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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Comisia pentru afaceri constituţionale (AFCO) 

 

Proiect de raport privind punerea în aplicare a dispoziţiilor tratatului 
privind parlamentele naţionale (2016/2149(INI))  

La opt ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru 
afaceri constituţionale a considerat necesară elaborarea unui raport din proprie 
iniţiativă (INI), cu privire la punerea în aplicare a dispoziţiilor tratatului privind  
parlamentele naţionale. Obiectivul este de a se evalua utilizarea actualelor mecanisme 
de participare a parlamentelor naţionale la procesul politic european, pentru a se aduce 
îmbunătăţiri. De asemenea, se evaluează, dezbaterea politică dintre Comisia Europeană 
şi parlamentele naţionale. 

Dl Paulo Rangel (PPE), raportor al comisiei AFCO, pe baza a activităţilor de 
informare1 efectuate şi a rapoartelor anuale privind relaţiile dintre Parlamentul 
European şi parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE2, a concluzionat 
următoarele: cooperarea interinstituţională s-a îmbunătăţit după intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona şi datorită „iniţiativei Barroso”, iar punerea în aplicare a 
dreptului acestora de a examina respectarea principiului subsidiarităţii, prin sistemul 
de alertă rapidă (SAR), deşi folosit rar, a dus la îmbunătăţirea relaţiilor dintre 
instituţiile UE şi parlamentele naţionale. Totuşi, parlamentele naţionale se plâng de 
implicarea lor limitată în domeniul afacerilor europene.  

                                                           

 1 Un atelier cu experţi din mediul academic mondial, organizat la 20 martie 2017, o reuniune 
interparlamentară la nivel de comisii, la 2 mai 2017 (au fost prezentate studii efectuate pe această temă, 
care să permită membrilor parlamentelor naţionale să îşi exprime opiniile), contribuţii scrise din partea 
mai multor parlamente naţionale, misiuni de informare şi o opinie juridică din partea serviciilor juridice 
ale Parlamentului European, la 27 octombrie 2017. 
2
 Raport la mijlocul legislaturii - 2016 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-612.115%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3aa9a199-dc78-4822-a39c-8231b3864634/5-web-report-RO.pdf
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Textul proiectului de raport al comisiei AFCO subliniază rolul esenţial al 
parlamentelor naţionale în ceea ce priveşte acordarea şi funcţionarea legitimităţii 
democratice a Uniunii. Potrivit acestuia, decizia de a notifica data la care un proiect un 
proiect de act legislativ este transmisă parlamentelor naţionale nu ar trebui să revină 
exclusiv  Comisiei Europene şi de a monitoriza perioada de 8 săptămâni în care 
Camerele parlamentelor naţionale pot emite avize motivate cu privire la respectarea 
principiului subsidiarităţii. Astfel, se solicită, punerea în aplicare a unei perioade de 
notificare tehnică în cadrul SAR, pentru a ţine cont de decalajul de timp dintre data la 
care proiectele de acte legislative sunt transmise de către Comisie şi data la care sunt 
primite efectiv de Camerele parlamentelor naţionale. Se recomandă punerea în aplicare 
a unei proceduri prin care parlamentele naţionale ar putea emite avize motivate, cu 
scopul de a influenţa pozitiv competenţele iniţiativei legislative, prin care Comisia ar 
putea, fie să legifereze în conformitate cu avizele, fie să emită un drept de veto, 
prezentând motivele alegerii sale.  

Se recomandă crearea unei sfere publice europene prin care să fie obligatorie 
exprimarea majorităţii parlamentare în avizele emise de parlamentele naţionale, iar 
minorităţile parlamentare naţionale să aibă posibilitatea de a-şi exprima punctele de 
vedere divergente, ce vor fi integrate în anexele acestor avize. Se recomandă instituirea 
unei Săptămâni europene anuale, în cursul căreia membrii Parlamentului European şi 
comisarii europeni să participe, simultan, în faţa tuturor adunărilor parlamentelor 
naţionale pentru a discuta despre agenda europeană. Membrii PE se angajează să 
coordoneze punerea în aplicare a acesteia (eventual prin revizuirea propriilor sale 
norme de procedură pentru a sprijini iniţiativa), şi încurajează parlamentele naţionale 
să facă acelaşi lucru. 

Parlamentele naţionale vor putea face faţă mai bine informaţiilor care le sunt 
trimise fie în virtutea SAR sau în temeiul dreptului la informare, prin promovarea 
utilizării platformei IPEX pentru consolidarea dialogului politic, pentru anunţarea 
rapidă a preocupărilor legate de subsidiaritate (şi se angajează să transmită instrucţiuni 
personalului Camerelor parlamentelor naţionale privind modalitatea de a lucra cu 
această platformă). 

Se recomandă coordonarea mai eficientă a calendarelor politice, atât la nivel 
naţional, cât şi european, prin alinierea Semestrului european la agendele 
parlamentelor naţionale, în vederea coordonării politicilor economice. 

Este salutată cooperarea existentă între Parlamentul European şi parlamentele 
naţionale prin intermediul conferinţelor, reuniunilor interparlamentare la nivel de  
comisii şi în temeiul articolului 13 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi 
guvernanţa în Uniunea economică şi monetară. Dar aceasta trebuie dezvoltată pe baza 
principiilor consensului, schimbului de informaţii şi a consultării, pentru a exercita 
control asupra guvernelor lor. În acest sens, vor fi alocate resurse bugetare 
suplimentare pentru comisiile Parlamentului European, cu scopul de a permite 
raportorilor să efectueze misiuni pentru a purta discuţii informale, cu comisiile 
parlamentare naţionale, despre conţinutul rapoartelor. 

Termenul de depunere a amendamentelor, pentru acest proiect de raport, este 
09 ianuarie 2018. 
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Din activitatea comisiilor 

 

 Ungaria - statul de drept  

 Deputaţii europeni de la Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 
(LIBE), au dezbătut, într-o audiere publică, pe data de 7 decembrie a.c., situaţia statului 
de drept, a democraţiei şi a drepturilor fundamentale în Ungaria3.  

 Comisia LIBE a fost desemnată, în luna mai a.c., să evalueze dacă Ungaria este 
expusă riscului unei încălcări grave a valorilor UE. Dacă, în temeiul articolului 74 
alineatul (1) din Tratatul UE, Parlamentul European ajunge la concluzia că există un 
risc clar de încălcare gravă a valorilor de către un stat membru, poate cere Consiliului să 
acţioneze.  

 În cadrul audierilor au luat cuvântul raportorul Judith Sargentini (Greens/EFA, 
NL), ministrul afacerilor externe şi al comerţului din Ungaria, dl Péter Szijjàrtó, care a 
prezentat opiniile guvernului ungar, precum şi alţi experţi. 

 

 Protecţie pentru importuri 

 În prezent, UE actualizează legea 
privind apărarea comercială din 1995 pentru 
a combate practicile comerciale neloiale şi 
pentru a reflecta nevoile în schimbare ale 
întreprinderilor, lucrătorilor şi 
consumatorilor europeni.  

 UE ar putea să asigure o mai bună 
protecţie a importurilor imprecise şi să 
combată dumpingul ecologic şi social într-
un mod mai eficient, au propus deputaţii 
europeni din Comisia pentru comerţ 
internaţional (INTA), pe data de 4 
decembrie a.c., când au dezbătut normele 
comune pentru protecţia împotriva 
importurilor din ţări care nu sunt membre 
ale Uniunii Europene5.  

                                                           

3 Fişă de procedură  
4 Articolul 7 din tratat, care până acum nu a fost niciodată folosit, prevede un mecanism de aplicare a 
valorilor UE. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) şi în urma unei iniţiative a unei treimi dintre 
statele membre ale UE, de către Parlament sau de către Comisia UE, miniştrii UE pot stabili existenţa 
unui risc clar de încălcare gravă a valorilor UE de către un stat membru şi, pentru a preveni o încălcare 
reală, aceasta poate adresa recomandări specifice ţării în cauză. În conformitate cu articolul 7 alineatul 
(2), o încălcare efectivă a valorilor UE poate fi stabilită de Consiliul European la propunerea unei treimi 
din statele membre sau a Comisiei Europene. Consiliul European trebuie să decidă în unanimitate şi 
Parlamentul trebuie să îşi dea acordul. Articolul 7 alineatul (3) este folosit pentru a lansa sancţiuni, cum 
ar fi suspendarea drepturilor de vot ale unei ţări în cadrul Consiliului. 
5 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui 
dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene şi a Regulamentului (CE) nr. 
597/2009 al Consiliului privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din 
partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene COM(2013)192 final - 2013/0103(COD) 

http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/171207-0900-committee-libe
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2131%28INL%29
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Modificările vizează: 

 tarife mai mari împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping sau sunt 
subvenţionate6; 

 anchete mai scurte şi mai transparente; 

 un biroul de asistenţă pentru IMM-uri şi implicarea sindicatelor;  

 importanţă aparte pentru dumpingul social şi de mediu7; 

 costurile pentru industria UE rezultate din acordurile internaţionale şi de mediu 
ar fi reflectate în calcularea taxelor; 

 toate produsele care sosesc în UE între o anchetă care este notificată şi începerea 
sa efectivă ar fi strict monitorizate şi înregistrate pentru a evita stocarea. 

 Preşedintele Comisiei INTA, Bernd Lange (S&D, DE), a declarat că: „ (…) Este 
timpul să ajungem la un acord asupra acestui dosar. În calitate de Parlament, am 
obţinut multe. (…) Vom acoperi o lacună importantă în legislaţia noastră. În viitor, 
vom acorda atenţie în mod activ standardelor sociale şi de mediu atunci când se iau 
decizii privind taxele de dumping.”  

 La rândul său, raportorul Christofer Fjellner (PPE, SE), a precizat că: „ (…) După 
4 ani de negocieri, am ajuns în sfârşit la un acord. Instrumentele de protecţie  
comercială sunt probabil cea mai controversată parte a politicii comerciale. 
Împreună cu noua metodologie antidumping, am modernizat măsurile noastre 
comerciale, astfel încât acestea să fie mai eficiente, mai transparente şi să pună IMM-
urile pe picior de egalitate cu societăţile mai mari în investigaţii.”  

 Parlamentul European şi-a adoptat deja mandatul de negociere în luna februarie 
2014, dar discuţiile privind propunerea Comisiei Europene din 2013 au fost suspendate 
de mai mult de 3 ani în Consiliu. 

 

 Transportul banilor lichizi în UE 

 Într-o dezbatere comună a Comisiilor pentru afaceri economice şi monetare 
(ECON) şi a celei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), din data de 4 
decembrie a.c., s-au stabilit noile reguli care vizează cercetarea numerarului care intră 
sau iese din UE8.  Noile norme abrogă primul Regulament privind controlul 
numerarului (CCR) din 2005, care impune persoanelor fizice să declare sume mai mari 
de 10.000 euro la plecarea sau intrarea în UE9.  

