mai flexibilă va schiţa acţiunile detaliate necesare pentru îndeplinirea acestor 
obiective stabilite la nivelul UE. Fiecare ţară din UE ar urma să-şi elaboreze propriul 
plan strategic – aprobat de Comisie – prezentând modul în care intenţionează să-şi 
îndeplinească obiectivele. Accentul nu va mai fi asupra conformităţii, ci se va acorda 
mai multă atenţie monitorizării progreselor şi garantării faptului că finanţarea este 
canalizată spre rezultate concrete. Trecerea de la o abordare de tip soluţie universală la 
o abordare adaptată înseamnă că politica şi implicaţiile sale concrete vor fi mai 
apropiate de cei care le implementează pe teren.  

Sprijinul pentru fermieri va continua să fie acordat printr-un sistem de plăţi 
directe. Comunicarea nu anticipează nici rezultatul dezbaterii privind viitorul finanţelor 
UE, nici conţinutul propunerii pentru următorul cadru financiar multianual (CFM). 
Fără a fi exhaustivă, comunicarea explorează câteva posibilităţi de asigurare a unui 
sprijin echitabil şi mai bine orientat pentru venitul fermierilor. 

Schimbările climatice şi presiunile asupra resurselor naturale vor continua să 
afecteze agricultura şi producţia de alimente. Viitoarea PAC ar trebui să reflecte o 
abordare mai ambiţioasă în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a resurselor, grija faţă 
de mediu şi acţiunile climatice. 

Alte propuneri includ: 

 încurajarea utilizării tehnologiilor moderne pentru sprijinirea fermierilor 
pe teren şi sporirea transparenţei şi a certitudinii pe piaţă; 

 Stimulente mai eficiente pentru a încuraja tinerii să înceapă o activitate 
agricolă, în coordonare cu competenţele care le revin statelor membre în domenii 
precum impozitarea terenurilor, amenajarea teritorială şi dezvoltarea de competenţe 

                                                           

17 COM(2017) 713  

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_ro.pdf
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 abordarea preocupărilor cetăţenilor cu privire la producţia agricolă 
sustenabilă, inclusiv la sănătate, alimentaţie, risipa de alimente şi bunăstarea 
animalelor; 

 acţiuni coerente în cadrul propriilor politici în conformitate cu 
dimensiunea globală a Uniunii, în special în ceea ce priveşte comerţul, migraţia şi 
dezvoltarea durabilă; 

 crearea la nivelul UE a unei platforme privind gestionarea riscurilor şi 
identificarea modalităţilor optime de a ajuta fermierii să facă faţă nesiguranţei legate de 
climă, de volatilitatea pieţei şi de alte riscuri. 

Propunerile legislative relevante, cu ajutorul cărora vor fi îndeplinite obiectivele 
enunţate în comunicare, vor fi prezentate de Comisie înainte de vara anului 2018, după 
publicarea propunerii privind CFM. 

În data de  2 februarie 2017, Comisia Europeană a lansat o consultare privind 
viitorul politicii agricole comune (PAC), pentru a înţelege mai bine cum ar putea fi 
simplificată şi modernizată politica actuală. Pe parcursul perioadei de consultare de trei 
luni, Comisia Europeană a primit peste 320 000 de răspunsuri, mai ales din partea 
cetăţenilor. Concluzia consultării a fost că majoritatea respondenţilor doresc 
menţinerea unei politici agricole comune puternice la nivelul Uniunii Europene, dar că 
această politică trebuie să fie mai simplă şi mai flexibilă şi să se concentreze mai mult 
asupra abordării provocărilor esenţiale: asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru 
fermieri, protejarea mediului şi combaterea schimbărilor climatice. 
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Locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate  

Proprietatea intelectuală 

Comisia a prezentat în data de 29 noiembrie 2017 măsuri18 menite să asigure 
faptul că drepturile de proprietate intelectuală sunt bine protejate, încurajând astfel 
întreprinderile europene, în special IMM-urile şi întreprinderile nou-înfiinţate, să 
investească în inovare şi în creativitate. 

