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COMISIA EUROPEANĂ  

Bugetul UE 

Comisia a propus1 în data de 2 mai 2018 un buget pe termen lung pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027. 

Bugetul UE pe termen lung, denumit și cadrul financiar multianual (sau „CFM”), oferă un cadru stabil pentru execuția bugetului anual al UE. El 
traduce prioritățile politice ale Uniunii în termeni financiari pentru o perioadă de mai mulți ani și stabilește cuantumuri maxime anuale („plafoane”) pentru 
ansamblul cheltuielilor UE și pentru principalele categorii/priorități în materie de cheltuieli („linii bugetare”). 

Propunerea răspunde dublei provocări de a reduce cheltuielile li de a găsi noi în egală măsură. Finanțarea noilor și principalelor priorități ale Uniunii va fi 
menținută sau consolidată, ceea ce înseamnă, în mod inevitabil, reducerea finanțării în alte domenii.  

Propunerea Comisiei aliniază bugetul Uniunii la prioritățile politice – astfel cum se reflectă în agenda stabilită de președintele Jean-Claude Juncker 
în discursul său privind Starea Uniunii din 14 septembrie 2016 și aprobată de liderii UE27 la Bratislava la 16 septembrie 2016 și în Declarația de la Roma din 25 
martie 2017.  

Uniunea Europeană cu 27 de membri și-a stabilit prioritățile politice și are acum nevoie de resursele necesare pentru a răspunde acestora. 

                                                 
1 COM(2018) 321 o Comunicare care include o anexă ce descrie fiecare program 
COM(2018) 322 Regulamentul privind cadrul financiar multianual (2 mai 2018) 
COM(2018) 324 Regulamentul privind execuția bugetară cu respectarea statului de drept 
COM(2018) 323 Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 
COM(2018) 325 Decizia privind resursele proprii, propunerile de punere în aplicare și documentul de lucru conex al serviciilor Comisiei 
COM(2018) 328 Regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului) 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/laying-down-mff-may_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/protection-union-budget-rule-law-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/interinstitutional-agreement-budget-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/system-own-resources-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/amendment-vat-may2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:31989R1553
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În ansamblu, Comisia propune un buget pe termen lung de 1 135 de 
miliarde de euro în credite de angajament (exprimate în prețurile din 
2018) pentru perioada 2021-2027, echivalentul a 1,11 % din venitul național 
brut al UE27 (VNB).  

În același timp, Comisia a examinat în mod critic domeniile în care se 
pot face economii și în care se poate îmbunătăți eficiența. Comisia propune 
o reducere moderată a finanțării pentru politica agricolă comună și politica 
de coeziune – cu aproximativ 5 % în cazul fiecăreia dintre ele – pentru a 
reflecta noua realitate a unei Uniuni cu 27 de state membre. Aceste politici 
vor fi modernizate pentru a se asigura că ele pot produce în continuare 
rezultate, consumând mai puține resurse, și că pot inclusiv sprijini noi 
priorități.  

Bugetul UE este modest prin comparație cu dimensiunea economiei 
europene și cu bugetele naționale. Cu toate acestea, bugetul UE poate avea 
un impact semnificativ în viețile cetățenilor și ale întreprinderilor – cu 
condiția de a se investi în domeniile în care Uniunea poate avea un impact 
mai mare decât au cheltuielile publice la nivel național, domenii care pot 
aduce o reală valoare adăugată europeană.  

Modern: O nouă Uniune cu 27 de membri are nevoie de un buget 
nou și modern, care să arate că Europa a integrat învățămintele din trecut. 
Aceasta înseamnă reducerea în continuare a birocrației atât pentru 
beneficiari, cât și pentru autoritățile de management prin norme mai 
coerente pe baza unui cadru unic de reglementare. Totodată, înseamnă și 
stabilirea unor obiective mai clare și punerea unui accent mai mare pe 
performanță. Astfel va fi mai ușor atât să se monitorizeze și să se măsoare 
rezultatele, cât și să se efectueze modificări, dacă este necesar. 