                                                           

6 Conform textului convenit, UE ar putea să stabilească bariere tarifare mai mari pentru importurile care 
fac obiectul unui dumping printr-o interpretare mai strictă a aşa-numitei reguli de taxare mai mică, care 
permite autorităţilor să impună tarife mai mici dacă aceasta este considerată suficientă pentru a elimina 
prejudiciul cauzat de importuri neloiale. O ţintă minimă de profit pentru întreprinderile europene ar fi 
inclusă în calcularea taxelor.  
7 Deputaţii europeni s-au asigurat că standardele internaţionale de muncă şi de mediu trebuie să fie 
îndeplinite în ţara exportatoare înainte ca întreprinderile comune (o alternativă prin care tarifele să fie 
plătite prin oferte amiabile) să poată fi convenite cu întreprinderi din afara UE. 
 
8 Fişă de procedură şi COM(2016) 825 final - 2016/0413 (COD) - Propunere de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 
9 În prezent, se realizează anual aproximativ 100.000 de declaraţii de control al numerarului, ceea ce se 
înseamnă de la 60 până la 70 miliarde euro. Cu toate acestea, în aceeaşi perioadă, sunt detectate 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0082
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1889&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1889&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0413(COD)&l=en#tab-0
file:///C:/Documents%20and%20Settings/denisa.ion/My%20Documents/Downloads/1_RO_ACT_part1_v2.pdf
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 Deputaţii europeni vor să rezolve lacunele care sunt în continuare exploatate de 
persoanele rău-voitoare ce călătoresc cu sume chiar sub pragul de declaraţie sau care 
utilizează mijloace de transfer de valoare şi nu sunt acoperite de regulile actuale. 

 Pentru a preveni reintroducerea produselor infracţiunii în economie sau a 
banilor utilizaţi pentru finanţarea activităţilor ilegale, deputaţii europeni au fost de 
acord: 

 să extindă definiţia „numerarului” pentru a include şi alte valori cum ar fi aurul 
şi/sau alte metalele preţioase, pietrele preţioase, dar şi cardurile anonime cu cartele 
electronice prepaid; 

 să permită autorităţilor să reţină temporar numerarul sub pragul de 10.000 euro 
în cazul în care se presupune că 
ar exista o activitate 
infracţională; 

 să facă obligatorie 
divulgarea numerarului 
„neînsoţit” trimis prin transfer. 

  De asemenea, deputaţii 
europeni au solicitat Comisiei 
Europene să elaboreze o 
legislaţie care să permită o 
convergenţă a sancţiunilor de 
control a numerarului în statele 
membre şi să studieze 
posibilitatea creării unei unităţi 
de informaţii financiare a 
Uniunii până în 2019. 

 Coraportorul Mady 
Delvaux (S & D, LU) a declarat că: „(…) Sume mari de numerar, bancnote sau lingouri 
de aur, sunt adesea folosite pentru activităţi infracţionale, cum ar fi spălarea banilor 
sau finanţarea terorismului. Prin actualele modificări acordăm autorităţilor noastre 
instrumentele necesare pentru a-şi îmbunătăţi lupta împotriva acestor infracţiuni. 
Punctul principal este accesul rapid la toate informaţiile de care au nevoie pentru 
investigaţii. Prin urmare, solicităm ca sistemele de schimb de date să fie 
interconectate şi reiterăm apelul nostru pentru o Unitate de informaţii financiare a 
UE.” 

 La rândul său coraportorul Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) a subliniat  
că: (…) „Am încercat să găsim echilibrul corect între acest instrument, care urmăreşte 
să consolideze sitemul pe piaţa internă, controlul lichidităţilor transfrontaliere, care 
trec prin frontierele externe ale Uniunii Europene, şi protejarea intereselor legitime.” 

 Pescuitul durabil în Marea Nordului 

                                                                                                                                                                                          

aproximativ 11.000 de încălcări, în valoare de 300 milioane euro. Statele membre raportează că teroriştii 
ISIS transportă frecvent sume sub pragul de 10.000 euro (aproximativ 7.000 euro) pentru a evita 
detectarea. În ciuda riscului ridicat reprezentat de monedele virtuale, cum ar fi Bitcoin, acestea nu sunt 
incluse în definiţia „numerarului”, deoarece autorităţile vamale nu dispun de resursele necesare pentru a 
le monitoriza. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124776/MADY_DELVAUX_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124776/MADY_DELVAUX_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR_home.html
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  Un plan multianual de pescuit care cuprinde noi reguli pentru combaterea 
pescuitului excesiv, dar oferă o mai mare securitate pescarilor din Marea Nordului a 
fost aprobat10, pe data de 7 decembrie a.c., de membrii Comisiei pentru pescuit (PECH). 
Al doilea plan multianual privind pescuitul în cadrul noii politici comune în domeniul 
pescuitului (PCP)11 ar reglementa gestionarea pescuitului speciilor demersale12 care 
locuiesc în apropierea bazinului mării şi care reprezintă 70% din capturile din Marea 
Nordului (zonele a II-a, III-a şi a IV-a)13. Complexitatea pescuitului mixt al Mării 
Nordului face imposibilă vizarea şi capturarea doar a unei singure specii, iar planul este 
adaptat pentru a reflecta acest lucru, parţial acoperind diferite stocuri. Exploatarea 
durabilă pe termen lung a acestor stocuri ar trebui să garanteze securitatea stocurilor de 
pescuit şi a mijloacelor de subzistenţă ale comunităţilor de pescuit. 

Noile reguli ar urma: 

 să stabilească intervalele (minim-maxim) în care miniştrii UE pot stabili 
capturile totale admisibile (TAC) şi cotele anual; 

 să permită luarea rapidă a unor decizii în ceea ce priveşte noile dovezi ştiinţifice 
în momentul stabilirii cotelor; 

 să suspende şi/sau să reducă pescuitul pentru un anumit stoc atunci când 
recomandările ştiinţifice arată că un acel stoc este în pericol, 

 să includă pescuitul de agrement; 

 să sprijine toate măsurile pe „cele mai bune avize ştiinţifice disponibile”. 

 Ţările care sunt direct afectate de această problemă ar putea să prezinte 
recomandări comune, iar Comisia Europeană ar putea aborda situaţia pe baza acestora.  

 Deputaţii europeni au adăugat un nou articol care prevede că în cazul în care 
stocurile de interes comun sunt exploatate de ţări terţe, Uniunea se angajează cu aceste 
ţări terţe să se asigure că aceste stocuri sunt gestionate în mod durabil. 

 Raportorul Ulrike Rodust (S&D, DE) este de părere că: „ (…) Întrucât Marea 
Nordului este unul dintre cele mai importante zone de pescuit este esenţial să se 
asigure exploatarea durabilă a stocurilor, inclusiv după Brexit. Am adăugat un nou 
articol care precizează că «stocurile partajate» trebuie să fie echivalate cu 
responsabilitatea partajată. Un management al pescuitului în Marea Nordului, care 

                                                           

10 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui plan 
multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului şi pentru  activităţile de pescuit care 
exploatează stocurile respective şi de abrogare a Regulamentului (CE) 676/2007 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) 1342/2008 al Consiliului - COM(2016)493 - 2016/0238(COD) 
11 Un plan multianual de gestionare este instrumentul de gestionare a stocurilor de peşte într-o anumită 
zonă. Ratele mortalităţii prin pescuit reprezintă o parte esenţială, oferind o bază pentru stabilirea 
capturilor totale admisibile (TAC) şi a cotelor. Norma prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din 
regulamentul de bază pentru politica comună în domeniul pescuitului prevede că exploatarea restabileşte 
şi menţine „speciile recoltate deasupra nivelurilor care pot produce randamentul maxim durabil (MSY)”. 
Primul plan multianual de pescuit în cadrul noii PCP a fost adoptat oficial de către Marea Baltică în iulie 
2016. 
12 Speciile demersale sunt speciile care trăiesc în zona litorală, venind în contact direct cu fundul apei. 
13 Pescuitul demersal din Marea Nordului reprezintă peste 70% din acest sector, implicând câteva mii de 
nave din cel puţin 7 state membre aflate învecinate (Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Ţările de Jos, 
Suedia şi Regatul Unit). Capturile demersale au fost în valoare de peste 850 milioane euro (2012), cu cea 
mai mare valoare totală a debarcărilor pe specii de limbă-de-mare, urmată de cambulă de Baltica, homar 
norvegian (cod negru), cod, cod negru, eglefin, calcan, unic.  
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589814/EPRS_BRI(2016)589814_EN.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160493.do
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/93624/ULRIKE_RODUST_home.html
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este în concordanţă cu obiectivele reformei PCP, oferă perspective mai bune pentru 
pescari, prin asigurarea sustenabilităţii pe termen lung.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PREŞEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea EUROGRUP 

 

Eurogrupul s-a reunit pe 4 decembrie a.c. în două formate: prima şedință a fost o 

reuniune obişnuită între miniştrii statelor europene din zona euro, în timp ce a doua a 

fost o reuniune a miniştrilor din 27 de state membre ale UE în vederea pregătirii 
Summit-ului zonei euro din luna decembrie. 

Miniştrii europeni de finanțe l-au ales pe dl Mário Centeno, ministrul portughez 

al finanțelor publice, pentru funcția de viitor preşedinte al Eurogrupului. Mandatul său 

va începe la 13 ianuarie 2018. Preşedintele Eurogrupului este ales de membri 
acestuia prin majoritate simplă, pentru un mandat de 2,5 ani, în conformitate cu 
Protocolul nr. 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Eurogrupul a discutat despre proiectele de planuri bugetare pentru statele 
membre din zona euro şi despre situația bugetară generală din zona euro. Eurogrupul a 

emis o declarație în această privință. 

De asemenea, Eurogrupul a fost informat cu privire la principalele rezultate ale 
misiunilor de supraveghere ulterioare aplicării programului în Cipru şi Spania, 

efectuate de personalul Comisiei Europene şi al Băncii Centrale Europene în toamna 
acestui an. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/04/mario-centeno-to-become-next-eurogroup-president/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/04/mario-centeno-to-become-next-eurogroup-president/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/04/eurogroup-statement-on-the-draft-budgetary-plans-for-2018/
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Supravegherea ulterioară aplicării programului se încheie atunci când cel puțin 
75% din împrumuturi au fost rambursate. 

În privința Greciei, Eurogrupul a fost informat de către instituții (Comisia 

Europeană, Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional şi Mecanismul 
european de stabilitate (MES)) cu privire la progresele celei de a treia evaluări în curs 
de desfăşurare a programului de ajustare macroeconomică al Greciei. La 2 decembrie 

2017, autoritățile elene şi instituțiile creditoare au ajuns la un acord tehnic privind 

condițiile în materie de politici. Accentul se mută acum pe punerea în aplicare de către 

autorități a acțiunilor prealabile necesare. 