Iniţiativele de vor facilita acţiunile eficiente împotriva încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală, vor simplifica soluţionarea litigiilor transfrontaliere şi vor 
aborda problema reprezentată de faptul că 5 % din bunurile importate în UE (în valoare 
de 85 de miliarde EUR) sunt contrafăcute sau piratate. De asemenea, Comisia 
încurajează desfăşurarea de negocieri echitabile şi echilibrate pentru acordarea 
licenţelor, care recompensează companiile pentru inovare, permiţând în acelaşi timp şi 
altora să valorifice această tehnologie pentru a genera produse şi servicii noi şi 
inovatoare. 

Măsurile adoptate includ: 

 Intensificarea luptei împotriva contrafacerii şi a pirateriei. 

Comisia urmăreşte să priveze contravenienţii din domeniul PI la scară 
comercială de fluxurile de venituri care le fac activitatea infracţională profitabilă – 
aceasta este aşa-numita abordare „urmărirea banilor”, care se concentrează mai 
degrabă asupra crimei organizate, decât asupra unor persoane individuale. Ea asigură, 
de asemenea, faptul că măsurile de asigurare a respectării legislaţiei sunt adaptate la 
cerinţele actuale ale erei digitale.  

 Să creeze un sistem echitabil şi echilibrat privind brevetele esenţiale 
pentru standarde. 

 Multe tehnologii-cheie care fac parte din standarde sectoriale globale (cum ar fi 
WiFi sau 4G) sunt protejate prin brevete esenţiale pentru standarde (BES). Comisia 
prezintă orientări şi recomandări pentru un sistem BES echilibrat şi eficient în cadrul 
căruia se regăsesc două obiective: producătorii de produse pot avea acces la tehnologii 
în temeiul unor norme de acordare a licenţelor transparente şi previzibile; şi, în acelaşi 
timp, titularii brevetelor sunt recompensaţi pentru investiţiile lor în C&D şi activităţile 
de standardizare, astfel încât să fie motivaţi să îşi ofere cele mai bune tehnologii pentru 
a fi incluse în standarde. Un grad sporit de transparenţă şi de previzibilitate ar trebui să 
confere UE – inclusiv numeroaselor sale întreprinderi nou-înfiinţate – un avantaj în 
cursa inovaţiilor tehnologice globale şi să permită o utilizare maximă a potenţialului 5G 
şi a internetului obiectelor. 

Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate cu privire la măsurile 
propuse şi va evalua necesitatea unor măsuri ulterioare. 
                                                           

18 Comunicare: Un sistem echilibrat de asigurare a respectării PI ca răspuns la provocările societale 
actuale; Comunicare: Orientări referitoare la evaluarea Directivei privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală; Raport referitor la funcţionarea Memorandumului de înţelegere privind 
vânzarea pe internet a mărfurilor contrafăcute; Raport referitor la evaluarea Directivei privind 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; Comunicare: Stabilirea abordării UE cu privire la 
brevetele esenţiale pentru standarde 
  
 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26581
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26581
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26602
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26601
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26601
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583
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Brexit 

Comisia Europeană propune modificări legislative pentru mutarea 
din Londra a Agenţiei Europene pentru Medicamente şi a Autorităţii 
Bancare Europene 

Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative19 privind modificarea 
regulamentelor de instituire a Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA) şi a 
Autorităţii Bancare Europene (ABE). 

Propunerile sunt urmarea acordului din cadrul Consiliului Afaceri Generale (în 
configuraţia „articolul 50”) privind mutarea EMA şi a ABE din Londra la Amsterdam şi, 
respectiv, Paris. 

Comisia ia măsuri rapide pentru a oferi securitate şi claritate juridică, asigurând 
buna funcţionare şi continuitatea activităţii celor două agenţii după martie 2019. 
Parlamentul European şi Consiliul ar trebui să acorde prioritate examinării acestor 
propuneri, care fac obiectul procedurii legislative ordinare. Aceste propuneri sunt strict 
limitate la confirmarea noilor sedii ale agenţiilor în cele două regulamente de înfiinţare. 

Transferul celor 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. Decizia privind mutarea agenţiilor a revenit guvernelor celor 27 de state 
membre. Aceasta nu a făcut parte din negocierile privind Brexit. 

 

Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă  

Impozitare echitabilă  

În data de 30 noiembrie 2017, Comisia Europeană a prezentat noi instrumente 
pentru a face mai puţin vulnerabil la fraude sistemul privind taxa pe valoarea adăugată 
(TVA) al UE şi pentru a elimina lacunele care pot conduce la fraudă pe scară largă în 
domeniul TVA20 . 