Simplu: Structura bugetului va fi mai clară și mai bine adaptată 
priorităților Uniunii. În prezent, fondurile sunt împărțite la un număr mult 
prea mare de programe și instrumente, atât în interiorul, cât și în afara 
bugetului. Prin urmare, Comisia propune reducerea numărului de programe 
cu mai mult de o treime (de la 58 în prezent la 37 în viitor), de exemplu, prin 
regruparea în noi programe integrate a surselor de finanțare fragmentate și 
prin simplificarea radicală a utilizării instrumentelor financiare, inclusiv prin 
intermediul fondului InvestEU. 
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Flexibil: Provocările recente – în special, criza migrației și a refugiaților din 2015 – au arătat în mod clar limitele flexibilității bugetului actual al UE pentru 
a reacționa suficient de rapid și de eficace. Propunerea Comisiei include, așadar, o flexibilitate sporită atât în cadrul programelor, cât și între acestea, 
consolidarea instrumentelor de gestionare a crizelor și crearea unei noi „Rezerve a Uniunii”, care să permită gestionarea evenimentelor neprevăzute și să 
răspundă situațiilor de urgență în domenii cum ar fi securitatea și migrația. 

Comisia propune să majoreze finanțarea într-o serie de domenii cheie, printre care: 

- o creștere de aproape 9 ori a investițiilor în transformarea digitală și a rețelelor pentru a ajunge la 12 miliarde EUR (sumă completată de investiții 
sprijinite de fondul InvestEU prin împrumuturi, garanții și alte tipuri de instrumente financiare); 

- o creștere mai mult decât dublă a numărului programelor destinate tinerilor (cum ar fi ERASMUS+, cu 30 de miliarde EUR, și Corpul european de 
solidaritate, cu 1,3 miliarde EUR), inclusiv 700 de milioane EUR pentru a finanța biletele de tren Interrail pentru tineri; 

- creșterea de aproape trei ori a cheltuielilor pentru gestionarea frontierelor externe, migrația și azilul, ajungându-se astfel de la 13 miliarde EUR cât sunt 
în prezent la aproximativ 33 de miliarde EUR , ceea ce ar permite finanțarea, până în 2027, a 10 000 de polițiști de frontieră ai Agenției Europene pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă; 

- creșterea nivelului de investiții în cercetare și inovare cu 50 %, rezervând-se fonduri în valoare de 100 de miliarde EUR pentru programele emblematice 
Orizont Europa (Horizon Europe) și Euratom; 

- creșterea investițiilor în materie de securitate cu 40 %, până la 4,8 miliarde EUR, și crearea unui fond de apărare în valoare de 13 miliarde EUR pentru a 
completa și cataliza cheltuielile naționale în domeniul cercetării și al dezvoltării capacităților. Investițiile necesare pentru a facilita mobilitatea militară în întreaga 
UE vor fi finanțate cu 6,5 miliarde EUR prin Mecanismul pentru interconectarea Europei. 
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- consolidarea finanțării pentru acțiuni externe cu 26 %, până la 120 
de miliarde EUR, cu un accent deosebit pe vecinătatea Europei și păstrând o 
rezervă specifică (nu o rezervă prealocată) pentru a face față provocărilor 
emergente, în special în ceea ce privește stabilitatea și migrația. Pentru a 
veni în completarea programelor finanțate din bugetul UE în domeniul 
apărării, Înaltul Reprezentant propune crearea unui instrument financiar 
european pentru pace în valoare de 10,5 miliarde EUR, în afara bugetului, cu 
scopul de a consolida eventuale acțiuni comune în țări terțe. 

Atât agricultura cât și politica de coeziune rămân la fel de importante 
ca și înainte și, în consecință, își păstrează pe deplin pozițiile predominante 
în ceea ce privește finanțarea în bugetul general pe termen lung. Acestea 
vor continua să producă rezultate în ceea ce privește principalele lor 
obiective, dar vor fi modernizate astfel încât să devină mai eficiente și să 
vizeze acordarea de sprijin acolo unde este nevoie cel mai mult. 