Miniştrii europeni şi-au continuat discuția cu privire la modalitățile de a reduce 

şi mai mult sarcina fiscală asupra costului forței de muncă ca o metodă de a consolida 

creşterea economică. Aceştia au evaluat progresele înregistrate în ceea ce priveşte 

criteriile de referință convenite de Eurogrup în 2015 prin analizarea măsurilor 
prevăzute în planurile bugetare pentru 2018 ale statelor membre din zona euro. În acest 
sens a fost emisă o declarație comună. 

În continuare, Eurogrupul şi-a adoptat programul de lucru pentru primul 
semestru al anului 2018. 

Şedința în format extins a analizat stadiul pregătirilor pentru Summit-ul zonei 
euro din 15 decembrie, care va aborda chestiuni referitoare la aprofundarea uniunii 
economice şi monetare (UEM) şi finalizarea uniunii bancare. 

 

Consiliul Afaceri Economice şi Monetare (ECOFIN) 

 

Consiliul ECOFIN a aprobat şi a publicat o listă a UE a jurisdicţiilor 
necooperante în domeniul fiscal, care are drept scop promovarea bunei guvernanţe la 
nivel mondial. Lista este destinată să contribuie la eforturile de prevenire a fraudei 
fiscale şi a evaziunii fiscale. Lucrările Consiliului UE cu privire la listă s-au desfăşurat în 
paralel cu cele ale OCDE. 

„(…) Această iniţiativă îşi demonstrează deja utilitatea, întrucât numeroase 
ţări au depus eforturi pentru a respecta termenul prevăzut pentru luarea unor 
angajamente pe baza criteriilor noastre”, a declarat dl Toomas Tõniste, ministrul de 
finanţe al Estoniei, ţară care deţine în prezent preşedinţia Consiliului UE. „În acelaşi 
timp este, totuşi, important să monitorizăm îndeaproape respectarea angajamentelor 
asumate de partenerii noştri din întreaga lume. (…) Nu este vorba de un simplu 
proces punctual. (…) Vom revizui şi vom actualiza periodic lista în anii următori. 
Obiectivul nostru este să ne asigurăm că buna guvernanţă fiscală devine noua 
normă.” - a continuat dl Tõniste. 

De asemenea, Consiliul ECOFIN a convenit asupra contribuţiei UE la dialogul la 
nivel internaţional cu privire la „impozitarea digitală”. Totodată, concluziile sale vor 
servi drept referinţă pentru continuarea lucrărilor la nivelul UE, inclusiv în perspectiva 
propunerilor legislative ale Comisiei Europene prevăzute pentru prima parte a anului 
2018. Măsurile sunt necesare deoarece economia digitală reprezintă o provocare pentru 
conceptele convenite ale normelor fiscale internaţionale. Normele fiscale actuale au fost 
concepute pentru economia tradiţională şi nu se aplică în cazul activităţilor care nu 
necesită prezenţa fizică în ţara în care sunt vândute bunurile şi serviciile. 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/post-programme-surveillance-report-spain-autumn-2017_en
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2015/09/12/eurogroup-statement-structural-reform/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2017/12/04/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/05/taxation-council-publishes-an-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/05/taxation-council-publishes-an-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/05/digital-taxation-council-agrees-input-to-international-discussions/
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Consiliul ECOFIN a adoptat noi norme în ceea ce priveşte aplicarea TVA-ului în 
cazul comerţului electronic. Propunerile fac parte din strategia UE privind „piaţa unică 
digitală” şi urmăresc facilitarea respectării de către întreprinderile care desfăşoară 
activităţi online a obligaţiilor în materie de TVA. Propunerile vor facilita, de asemenea, 
colectarea TVA-ului atunci când consumatorii achiziţionează bunuri şi servicii online, 
inclusiv din ţări terţe. 

Consiliul ECOFIN a trecut în revistă lucrările cu privire la un pachet de măsuri 
care vizează reducerea riscurilor în sectorul bancar, precum şi cu privire la o 
propunere privind un sistem european de asigurare a depozitelor. În acelaşi 
sens, reprezentanţi ai Comisiei Europene au prezentat un raport cu privire la lucrările 
de punere în aplicare a planului de acţiune al Consiliului UE din iulie 2017 
privind creditele neperformante din sectorul bancar. 

Totodată, Consiliul ECOFIN a încheiat o procedură aplicabilă deficitelor excesive 
vizând Regatul Unit. 

Miniştrii europeni au mai constatat că România nu a luat măsuri eficace 
pentru corectarea unei abateri bugetare semnificative.Astfel, la propunerea Comisiei 
Europene, s- a emis o recomandare revizuită adresată României în cadrul „procedurii 
aplicabile abaterilor semnificative”. 

Numai două dintre cele 28 de state membre ale UE fac în continuare obiectul 
unei proceduri aplicabile deficitelor excesive, continuând tendinţa pozitivă începută în 
2011. 

 

Reuniunea Comitetului ministerial comun UE-Canada 

 

În data de 4 
decembrie 2017, a avut loc, la 
Bruxelles, prima reuniune a 
Comitetului ministerial 
comun EU-Canada care a 
fost coprezidată de Înaltul 
Reprezentant al Uniunii, dna 
Federica Mogherini şi de 
ministrul afacerilor externe 
al Canadei, dna Chrystia 
Freeland, în cadrul căreia a 
fost evaluată dinamica 
relaţiilor UE-Canada şi au 
fost identificaţi paşii de urmat.  

Comitetul a convenit asupra unor acţiuni concrete în cadrul noului Acord de 
parteneriat strategic UE-Canada pentru consolidarea relaţiilor bilaterale UE-Canada, 
pentru îmbunătăţirea coordonării în domeniul politicii externe şi pentru abordarea 
provocările şi oportunităţile de la nivel global. 

Comitetul ministerial a identificat cele trei domenii prioritare pentru anul viitor: 

 consolidarea cooperării în materie de securitate şi apărare; 

  cooperarea în domeniul egalităţii de gen şi al emancipării femeilor; 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/05/vat-on-electronic-commerce-new-rules-adopted/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/05/vat-on-electronic-commerce-new-rules-adopted/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/05/uk-s-deficit-back-below-3percent-of-gdp-council-closes-procedure/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/05/uk-s-deficit-back-below-3percent-of-gdp-council-closes-procedure/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/05/romania-no-effective-action-taken-to-correct-a-significant-budgetary-deviation/
http://www.consilium.europa.eu/media/31951/20171204-joint-statement-fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/31951/20171204-joint-statement-fr.pdf


 PREŞEDINŢIA ESTONĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

14 

 

 consolidarea cooperării  dintre UE-Canada cu ţările terţe. 

Comitetul a examinat stadiul cooperării bilaterale prevăzute de Acordul de 
parteneriat strategic (APS) care s-a aplicat cu titlu provizoriu din 1 aprilie 2017 şi de 
Acordul economic şi comercial cuprinzător (CETA) şi a salutat extinderea cooperării la 
alte domenii, cum ar fi: dezvoltarea, ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale. În 
acest sens, s-a decis extinderea colaborării în domeniul egalităţii de gen şi al 
emancipării femeilor prin stabilirea de comun acord a unei reuniunii ale acelora care 
deţin funcţia de ministru al afacerilor externe pentru anul 2018. 

Totodată, comitetul a discutat despre intensificarea cooperării în materie de 
securitate şi apărare, în domenii precum gestionarea crizelor, securitatea cibernetică şi 
reacţia la ameninţările hibride şi despre modalităţile de consolidare ale cooperării UE-
Canada în ţările terţe, în special în regiuni precum America Latină, zona Caraibilor şi 
Africa. 

În marja reuniunii, Înaltul Reprezentant, dna Mogherini şi ministrul pentru 
afaceri externe al Canadei, dna Freeland au semnat un acord UE-Canada care să 
permită schimbul de informaţii clasificate reciproc, cu scopul unei cooperări mai 
strânse în contextul misiunilor şi operaţiunilor din cadrul politicilor de securitate şi 
apărare comună(PSAC). 

Reuniunea Consiliului transporturi, telecomunicaţii şi energie  

 

Pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului transporturi , telecomunicaţii si energie 
din data de 5 decembrie s-au aflat următoarele subiecte: pachetul privind mobilitatea I, 
reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T), mecanismul pentru interconectarea 
Europei (CEF)14, digitalizarea transporturilor şi evaluarea programelor Galileo şi 
EGNOS15 .  

Miniştrii au examinat în baza unui  raport intermediar al Preşedinţiei estoniene 
progresele înregistrate în ceea ce priveşte un set esenţial de propuneri privind 
transportul rutier. Acestea fac parte din pachetul privind mobilitatea, prezentat de 
Comisie în luna mai a acestui an şi reglementează accesul la ocupaţia de operator de 
transport, accesul la piaţă inclusiv piaţa de cabotaj şi condiţiile de muncă ale 
conducătorilor auto. 

Delegaţiile s-au pronunţat pentru norme simplificate, mai clare şi armonizate şi 
pentru condiţii de muncă mai bune pentru conducătorii auto. Au evidenţiat  faptul că 
sectorul transporturilor reprezintă atât un pilon esenţial pentru funcţionarea pieţii 
interne cât şi un sector economic în sine care necesită un cadru de reglementare solid 
pentru a permite un control eficient al normelor sociale şi de piaţă.  

În continuare, miniştrii au susţinut un schimb de puncte referitor la liberalizarea 
pieţii  de transport intern ( piaţa de cabotaj). În timp ce unele delegaţii  au susţinut că  
armonizarea normelor sociale şi o mai bună aplicare a acestora ar  facilita acest proces, 
altele au considerat că  menţinerea diversităţii impulsionează mediul concurenţial.  

Miniştrii au susţinut o dezbatere  cu privire la  propunerile referitoare la taxarea 
rutieră care de asemenea fac parte din pachetul privind mobilitatea. Statele membre  s-
au pronunţat pentru promovarea principiilor ”poluatorul plăteşte” şi ”utilizatorul 

                                                           

14 Connecting Europe Facility (CEF) 
15 (European Geostationary Navigation Overlay Service) 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14841-2017-INIT/ro/pdf
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plăteşte”, existând  opinii divergente cu privire la modalităţile de punere în practică. În 
ceea ce priveşte propunerea de extindere a domeniului de aplicare  a Directivei 
Eurovignette la toate categoriile de vehiculele, majoritatea delegaţiilor au fost de acord 
cu acesta măsură în timp de altele au preferat să excludă autobuzele şi autocarele 
pentru a combate congestioanarea. Referitor la propunerea comisiei privind 
introducerea unui sistem de taxare bazat pe distanţă statele membre  s-au pronunţat 
pentru menţinerea  dreptului de a opta pentru sistemul care corespunde cel mai bine 
caracteristicilor  lor individuale. 