Noile norme au scopul de a instaura un climat de încredere între statele membre, 
astfel încât acestea să poată face schimb de informaţii, şi de a stimula cooperarea între 
autorităţile fiscale naţionale şi autorităţile de aplicare a legii. 

Propunerile de ar permite statelor membre să schimbe informaţii importante şi 
să coopereze mai strâns în lupta împotriva acestor activităţi. 

Este adevărat că autorităţile fiscale ale statelor membre fac deja schimb de 
anumite informaţii privind mediul de afaceri şi vânzările transfrontaliere, dar această 

                                                           

19 Decizia privind procedura de transferare a agenţiilor UE situate în prezent în Regatul Unit (inclusiv 
criteriile) 
20 Cele mai prudente estimări arată că frauda în domeniul TVA poate duce la o pierdere de venituri de 
peste 50 miliarde de EUR pe an pentru statele membre ale UE - bani care ar trebui să se îndrepte către 
investiţii publice în spitale, şcoli şi drumuri. Dezvăluirile din Paradise Paper sau arătat din nou modul în 
care persoane şi societăţi înstărite folosesc mecanisme de evitare a obligaţiilor fiscale pentru a eluda 
normele în materie de TVA ale UE în vederea evitării plăţii impozitelor care le revin în mod echitabil. 
Rapoarte recente sugerează, de asemenea, că mecanismele de fraudă în domeniul TVA pot fi utilizate 
pentru a finanţa organizaţii criminale, inclusiv terorişti. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4777_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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cooperare se bazează în mare măsură pe procesarea manuală a informaţiilor. În acelaşi 
timp, informaţiile privind TVA şi datele operative referitoare la grupurile organizate 
implicate în cele mai grave cazuri de fraudă în domeniul TVA nu sunt transmise în mod 
sistematic organismelor de aplicare a legii din UE. În cele din urmă, o lipsă a 
coordonării activităţilor de anchetare între administraţiile fiscale şi autorităţile de 
aplicare a legii la nivel naţional şi la nivelul UE înseamnă că această activitate 
infracţională cu evoluţie rapidă nu este, în prezent, monitorizată şi abordată suficient 
de repede. 

Propunerile vor consolida cooperarea între statele membre, permiţându-le să 
combată mai rapid şi mai eficient frauda în domeniul TVA, chiar şi în cazul fraudei care 
are loc în mediul online. Împreună, propunerile ar oferi un impuls major capacităţii 
noastre de a urmări şi de a stopa autorii fraudelor şi infractorii care sustrag venituri 
fiscale pentru propriul câştig. 

Măsurile-cheie din această legislaţie includ: 

 consolidarea cooperării între statele membre;  

 colaborarea cu organismele de aplicare a legii ; 

 schimbul de informaţii esenţiale privind importurile din afara UE; 

 schimbul de informaţii cu privire la autoturisme. 

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important 
în cadrul pieţei unice europene. TVA reprezintă o sursă majoră şi tot mai consistentă de 
venituri pentru UE, generând, în 2015, aproximativ o mie de miliarde EUR, adică 7% 
din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de asemenea, pe TVA. 

În pofida numeroaselor reforme, sistemul de TVA nu a fost în măsură să ţină 
pasul cu provocările economiei globale, digitale şi mobile din prezent. Sistemul de TVA 
actual datează din 1993 şi a fost conceput ca un sistem tranzitoriu. El este fragmentat şi 
extrem de complex pentru numărul tot mai mare de întreprinderi care desfăşoară 
activităţi transfrontaliere, lăsând deschisă posibilitatea comiterii de fraude: tranzacţiile 
interne şi transfrontaliere sunt tratate diferit, iar bunurile şi serviciile pot fi 
achiziţionate fără TVA în cadrul pieţei unice. Comisia a solicitat în mod constant 
reformarea sistemului de TVA. Pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe 
teritoriul UE, frontierele încă sunt o realitate în viaţa de zi cu zi atunci când este vorba 
despre TVA. Normele actuale privind TVA constituie unul dintre ultimele domenii ale 
legislaţiei UE care nu sunt în concordanţă cu principiile care stau la baza pieţei unice. 
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