De asemenea, Consiliul a adoptat trei seturi de concluzii privind: progresele în 
ceea ce priveşte reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) şi Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) pentru transporturi; digitalizarea transporturilor şi 
evaluarea la jumătatea perioadei a programului Galileo, EGNOS şi a Agenţiei GNSS 
European.  

 Concluziile trec în revistă implementarea atât a TEN-T, cât şi a MIE pentru 
transporturi până în prezent, şi examinează viitoarele nevoi şi priorităţi în materie de 
investiţii pentru infrastructura de transport a UE .Consiliul a reafirmat rolul important 
al coordonatorilor europeni pentru implementarea la timp a coridoarelor modale ale 
reţelei centrale şi a apreciat adoptarea noului Plan european de desfăşurare  a 
ERTMS16. Concluziile privind digitalizarea transporturilor subliniază importanţa 
acestui proces pentru economia şi competitivitatea europeană şi reafirmă angajamentul 
UE de a deveni lider global în acest domeniu. Se propune eliminarea obstacolelor din 
calea realizării unui sistem de transport multimodal  fără precedent şi eficient în 
Europa. Comisia este invitată să  elaboreze o strategie de digitalizare amplă şi 
multimodală pentru sectorul transporturilor în primul trimestru al anul 2019. 

Consiliul  a adoptat  concluziile cu privire la evaluarea intermediară a 
programului Galileo, a sistemului EGNOS şi a performanţei Agenţiei europene GNNS17. 
Acestea subliniază importanţa strategică a sistemelor europene de navigaţie prin satelit 
şi stabileşte o serie de recomandări cu privire la evoluţia lor viitoare. 

 În  cadrul lucrărilor destinate domeniului telecomunicaţiilor, miniştrii au 
susţinut o dezbatere  cu privire la Propunerea de regulament privind fluxul de date fără 
caracter personal. Scopul propunerii este de a stabili un cadru juridic clar care să 
permită circulaţia transfrontalieră a datelor fără caracter personal în interiorul UE şi să 
asigure accesul autorităţilor publice la date stocate sau prelucrate în alt stat membru, în 
vederea  finalizării activităţilor de reglementare. Miniştrii şi-au exprimat susţinerea 
pentru această propunere în ceea ce priveşte personalul şi datele fără caracter personal 
precum si datele mixte. 

”( …) Reuniunea de astăzi a reprezentat un nou pas către piaţa unică digitală, 
care este esenţială pentru competitivitatea şi prosperitatea Europei. Am ajuns la un 
acord privind un mandat de actualizare a normelor pentru OAREC şi am avut discuţii 
constructive cu privire la modalităţile de a avansa lucrările în legătură cu două 
aspecte importante: viaţa privată şi comunicaţiile electronice şi fluxul liber al datelor 
fără caracter personal. Dezbaterea a arătat un sprijin puternic din partea statelor 
membre pentru propunerea privind fluxul liber al datelor şi pentru eforturile 
Preşedinţiei de a ajunge la un acord în cadrul Consiliului în cursul acestui an .”- a 

                                                           

 
European Rail Traffic Management System ( Sistemul European de gestionare a traficului feroviar ) 
17 European Global Navigation System Agency   

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15425-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15431-2017-INIT/ro/pdfl
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15435-2017-INIT/ro/pdf
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declarat  Urve Palo, preşedinte al Consiliului şi ministru al antreprenoriatului şi al 
tehnologiei informaţiei. 

Miniştrii au analizat progresele înregistrate cu privire la  propunerea de 
regulament e - privecy care este destinată să asigure un nivel înalt de protecţie a vieţii 
private şi a datelor cu caracter personal în  comunicaţiile electronice. Acesta urmăreşte,   
de asemenea, să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru furnizorii de servicii 
diverse şi să asigure gratuit circulaţia datelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în 
UE. Regulamentul va înlocui directiva e-privecy care a fost actualizată ultima  data în 
2009 şi va completa Regulamentul privind protecţia generală a datelor adoptat în 2016. 

 

Reuniunea informală afaceri externe 

 

În data de 5 decembrie a.c., Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi 
politica de securitate şi miniştrii de externe ai Uniunii Europene au avut o reuniune 
informală la Bruxelles, la care a fost invitat secretarul de stat al Statelor Unite ale 
Americii, dl Rex Tillerson. Miniştrii au discutat despre modalităţile de consolidare a 
cooperării transatlantice privind provocările globale majore cum ar fi comerţul, 
schimbările climatice, problemele legate de securitate şi geopolitică.  

Au fost abordate subiecte urgente de pe agenda internaţională, inclusiv procesul 
de pace din Orientul Mijlociu, situaţia din Siria, cooperarea cu Ucraina şi tensiunile din 
Peninsula Coreeeană.  Totodată, s-a desfăşurat un schimb de opinii cu privire la 
importanţa punerii în aplicare a acordului nuclear cu Iranul (JCPOA). 

La finalul reuniunii, Înaltul Reprezentant al UE a evidenţiat faptul că Uniunea 
Europeană şi SUA sunt parteneri strategici care împărtăşesc valori, principii şi interese 
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comune în ceea ce priveşte abordarea provocărilor globale cu care se confruntă cele 
două părţi, declarând că „(...) Întâlnirea a confirmat importanţa pe care Uniunea 
Europeană şi Statele Unite o acordă cooperării şi parteneriatului lor strâns” cât şi „o 
oportunitate de a reînnoi în mod colectiv angajamentul nostru în ceea ce priveşte o 
cooperare strânsă în legătură cu o serie de dosare importante.” 

 

Reuniunea Consiliului  ocuparea  forţei de muncă, politică 

socială,sănătate şi consumatori (EPSCO) 

 

În cadrul reuniunii din 7 -8 decembrie 2017 Consiliul a convenit asupra poziţiei 
sale cu privire la directiva privind cerinţele de accesibilitate aplicabile  produselor şi 
serviciilor. Pe baza acestui mandat Preşedinţia va începe negocierile cu Parlamentul 
European. 

Peste 80 de milioane de persoane au un anumit handicap şi numărul acestora 
este în creştere din cauza populaţiei îmbătrânite. Prin intermediul acestei propuneri  
legislative o gamă largă de produse şi servicii vor deveni mai accesibile persoanelor cu 
nevoi speciale  care în acest fel vor avea un rol productiv în cadrul societăţii. 

Produsele şi serviciile care intră sub incidenţa directivei sunt: sistemele 
hardware destinate consumatorilor cum ar fi ( calculatoarele personale, tabletele, 
telefoanele inteligente, serviciile de comunicaţii electronice, comerţul electronic (e -
commerce), cărţile electronice ( e-books), serviciile care oferă acces la conţinutul 
audiovizual, diverse servicii de transport (cum ar fi distribuitoarele de bilete de 
călătorie, terminalele interactive pentru autoservire care oferă informaţii privind 
călătoriile, serviciile bancare şi financiare (bancomatele, terminalele de plată şi alte 
terminale pentru autoservire utilizate pentru servicii bancare destinate 
consumatorilor). 

Miniştrii au ajuns la un acord parţial cu privire la propunerea de revizuirea a 
Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 
Obiectivul general al propunerii este de a continua modernizarea normelor UE privind 
coordonarea securităţii sociale, făcându-le mai clare şi mai echitabile, şi sporindu-le 
forţa executorie, contribuind astfel la facilitarea liberei circulaţii a persoanelor în cadrul 
UE.  

În a doua parte a lucrărilor Consiliul a adoptat concluziile privind viitorul 
muncii: contribuţia tehnologiei digitale. Acestea au evidenţiat impactul digitalizării 
asupra pieţei forţei de muncă, în special în ceea ce priveşte productivitatea muncii, 
gradul de ocupare al forţei de muncă şi noile cerinţele privind aptitudinile şi 
competenţele corespunzătoare tehnologiei digitale. Statele membre şi partenerii sociali 
sunt invitaţi să  recunoască noile forme de  ocupare a forţei de muncă, asigurând 
totodată condiţii de muncă decente, o protecţie socială adecvată şi egalitatea de şanse 
pentru toţi. 

În data de 8 decembrie 2017 Consiliul a organizat o primă  dezbatere cu privire 
la politica farmaceutică din UE cu scopul de a restabili echilibrul dintre sistemele 
farmaceutice din UE şi din  statele membre. Miniştrii au evidenţiat faptul că politica 
farmaceutică contribuie la  sustenabilitatea sistemelor de sănătate prin asigurarea 
accesului continuu la medicamente eficace, sigure şi de înaltă calitate. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14954-2017-INIT/ro/pdf
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În continuare Consiliul a adoptat concluzii cu privire la aspectele transfrontaliere 
ale politicii privind alcoolul. Combaterea consumului nociv de alcool reprezintă una 
dintre priorităţile preşedinţiei estoniene şi a constituit una dintre principalele teme 
dezbătute în cadrul reuniunii informale a miniştrilor sănătăţii de la Talinn ( 20-21 iulie 
a.c. ). Principalele aspecte transfrontaliere evidenţiate au vizat publicitatea alcoolului 
prin intermediul platformelor media, digitale, inclusiv a platformelor de comunicare 
socială la care sunt expuşi tinerii, transportul şi etichetarea băuturilor alcoolice. 

Miniştrii au susţinut o dezbatere şi au adoptat concluzii pe tema ”Sănătatea în 
societatea digitală şi realizarea de progrese în ceea ce priveşte inovarea,  bazată pe date 
în domeniul sănătăţii”. Acestea au evidenţiat potenţialul tehnologiilor digitale  pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de analiză a datelor şi pentru obţinerea unor rezultate mai 
bune în domeniul sănătăţii, a unei  calităţi mai bune a vieţii  pacienţilor şi a unor 
servicii şi produse mai uşor de utilizat, interoperabile şi sigure. 

 

Reuniunea Consiliului  justiţie şi afaceri interne  

 

În data de 7 decembrie 2017  Consiliul a adoptat poziţia cu privire la 
Regulamentul privind Agenţia europeană pentru gestionarea operaţională a sistemelor 
informatice la scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (eu Lisa). Pe baza 
acestui mandat, Preşedinţia va putea să înceapă negocierile cu Parlamentul European 
atunci când acesta din urmă îşi va fi stabilit poziţia. 

”(…)  Consolidarea mandatului eu-LISA ne va permite să optimizăm sistemele 
pe care le-am instituit pentru a asigura securitatea în UE şi pentru a reglementa 
migraţia. Agenţia va juca un rol important în viitor şi va consolida 
interoperabilitatea pentru a îmbunătăţi şi a accelera accesul la aceste baze de date. 
Acestea au fost priorităţile preşedinţiei estoniene şi sunt foarte satisfăcut de 
progresele pe care le-am înregistrat.” - a declarat  Andres Anvelt, ministrul de interne 
al Estoniei. 

Acest regulament va dezvolta, pe mai departe, capacitatea agenţiei de a contribui 
la gestionarea frontierelor, la cooperarea în aplicarea legii şi la gestionarea migraţiei în 
UE. Agenţia va juca un rol important şi în implementarea noii arhitecturi informatice în 
domeniul justiţiei şi afacerilor interne. 

Miniştrii au susţinut pe baza unui raport intermediar al grupului de lucru la nivel 
înalt al Comisiei Europene un schimb de puncte de vedere privind radicalizarea. 
Dezbaterea a vizat găsirea unor noi oportunităţi de cooperarea între autorităţile 
competente în domeniul combaterii terorismului.  

  În data de 8 decembrie 2017 Consiliul a adoptat poziţia cu privire la 
proiectul de regulament privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de 
indisponibilizare şi de confiscare. Pe baza acestui mandat, Preşedinţia va fi în măsură 
să înceapă negocierile cu Parlamentul European. Proiectul de act legislativ urmăreşte ca 
UE să devină mai sigură. Indisponibilizarea efectivă şi confiscarea activelor obţinute 
prin activităţi infracţionale este o măsură importantă pentru combaterea finanţării 
criminalităţii, inclusiv a terorismului. 

” (…) este foarte important să se asigure că „ infracţionalitatea nu aduce 
venituri”. Prin îmbunătăţirea recunoaşterii reciproce a ordinelor de indisponibilizare 
şi de confiscare, putem să acţionăm mai rapid şi să lipsim infractorii de fondurile lor, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14082-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14078-2017-INIT/ro/pdf
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indiferent de locul în care se află în UE. Aceasta ne va ajuta să prevenim utilizarea 
fondurilor pentru finanţarea terorismului” - a relatat Urmas Reinsalu, ministrul 
estonian al justiţiei. 

 

Consiliul de asociere UE-Ucraina 

 

În data de 8 decembrie 2017, a avut loc, la Bruxelles, cea de a 4-a reuniune a 
Consiliului de asociere UE-Ucraina, coprezidată de Înaltul Reprezentant al UE, dna 
Federica Mogherini şi de prim-ministrul Ucrainei, dl Volodymyr Groysman. 

Consiliul a evaluat situaţia relaţiilor bilaterale dintre cele două părţi şi  
progresele realizate de la punerea în aplicare a acordului de asociere UE-Ucraina 
începând cu 1 septembrie 2017 şi de la lansarea în data de 11 iunie 2017 a regimului fără 
vize pentru cetăţenii ucraineni care călătoresc în Uniunea Europeană. 

Consiliul a salutat instituirea de către Ucraina a unui cadru instituţional legal 
pentru a spori punerea în aplicare, coordonarea şi monitorizarea acordului de asociere, 
inclusiv  a noului plan de acţiune guvernamental. Uniunea Europeană şi-a reafirmat 
sprijinul pentru eforturile substanţiale de reformă ale Ucrainei, inclusiv prin asistenţă 
financiară pentru progresele concrete de reformă.  

Totodată, Consiliul a salutat progresele realizate de Ucraina în punerea în 
aplicare a reformei din sistemul juridic, inclusiv lansarea noi Curţi Supreme, cât şi a 
luptei împotriva corupţiei, reamintind nevoia de a asigura independenţa şi resursele 
necesare instituţiilor specializate anticorupţie. 

Privind situaţia economică, Consiliul a luat act de importanţa continuării 
ritmului reformelor într-o serie de domenii, cum ar fi cel al finanţelor, energiei, 
sănătăţii şi educaţiei. Referitor la comerţul bilateral  între UE şi Canada, Consiliul a 
salutat creştere de 27% a fluxurilor comerciale în primele opt luni ale anului 2017, faţă 
de aceeaşi perioadă a anului precedent. 

În plus, Consiliul a abordat aspecte regionale şi situaţia din estul Ucrainei. În 
acest context, Uniunea Europeană şi-a reafirmat politica de nerecunoaştere a anexării 
ilegale a Republicii autonome Crimeea şi a oraşului Sevastopol de către Rusia şi a 
solicitat eliberarea imediată a tuturor cetăţenilor ucraineni deţinuţi ilegal în peninsula 
anexată şi în Rusia. 

Cu prilejul reuniunii, Înaltul Reprezentant şi prim-ministrul Ucrainei au semnat 
un Acord de finanţare pentru programul de sprijin al UE destinat zonei de est a 
Ucrainei, printr-o contribuţie de 50 de milioane de euro care vizează consolidarea 
guvernanţei locale, redresarea economică, securitate comunitară şi coeziune socială în 
zonele controlate de guvern din regiunile Donetsk şi Luhansk şi un Acord de finanţare 
pentru a favoriza participarea Ucrainei la strategia UE pentru regiunea Dunării şi 
pentru a-i permite integrarea deplină în Programul transnaţional al Dunării privind 
promovarea creşterii economice şi a cooperării durabile în bazinul Dunării. 

 

 

 

 

https://www.danube-region.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
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Comisia Europeană recomandă Consiliului European (articolul 50) 
constatarea faptului că s-au înregistrat „progrese suficiente”  

În data de 8 decembrie 2017  Comisia Europeană a făcut o recomandare18 pentru 
Consiliului European (articolul 50 - TUE) de a concluziona că s-au înregistrat „progrese 
suficiente” în prima etapă a negocierilor cu Regatul Unit desfăşurate în temeiul 
articolului 50. 

Consiliul European urmează să decidă, în reuniunea din 15 decembrie 2017, dacă 
progresele înregistrate sunt suficiente pentru a permite avansarea în cea de a doua 
etapă a negocierilor. 

Evaluarea Comisiei se bazează pe un raport comun, convenit de către 
negociatorii Comisiei şi ai Guvernului Regatului Unit, care a fost aprobat de prim-
ministrul Theresa May în cursul unei reuniuni cu preşedintele Jean-Claude Juncker. 

Comisia constată că s-au realizat progrese suficiente în fiecare dintre cele trei 
domenii prioritare, şi anume drepturile cetăţenilor, dialogul privind Irlanda/Irlanda de 
Nord şi, respectiv, decontul financiar, astfel cum sunt stabilite în Orientările Consiliului 
European din 29 aprilie 2017. Drepturile cetăţenilor UE care trăiesc în Regatul Unit şi 
drepturile cetăţenilor britanici din UE-27 vor rămâne neschimbate după ce Regatul 
Unit va ieşi din UE. Comisia s-a asigurat, de asemenea, că toate procedurile 
administrative vor fi ieftine şi simple pentru cetăţenii UE din Regatul Unit. 

În ceea ce priveşte decontul financiar, Regatul Unit a fost de acord ca 
angajamentele luate de UE-28 să fie onorate de UE-28, aşadar inclusiv de Regatul Unit. 

                                                           

18 COM(2017) 784 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21754/29-euco-art50-guidelines-ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21754/29-euco-art50-guidelines-ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/citizens_rights_-_comparison_table.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/1_en_act_communication.pdf
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În ceea ce priveşte frontiera dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, Regatul Unit 
recunoaşte situaţia unică de pe insula irlandeză şi a prezentat angajamente 
semnificative pentru a se evita o frontieră strict controlată. 

În cazul în care Consiliul European (articolul 50) consideră că s-au înregistrat 
progrese suficiente, negociatorii Comisiei Europene şi ai Guvernului Regatului Unit vor 
începe să elaboreze un acord de retragere în temeiul articolului 50 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, pe baza Raportului comun şi a rezultatelor negocierilor referitoare 
la alte aspecte legate de retragere. În conformitate cu Orientările din 29 aprilie 2017 şi 
de îndată ce statele membre îşi exprimă acordul cu privire la evaluarea Comisiei, 
aceasta va fi pregătită să lucreze la eventualele măsuri tranzitorii şi să demareze discuţii 
preliminare privind relaţia viitoare dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit. 

La data de 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenţia sa de 

a se retrage din Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 50 din TUE. La 29 aprilie 

2017, Consiliul European (articolul 50) a adoptat un set de orientări politice. La 22 mai 2017, 

Consiliul Afaceri Generale (articolul 50) a autorizat Comisia Europeană să deschidă 

negocierile cu Regatul Unit şi a adoptat directive de negociere (directivele de negociere). 

Negocierile ar trebui să fie finalizate până în toamna anului 2018 pentru a avea suficient 

timp ca acordul de retragere să fie încheiat de către Consiliu, după obţinerea aprobării 

Parlamentului European, şi să fie aprobat de către Regatul Unit în conformitate cu propriile 
sale proceduri înainte de 29 martie 2019. 

 

Migraţie, afaceri interne, cetăţenie 

 

Gestionarea viabilă pe termen lung a migraţiei 

Comisia a propus în data de 7 decembrie 2017 o foaie de parcurs19 prin care se 
urmăreşte să se ajungă la un acord cuprinzător, până în iunie 2018, cu privire la 
modalităţile de aplicare a unei politici durabile în domeniul migraţiei. 

În cadrul Agendei liderilor, din marja Consiliului European din  14-15 decembrie 
2017, şefii de stat sau de guvern vor organiza o dezbatere tematică privind calea de 
urmat pe dimensiunea internă şi cea externă a politicii în materie de migraţie. Comisia 
recomandă liderilor să continue lucrările în curs, asigurând realizarea unor progrese 
rapide în ceea ce priveşte reforma sistemului european comun de azil al UE, 
consolidarea parteneriatelor cu ţările terţe, deschiderea unor căi legale de migraţie 
către Europa şi punerea la dispoziţie a unei finanţări adecvate pentru viitor.  

Dat fiind că discuţiile cu privire la propunerile Comisiei de revizuire a sistemului 
european comun de azil avansează foarte încet, este esenţial ca Consiliul European să 
deblocheze dezbaterea privind o abordare mai eficace şi mai echitabilă care să asigure 
echilibrul adecvat între solidaritate şi responsabilitate. Ţinând seama de diferitele 
poziţii, reforma „sistemului Dublin” ar putea fi realizată prin adoptarea unei abordări în 
care componenta privind transferurile obligatorii s-ar aplica în situaţiile de criză gravă, 
în timp ce în situaţii mai puţin problematice, transferurile s-ar baza pe angajamente 
voluntare din partea statelor membre. Comisia recomandă Consiliului să analizeze 

                                                           

19 COM(2017) 820: Contribuţia Comisiei la dezbaterea tematică a liderilor UE referitoare la calea de 
urmat privind dimensiunea externă şi internă a politicii în domeniul migraţiei 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/ro/pdf
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propunerile Comisiei în ansamblu şi să urmărească aprobarea unei revizuiri 
a Regulamentului Dublin ca parte a unui acord mai amplu privind toate reformele 
propuse, până în iunie 2018. În timp ce discuţiile privind aspectele esenţiale ale 
solidarităţii şi responsabilităţii continuă, anumite elemente ale pachetului, cum ar fi 
propunerile privind Agenţia Uniunii Europene pentru Azil şi Eurodac, pot fi adoptate 
până în martie 2018, pentru a pune bazele operaţionale ale sistemului de azil reformat. 

Pentru a oferi statelor membre asistenţă imediată în scopul protejării 
frontierelor externe, UE trebuie să pună în aplicare pe deplin noua Agenţie Europeană 
pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă, finalizând astfel crearea unui sistem 
eficace de gestionare a frontierelor externe. Statele membre trebuie să se asigure, până 
în martie 2018, că toate resursele şi efectivele de personal necesare în scopul rezervelor 
pentru reacţie rapidă ale Agenţiei sunt pregătite pentru a fi mobilizate. 

Trebuie consolidată dimensiunea externă a politicii în domeniul migraţiei pentru 
a se asigura punerea în aplicare pe deplin a Declaraţiei UE-Turcia şi sunt necesare 
angajamente mai puternice faţă de ţările terţe partenere şi agenţiile ONU. În prezent, 
UE trebuie să fie pregătită să mobilizeze resurse suplimentare pentru Instrumentul UE 
pentru refugiaţii din Turcia”, să consolideze parteneriatul strategic cu „Uniunea 
Africană şi cu statele sale membre, să realizeze primul pachet de proiecte din cadrul 
Planului european de investiţii externe şi să sporească resursele alocate componentei 
„Africa de Nord” a Fondului fiduciar al UE. 

Pentru a descuraja migraţia neregulamentară şi a submina modul de operare al 
traficanţilor de persoane şi al călăuzelor, UE trebuie să ofere o alternativă la călătoriile 
periculoase prin deschiderea unor căi sigure şi legale pentru cei care au cu adevărat 
nevoie de protecţie. În acest scop, statele membre vor trebui, de asemenea, să ia măsuri 
pentru a reloca încă 50 000 de refugiaţi vulnerabili până în mai 2019. În acelaşi timp, 
statele membre trebuie să asigure în practică returnarea şi readmisia rapidă şi eficace a 
persoanele care nu au dreptul de a rămâne în UE. Statele membre ar trebui să 
garanteze, până în mai 2018, funcţionarea deplină a capacităţii de returnare în cadrul 
Agenţiei Europene pentru Paza de Frontieră şi de Coastă şi să asigure, până în iunie 
2018, o creştere cu 50 %, în comparaţie cu 2017, a numărului migranţilor care se întorc 
în ţara de origine prin intermediul operaţiunilor organizate în cooperare cu agenţia.. 

Prin intermediul grupului operativ comun al Uniunii Europene/ Uniunii 
Africane / Organizaţiei Naţiunilor Unite, înfiinţat la 29 noiembrie 2017, statele membre 
ar trebui să ofere sprijin Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie pentru a accelera 
returnările din Libia, Comisia urmând să finanţeze un număr suplimentar de 15 000 de 
returnări voluntare asistate până în februarie 2018. 

Gestionarea migraţiei reprezintă o provocare majoră, care necesită investiţii 
financiare. Începând din 2015, fondurile puse la dispoziţie de UE prin intermediul 
Fondurilor pentru azil, migraţie şi integrare şi al agenţiilor UE au crescut cu aproape 
75 %. Pentru a continua în această direcţie, liderii ar trebui să reflecteze asupra modului 
în care se poate garanta finanţarea pentru dimensiunea externă a migraţiei şi să 
mobilizeze rapid resursele pentru a aborda cauzele profunde ale migraţiei şi pentru  a 
asigura protecţia refugiaţilor şi a migranţilor. Următorul cadru financiar 
multianual (bugetul UE pe 7 ani) ar trebui să reflecte experienţa din ultimii trei ani şi să 
pună la dispoziţie instrumente flexibile pentru a face faţă viitoarelor provocări legate de 
migraţie. 
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Foaie de parcurs pentru încheierea unui acord până în iunie 2018 
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Politica regională  

 

Comisia acordă un nou sprijin pentru regiunile UE care lucrează 
împreună la proiecte de înaltă tehnologie 

Comisia a anunţat în data de 7 decembrie 2017 parteneriatele interregionale care 
vor beneficia de un sprijin adaptat în cadrul unei noi acţiuni-pilot finanţate de UE 
pentru proiecte inovatoare. 

Scopul acestei acţiuni-pilot este de a ajuta aceste parteneriate să îşi dezvolte 
proiectele în sectoare prioritare precum: volumele mari de date (big data), 
bioeconomia, utilizarea eficientă a resurselor, sistemele avansate de fabricaţie sau 
securitatea cibernetică. 

În urma unei cereri de exprimare a interesului lansate de Comisie în septembrie 
2017, au fost selectate 8t parteneriate interregionale, care vor fi conduse de una sau mai 
multe regiuni coordonatoare, astfel: 

1. Un parteneriat la care participă 8 regiuni, condus de Brabantul de Nord 
(NL), Flandra (BE) şi Norte (PT), va dezvolta proiecte comune în domeniul imprimării 
3D; 

2. Un grup de 9 regiuni condus de Flandra (BE) va colabora în 
sectorul bioeconomiei; 

3. Bretania (FR), împreună cu 3 regiuni şi cu Estonia, se va concentra 
pe securitatea cibernetică; 

4. Lombardia (IT) şi alte 7 regiuni au ales ca specialitate economia circulară, 
mai precis defabricarea şi refabricarea; 

5. Toscana (IT), alte 21 de regiuni şi Estonia vor întreprinde eforturi comune 
pentru a dezvolta noi soluţii în agricultura de înaltă tehnologie; 

6. Scoţia (UK) şi Ţara Bascilor (ES) coordonează un grup de 16 regiuni 
pentru proiecte comune în domeniul energiei din surse regenerabile marine.Regiunea 
norvegiană Sogn og Fjordane este, de asemenea, asociată. 

7. Andaluzia (ES) şi alte 5 regiuni au ales ca prioritate tematică clădirile 
sustenabile; 

8. Andaluzia (ES) şi Emilia-Romagna (IT) coordonează un grup de 9 regiuni 
care va dezvolta proiecte inovatoare în domeniul trasabilităţii şi în cel al volumelor mari 
de date în industria agroalimentară. 

Aceste parteneriate vor beneficia de sprijin din partea echipelor speciale 
instituite în cadrul Comisiei, la care participă experţi din mai multe departamente 
tematice. Experţii vor oferi consiliere, de exemplu cu privire la cele mai bune modalităţi 
de a combina fondurile UE pentru finanţarea proiectelor. 

Pe lângă acest sprijin practic din partea Comisiei, fiecare parteneriat poate 
beneficia de servicii externe de consiliere până la o valoare de 200 000 EUR pentru 
activităţi de extindere şi de comercializare. Finanţarea provine din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR). 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3501_ro.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
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Educaţie, cultură, tineret şi sport 

Lansarea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 

În cadrul Forumului european al culturii, desfăşurat la Milano, au avut loc 
festivităţile de deschidere a „Anului European al Patrimoniului Cultural 2018”. 

Cu acest prilej va fi adus în prim-plan bogăţia patrimoniului cultural al Europei, 
evidenţiind rolul jucat de acesta pentru încurajarea unui sentiment comun de identitate 
şi pentru construirea viitorului său.    

Obiectivul Anului European al Patrimoniului Cultural este de 
a sensibiliza publicul larg cu privire la importanţa socială şi economică a patrimoniului 
cultural. Mii de iniţiative şi evenimente din întreaga Europă vor oferi posibilitatea de a 
implica cetăţenii din toate categoriile sociale, în special copiii şi tineretul, comunităţile 
locale şi persoanele care vin rareori în contact cu cultura, pentru a le promova, astfel,  
un sentiment comun de apartenenţă. 

Proiectele şi iniţiativele puse în aplicare în statele membre, municipalităţile şi 
regiunile din UE vor fi completate de proiecte transnaţionale finanţate de către UE. De 
exemplu, Comisia va organiza, împreună cu statele membre, evenimentul emblematic 
al Anului European al Patrimoniului Cultural intitulat „Assises du Patrimoine”, pentru 
a începe să lucreze la un plan de acţiune al UE pe termen lung pentru cultură şi 
patrimoniul cultural. Acesta va veni în completarea discuţiilor purtate de liderii UE cu 
privire la educaţie şi cultură la 17 noiembrie a.c. la Göteborg. 

 

 

 

Proceduri de infringement 

Cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor de către statele membre din 
luna decembrie: principalele decizii 

În data de 7 decembrie 2017 Comisia Europeană a prezentat pachetul său lunar 
de decizii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor. Comisia urmăreşte acţionarea în 
justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul 
legislaţiei UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, 
au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul 
cetăţenilor şi al întreprinderilor. 

1. Piaţa unică digitală 

Sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

ANUL PATRIMONIULUI CULTURAL 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_en.htm
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Gestionarea colectivă a drepturilor: Comisia sesizează Curtea de Justiţie cu 
privire la Bulgaria, Luxemburg, ROMÂNIA şi Spania. 

Comisia Europeană a decis astăzi să sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu privire 
la Bulgaria, Luxemburg, România şi Spania pentru neîndeplinirea obligaţiei de no-
tificare, astfel cum se prevede, până la 10 aprilie 2016, a transpunerii integrale în 
legislaţia naţională a normelor UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra 
operelor muzicale pentru utilizare online, Directiva privind gestiunea colectivă a 
drepturilor de autor, Directiva 2014/26/UE. Comisia îi solicită Curţii să impună celor 4 
state membre plata unor sancţiuni financiare (Bulgaria - 19 121,60 EUR pe 
zi, Luxemburg - 12 920,00 EUR pe zi, România - 42 377,60 EUR pe zi şi Spania - 
123 928,64 EUR pe zi). În mai 2016, au fost introduse proceduri în constatarea 
neîndeplinirii obligaţiilor împotriva acestor ţări. Până în prezent, statele membre în 

cauză nu au comunicat încă Comisiei măsurile necesare 
pentru transpunere directivei în legislaţia lor naţională. 
Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor are 
ca obiectiv ameliorarea modului de administrare a tuturor 
organismelor de gestiune colectivă, stabilind standarde 
comune de guvernanţă, transparenţă şi gestiune financiară. 
Această directivă stabileşte, de asemenea, standarde comune 
privind acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile 
asupra operelor muzicale pentru utilizarea online pe piaţa 
internă. Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de 
autor reprezintă o parte esenţială a legislaţiei europene 
privind drepturile de autor. Toate organismele de gestiune 
colectivă au obligaţia de a-şi ameliora standardele privind 
guvernanţa şi transparenţa.  

O scrisoare de punere în întârziere 

Comisia îndeamnă insistent ROMÂNIA să asigure 
aplicarea corespunzătoare a sistemului de gestiune colectivă 
obligatorie a operelor muzicale. 

Comisia a decis, de asemenea, să transmită României o 
scrisoare de punere în întârziere pentru neîndeplinirea 
obligaţiei de notificare a implementării integrale a normelor 

UE privind sistemul de gestiune colectivă obligatorie a operelor muzicale. Comisia este 
de părere că legislaţia română nu respectă directiva în ceea ce priveşte armonizarea 
anumitor aspecte privind drepturile de autor şi drepturile conexe în societatea 
informaţională (Directiva 2001/29/CE) şi nici Directiva privind gestiunea colectivă a 
drepturilor de autor (Directiva 2014/26/UE). Conform legislaţiei UE, autorii pot 
autoriza sau interzice comunicarea către public a operelor pe care le creează. Cu toate 
acestea, conform legislaţiei române, autorii nu au de ales şi trebuie să cedeze 
gestionarea dreptului lor de comunicare către public a operelor muzicale unui organism 
de gestiune colectivă. Această situaţie duce la lipsirea autorului de drepturile exclusive 
asupra comunicării către public, ceea ce Comisia consideră că nu este justificat în 
temeiul legislaţiei UE. România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde la 
această scrisoare.  

2. Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune 

Aviz motivat 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0026
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-rights-management-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0026
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Comisia îndeamnă insistent ITALIA să notifice transpunerea completă a 
normelor UE cu privire la Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind 
munca din domeniul maritim. 

3. Energie 

Scrisori de punere în întârziere 

Piaţa internă a energiei: Comisia solicită Ciprului şi Republicii Cehe să pună în 
aplicare al treilea pachet legislativ privind energia al UE. 

Eficienţa energetică: Comisia solicită Greciei şi Maltei să pună în aplicare în mod 
corect normele UE referitoare la performanţa energetică a clădirilor. 

 

4. Mediu 

Avize motivate 

Impactul asupra mediului: Comisia solicită Republicii Cehe să-şi finalizeze 
procesul de conformare cu normele UE. 

Apă: Comisia îndeamnă insistent Ungaria să respecte normele UE privind 
tratarea apelor urbane reziduale. 

Aer: Comisia solicită Poloniei să transpună noua legislaţie UE privind 
îmbunătăţirea calităţii aerului. 

Pungi din plastic: Comisia îndeamnă insistent Portugalia să transpună normele 
UE privind pungile de transport din plastic subţiri. 

Scrisori de punere în întârziere 

Apă: Comisia îndeamnă insistent Ungaria să transpună normele UE privind apa 
potabilă. 

Bunăstarea animalelor: Comisia solicită Ungariei să transpună în mod corect 
măsurile privind protecţia animalelor de laborator. 

Zgomot: Comisia îndeamnă insistent Franţa şi Grecia să adopte planuri de 
acţiune privind zgomotul ambiental. 

Impactul asupra mediului: Comisia solicită Spaniei să aplice în mod adecvat 
normele UE cu ocazia regularizării anumitor proiecte 

5. Piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri 

Sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Întârzierea în efectuarea plăţilor: Comisia sesizează Curtea de Justiţie cu privire 
la Italia pentru că nu garantează plata la timp a furnizorilor. 

Comisia sesizează Curtea de Justiţie a UE cu privire la Ungaria pentru Legea 
privind învăţământul superior. 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, o scrisoare de punere în 
întârziere şi un aviz motivat 

Calificări profesionale: Comisia sesizează Curtea cu privire la Belgia, Franţa şi 
Germania şi deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva 
Ciprului. 
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Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi o scrisoare de punere în 
întârziere 

Achiziţii publice: Comisia sesizează Curtea de Justiţie cu privire la 4 state 
membre (Austria, Luxemburg, Slovenia şi Spania) şi deschide o nouă cauză ( Ţările de 
Jos). 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi o închidere de caz 

Servicii: Comisia sesizează Curtea de Justiţie cu privire la AUSTRIA şi închide un 
caz împotriva Ciprului. 

O scrisoare de punere în întârziere 

Libera circulaţie a mărfurilor: Comisia solicită Spaniei să elimine restricţiile 
asupra importurilor de medicamente homeopate. 

Proceduri de închidere 

Comisia închide procedurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor şi 
plângerile din sectorul jocurilor de noroc. 

6. Justiţie, consumatori şi egalitatea de gen 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiţie cu 
privire la Ungaria pentru legea acestei ţări privind ONG-urile. 

Avize motivate şi scrisori de punere în întârziere 

Comisia îndeamnă insistent 8 state membre să 
transpună a patra directivă privind combaterea spălării 
banilor. 

Comisia a îndemnat insistent Bulgaria, Cipru, 
Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, ROMÂNIA şi Ţările de 
Jos să transpună în legislaţia lor naţională „A patra directivă 
privind combaterea spălării banilor ” [Directiva (UE) 
2015/849]. Noile norme ale UE vor consolida cerinţele 
existente în materie de combatere a spălării banilor, vor 
îndrepta aceste fapte şi vor stopa finanţarea terorismului. 
Toate statele membre trebuiau să transpună această directivă 
până la 26 iunie 2017. Cele 8 state membre nu au notificat nici 
o măsură de transpunere, iar proiectele de legi se află încă în 
procesul legislativ naţional. Prin urmare, după ce a acordat 
acestor 8 ţări posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile cu privire la scrisorile de punere 
în întârziere transmise în iulie 2017, Comisia le invită să ia măsurile necesare pentru a 
se conforma pe deplin directivei. În cazul în care nu îşi aliniază legislaţia naţională la 
legislaţia UE în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazurile Curţii 
de Justiţie a UE. În afară de procedurile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor 
împotriva anumitor state membre pe care Comisia le-a deschis în luna iulie a anului 
trecut, la 23 noiembrie 2017, Comisia a deschis noi proceduri în constatarea 
neîndeplinirii obligaţiilor şi a transmis scrisori de punere în 
întârziere Belgiei şi Spaniei, deoarece Comisia a evaluat măsurile notificate ca 
nereprezentând o transpunere integrală în sistemele lor juridice naţionale a normelor 
UE referitoare la Directiva privind combaterea spălării banilor. Belgia şi Spania au la 
dispoziţie două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz 
contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_en.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
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O procedură de închidere 

Comisia şi Italia au soluţionat cu succes problema pachetelor de servicii turistice, 
pentru a garanta protecţia consumatorilor în cazul falimentului unui operator de 
turism. 

7. Afaceri maritime şi pescuit 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Politică maritimă europeană integrată: Comisia decide să sesizeze Curtea cu 
privire la Bulgaria, Finlanda şi Grecia. 

8. Migraţie, afaceri interne şi cetăţenie 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Transferul solicitanţilor de azil: Comisia sesizează Curtea de Justiţie cu privire la 
Republica Cehă, Ungaria şi Polonia. 

Avize motivate 

Migraţia: Comisia accelerează procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligaţiilor împotriva Ungariei în legătură cu legea acestei ţări în 
materie de azil. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Migraţia legală: Comisia solicită Greciei, Ţărilor de Jos şi 
Portugaliei să reanalizeze taxele percepute pentru permisele de 
şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe şi îndeamnă insistent 
ROMÂNIA să pună corect în aplicare directivele privind 
migraţia legală.  

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în 
întârziere Greciei, Ţărilor de Jos şi Portugaliei pentru 
impunerea de taxe excesive şi disproporţionate pentru 
acordarea de permise de şedere în temeiul directivelor UE 
privind migraţia legală, precum şi României, pentru 
transpunerea şi punerea în aplicare incorecte a anumitor 
dispoziţii ale directivelor UE privind migraţia legală. Aceste 
directive vizează condiţiile de intrare şi de şedere pentru 
anumite categorii de migranţi, precum studenţi, cercetători şi 
lucrători cu înaltă calificare, însă şi pentru rezidenţii pe termen 
lung şi beneficiarii normelor privind reunificarea familiei. Deşi 
statelor membre li se permite să perceapă taxe administrative 
pentru prelucrarea cererilor, taxele excesive şi disproporţionate încalcă drepturile 
solicitanţilor. Aceasta priveşte punerea în aplicare de către toate cele 4 state membre a 
Directivei privind studenţii (Directiva 2004/114/CE a Consiliului), a Directivei privind 
cercetătorii (Directiva 2005/71/CE a Consiliului), a Directivei privind cartea albastră 
(Directiva 2009/50/CE a Consiliului) şi a Directivei privind permisul unic (Directiva 
2011/98/UE), precum şi punerea în aplicare a Directivei privind rezidenţii pe termen 
lung (Directiva 2003/109/CE a Consiliului) şi a Directivei privind reîntregirea familiei 
(Directiva 2003/86/CE a Consiliului) de către Grecia, Portugalia şi România. De 
asemenea, Comisia este de părere că Grecia nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în 
temeiul Directivei privind rezidenţii pe termen lung, impunând condiţii pentru 
reînnoirea permiselor de şedere pe termen lung în loc să le reînnoiască în mod automat. 
Mai mult, Comisia a deschis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.375.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0086
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împotriva României, pentru transpunerea şi punerea în aplicare incorecte a anumitor 
dispoziţii privind respingerea cererilor de permise de şedere şi obligaţia de a justifica 
motivele de refuz, impuse în cadrul directivelor UE privind migraţia legală. Directivele 
în cauză sunt Directiva privind reîntregirea familiei (Directiva 2003/86/CE), Directiva 
privind studenţii (Directiva 2004/114/CE), Directiva privind cercetătorii (Directiva 
2005/71/CE), Directiva privind cartea albastră (Directiva 2009/50/CE) şi Directiva 
privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE). Grecia, Ţările de Jos, Portugalia şi 
România au la dispoziţie două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de 
Comisie. 

9. Mobilitate şi transporturi 

Un aviz motivat 

Transporturi sustenabile: Comisia îndeamnă insistent Austria 
să transpună normele privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi. 

Scrisori de punere în întârziere 

Siguranţa rutieră: Comisia solicită Ciprului să transpună 
integral normele privind inspecţiile tehnice auto. 

Navigatori: Comisia solicită Irlandei să respecte normele UE 
privind recunoaşterea reciprocă a brevetelor navigatorilor. Comisia 
îndeamnă Italia să respecte normele UE privind nivelul minim de 
formare a navigatorilor. 

Comisia îndeamnă insistent ROMÂNIA să transpună corect 
legislaţia UE privind instituirea spaţiului feroviar unic european.  

Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare 
de punere în întârziere din cauza deficienţelor în aplicarea normelor 
UE de instituire a spaţiului feroviar unic european (Directiva 
2012/34/UE). Scrisoarea de punere în întârziere se referă la noile 
servicii internaţionale de transport feroviar de călători, la acordarea de licenţe 
întreprinderilor feroviare, la furnizarea de informaţii privind condiţiile de acces şi la 
tarifarea serviciilor din terminale, gări şi ateliere. Legislaţia naţională nu prevede 
obligaţia de a consulta sectorul feroviar privind noile acorduri contractuale şi alinierea 
acordurilor existente la noile norme. Legislaţia naţională ar trebui să prevadă, de 
asemenea, o procedură transparentă pentru selectarea personalului decizional din 
cadrul organismului de reglementare în domeniul feroviar. România are la dispoziţie 
două luni pentru a se conforma legislaţiei UE; în caz contrar, Comisia poate trimite un 
aviz motivat pe această temă. 

  

10. Impozitare şi uniunea vamală 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Impozitare: Comisia sesizează Curtea de Justiţie cu privire la Austria în legătură 
cu regimul TVA aplicabil drepturilor de suită asociate operelor de artă. 

Un aviz motivat 

Impozitare: Comisia solicită Letoniei să îşi alinieze la legislaţia UE normele 
naţionale în materie de impozitare privind aportul de capital la o societate sub formă de 
proprietăţi imobiliare. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.375.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0034
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Avize motivate şi închideri de cazuri 

Impozitare: Comisia solicită Belgiei să transpună noile norme privind 
transparenţa în cazul schimbului de informaţii referitoare la decizii fiscale şi închide 
cazurile Bulgariei, Ciprului şi Portugaliei. 

Impozitare: Comisia îi solicită Ciprului să transpună noile norme privind 
schimbul automat de informaţii în domeniul fiscal pentru fiecare ţară şi închide cazurile 
pentru 6 state membre. 

Scrisori de punere în întârziere 

Impozitare: Comisia solicită Franţei să îşi alinieze normele privind impozitarea 
obligaţiunilor şi pe cele privind deductibilitatea taxelor de participare la normele UE. 

Proceduri de închidere 

Impozitare: Comisia închide 4 cazuri, deoarece statele membre au comunicat 
transpunerea normelor privind schimbul automat obligatoriu de informaţii. 

 

Afaceri economice şi financiare 

Comisia trasează o Foaie de parcurs pentru aprofundarea uniunii 
economice şi monetare a Europei 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 6 decembrie 2017 o foaie de parcurs20 
şi mai multe măsuri concrete, onorând astfel angajamentul asumat de preşedintele 
Jean-Claude Juncker, în discursul său privind starea Uniunii din 2017 şi în Raportul 
celor cinci preşedinţi din 2015, de a aprofunda uniunea economică şi monetară a 
Europei. 

Pachetul propus face parte din Foaia de parcurs a preşedintelui Juncker pentru o 
Uniune mai puternică, mai unită şi mai democratică, precum şi din Agenda 
liderilor prezentată de Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, pentru 
perioada care precede reuniunea de la Sibiu din 9 mai 2019, în cadrul căreia ar trebui să 
fie luate decizii importante cu privire la viitorul Europei. Pachetul, care are la bază şi o 
serie de idei propuse de Parlamentul European şi de preşedintele Franţei, Emmanuel 

                                                           

 20 COM(2017) 821  O comunicare – inclusiv o foaie de parcurs – privind viitoarele etape în 
procesul de finalizare a uniunii economice şi monetare 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_ro.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/info/sites/info/files/economy-finance/com_2017_821.pdf
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Macron, în discursul său de la Sorbona din luna septembrie, este prezentat în 
perspectiva Summitului euro, care se va desfăşura într-o configuraţie deschisă la 15 
decembrie 2017 şi în cadrul căruia liderii UE se vor întruni pentru o primă discuţie cu 
privire la următoarele măsuri care trebuie adoptate, şi a unei reuniuni speciale 
planificate să aibă loc în zilele de 28-29 iunie 2018 în scopul de a ajunge la decizii 
concrete.  

Aprofundarea uniunii economice şi monetare (UEM) reprezintă un mijloc pentru 
crearea mai multor locuri de muncă, creştere, investiţii, echitate socială şi stabilitate 
macroeconomică. Moneda unică le oferă cetăţenilor europeni protecţie şi oportunităţi, 
iar o zonă euro solidă şi stabilă este esenţială atât pentru UE în ansamblu, cât şi pentru 
membrii săi. În ultimii ani s-au întreprins importante reforme instituţionale pentru a 
consolida uniunea economică şi monetară a Europei, însă arhitectura acesteia rămâne 
incompletă. Foaia de parcurs reflectă provocările rămase şi trasează o cale de urmat 

În plus faţă de foaia de parcurs, pachetul propus mai cuprinde 4 iniţiative 
majore: 

1. O propunere de înfiinţare a unui Fond Monetar European (FME)21, având 
la bază cadrul juridic al Uniunii şi structura deja consacrată a Mecanismului european 
de stabilitate (MES). FME ar urma să se bazeze pe arhitectura actuală a MES, 
menţinând, în esenţă, structurile financiare şi instituţionale actuale ale MES, inclusiv în 
ceea ce priveşte rolul jucat de parlamentele naţionale. Astfel, acesta ar continua să 
sprijine statele membre din zona euro care se confruntă cu dificultăţi financiare. În 
plus, FME ar oferi un mecanism comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluţie şi ar 
acţiona în calitate de creditor de ultimă instanţă pentru a facilita rezoluţia ordonată a 
băncilor aflate în curs de a intra în dificultate. Parlamentul European şi Consiliul sunt 
invitate să adopte această propunere până la mijlocul anului 2019. 

2. O propunere de integrare a dispoziţiilor de fond ale Tratatului privind 
stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul juridic al Uniunii, ţinând cont de 
marja de flexibilitate adecvată prevăzută de Pactul de stabilitate şi de creştere22 şi 
definită de Comisie începând din ianuarie 2015. În anul 2012, un număr de 25 de state 
membre s-au angajat din punct de vedere juridic să integreze fondul tratatului 
menţionat în dreptul UE la cinci ani după intrarea în vigoare a acestuia, şi anume la 
data de 1 ianuarie 2018. Parlamentul European a lansat, la rândul său, un apel în acest 
sens. Parlamentul European şi Consiliul sunt invitate să adopte această propunere până 
la mijlocul anului 2019. 

3. O comunicare privind noi instrumente bugetare pentru o zonă euro 
stabilă în cadrul Uniunii23, care schiţează o viziune asupra modului în care anumite 
funcţii bugetare esenţiale pentru zona euro şi UE în ansamblu pot fi dezvoltate în cadrul 
finanţelor publice ale UE. Comunicarea analizează patru funcţii posibile: a) sprijin 
acordat statelor membre pentru reforme structurale printr-un instrument de realizare a 
reformelor şi prin asistenţă tehnică la cererea acestora; b) un mecanism de convergenţă 

                                                           

 21 COM(2017) 827, O propunere (de regulament al Consiliului) pentru instituirea unui Fond 
monetar european ancorat în cadrul juridic al Uniunii 

 22 COM(2017) 824 O propunere (de directivă a Consiliului) vizând integrarea în cadrul juridic al 
Uniunii a substanţei Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa, care să ţină cont de 
flexibilitatea corespunzătoare prevăzută de Pactul de stabilitate şi creştere şi identificată de Comisie 
începând cu ianuarie 2015 

 23 COM(2017) 822 O comunicare privind noi instrumente bugetare pentru o zonă euro stabilă în 
cadrul Uniunii 
 

http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2017/12/15/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_827.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_824_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_822_0.pdf
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specific pentru statele membre care se pregătesc să adere la zona euro; c) un mecanism 
de sprijin pentru uniunea bancară, prin intermediul FME/MES, care urmează să fie 
convenit până la jumătatea anului 2018 şi să devină operaţional până în 2019 şi d) 
o funcţie de stabilizare menită să menţină nivelul investiţiilor în eventualitatea 
înregistrării unor şocuri asimetrice majore. Comisia va prezenta iniţiativele necesare în 
luna mai 2018, în contextul propunerilor sale privind cadrul financiar multianual de 
după 2020. Parlamentul European şi Consiliul vor fi apoi invitate să adopte aceste 
propuneri până la mijlocul anului 2019. Pentru perioada 2018-2020, Comisia propune, 
de asemenea, consolidarea Programului de sprijin pentru reforme structurale24, prin 
dublarea fondurilor disponibile pentru activităţi de asistenţă tehnică, acestea urmând 
să atingă astfel nivelul de 300 de milioane EUR până în anul 2020. Comisia propune, 
de asemenea, testarea noului instrument de realizare a reformelor într-o fază-pilot. În 
acest sens, sunt propuse modificări punctuale ale Regulamentului privind dispoziţiile 
comune25 care reglementează fondurile structurale şi de investiţii europene (ESI), în 
vederea extinderii posibilităţilor de a utiliza o parte din rezerva de performanţă a 
acestora în sprijinul reformelor convenite. Parlamentul European şi Consiliul sunt 
invitate să adopte cele două propuneri legislative menţionate în 2018. 

 

4. O comunicare care precizează posibilele funcţii ale unui ministru 
european al economiei şi finanţelor26 care ar urma să ocupe postul de vicepreşedinte al 
Comisiei şi să prezideze Eurogrupul. Această situaţie este permisă în temeiul tratatelor 
UE în vigoare. Prin reunirea responsabilităţilor existente şi a cunoştinţelor de 
specialitate disponibile, acest nou post ar îmbunătăţi coerenţa, eficienţa, transparenţa 
şi răspunderea democratică a procesului de elaborare a politicilor economice pentru UE 
şi zona euro, cu respectarea deplină a competenţelor naţionale. Ajungerea la o 

înţelegere comună privind rolul ministrului până la jumătatea anului 2019 ar permite 
înfiinţarea acestui post odată cu formarea următoarei Comisii. În momentul respectiv, 
Eurogrupul ar putea decide, de asemenea, să aleagă respectivul ministru în funcţia de 
preşedinte pentru două mandate consecutive, în vederea alinierii mandatelor. 

                                                           

 24 COM(2017) 825 O modificare vizând consolidarea Programului de sprijin pentru reforme 
structurale 

 25 COM(2017) 826 O modificare la Regulamentul privind dispoziţiile comune pentru a mobiliza 
fondurile necesare menite să sprijine reformele naţionale 

 26 COM(2017) 823 O comunicare privind crearea postului de ministru european al economiei şi 
finanţelor 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2017_825.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_826_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_823_0.pdf
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Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi 
mobilitatea forţei de muncă 

 

Oraşul francez Lyon a fost răsplătit cu premiul „Access City” 2018 
pentru că a pus accesibilitatea în centrul vieţii oraşului  

 

Cu ocazia Zilei europene a persoanelor cu handicap, 5 decembrie 2017, Comisia 
Europeană a anunţat că oraşul Lyon, din Franţa, este câştigătorul premiului „Access 
City”. Oraşul a fost astfel răsplătit 
pentru politica sa incluzivă şi 
accesibilitatea universală. 
Autobuzele publice din Lyon sunt 
accesibile 100 %, iar accesul la 
cultură este asigurat pentru toată 
lumea, graţie instalării în 
biblioteci a unor echipamente de 
simplificare a accesului, precum 
maşini pentru citire automată, 
cititoare de cărţi audio şi ecrane de 
mărire a imaginii. Oraşul a 
dezvoltat şi instrumente digitale 
pentru persoanele cu handicap, iar 
în ceea ce priveşte integrarea în 
câmpul muncii, 7,8 % dintre funcţionarii publici sunt persoane cu handicap.  
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