În același timp, UE a dobândit noi responsabilități în cele câteva 
decenii care s-au scurs de la introducerea acestor două politici. Prin urmare, 

este logic ca ponderea lor relativă să scadă. În plus, retragerea Regatului 
Unit necesită reduceri de aproximativ 5 % atât în cadrul programelor politicii 
agricole comune, cât și în cadrul programelor politicii de coeziune, dat fiind 
că acestea dețin cea mai mare pondere în bugetul UE 

O inovație majoră în cadrul bugetului propus este consolidarea 
legăturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune 
financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE. Comisia propune, 
prin urmare, un nou mecanism, care să protejeze bugetul UE de riscurile 
financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de drept 
în statele membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va 
putea să suspende, să reducă sau să restricționeze accesul la finanțarea din 
partea UE în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea 
deficiențelor care afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să 
fie propusă de Comisie și adoptată de Consiliu prin vot cu majoritate 
calificată inversă. 

În noul cadru financiar multianual, sunt propuse două noi instrumente: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-economic-monetary-union-may2018_en.pdf
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- Un nou program de sprijin pentru reforme, care – cu un buget total de 25 de miliarde de euro – va oferi sprijin financiar și tehnic tuturor statelor 
membre pentru realizarea reformelor prioritare, în special în contextul semestrului european. În plus, un mecanism de convergență va oferi un sprijin specific 
statelor membre din afara zonei euro în contextul eforturilor acestora de aderare la moneda comună. 

- O Funcție europeană de stabilizare a investițiilor, care va contribui la menținerea nivelului investițiilor în cazul șocurilor asimetrice majore. Aceasta va 
demara sub formă de împrumuturi reciproce („back-to-back”) de la bugetul UE în valoare de până la 30 de miliarde de euro, la care se va adăuga o asistență 
financiară acordată statelor membre pentru acoperirea costurilor aferente dobânzii. Împrumuturile vor oferi sprijin financiar suplimentar în momentele în care 
finanțele publice vor fi limitate, însă investițiile prioritare vor trebui menținute. 

Noile priorități necesită noi investiții. Din acest motiv, Comisia propune să le finanțeze 
printr-o combinație de fonduri noi (aproximativ 80 %), realocări și economii (aproximativ 20 %). 

Pe baza recomandărilor Grupului la nivel înalt privind „Viitoarea finanțare a UE”, 
Comisia propune modernizarea și simplificarea sistemului general de finanțare actual – „resurse 
proprii” – și diversificarea surselor de venituri la buget. 

Noi surse pentru finanțarea bugetului pe termen lung 

Comisia propune simplificarea sistemului actual de resurse proprii bazat pe taxa pe 
valoarea adăugată (TVA) și introducerea unui „coș” cuprinzând noi resurse proprii care să fie 
asociat priorităților noastre politice. 

Coșul de noi resurse proprii propus cuprinde: 

- 20 % din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii; 

- o cotă de prelevare de 3 % aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților 
(care va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare); 

- o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic 
care nu se reciclează în fiecare stat membru (0,80 euro per kilogram). 

Aceste noi resurse proprii vor reprezenta aproximativ 12 % din totalul bugetului UE și ar 
putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modernising-budget-revenue-side-may2018_en.pdf
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Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă 

Raportul privind adecvarea pensiilor pe anul 2018: adecvarea actuală și viitoare a veniturilor la o vârstă înaintată în UE  

Raportul2 privind adecvarea pensiilor pe 2018, prezentat în data de 30 
aprilie 2018, analizează modul în care actualele și viitoarele pensii contribuie 
la prevenirea sărăciei în rândul persoanelor în vârstă și la menținerea 
veniturilor bărbaților și femeilor pe toată durata pensionării. 

În prezent, numărul europenilor în vârstă expuși riscului de sărăcie 
sau de excluziune socială este cu 1,9 milioane mai mic decât cu un deceniu 
în urmă, iar numărul lucrătorilor vârstnici aflați încă în câmpul muncii a 
crescut cu 4,1 milioane, și aceasta doar în ultimii trei ani. Potrivit raportului, 
în prezent, aproximativ 17,3 milioane sau 18,2 % din persoanele în vârstă 
(cu vârste de și peste 65 de ani) din UE sunt, în continuare, expuse riscului 
de sărăcie sau de excluziune socială. Această cifră a rămas aproape 
neschimbată din 2013 încoace. În plus, rămân diferențe semnificative între 
țări și grupuri de populație. De exemplu, pensiile femeilor sunt în continuare 
cu 37 % mai mici decât cele ale bărbaților din cauza salariilor mai reduse și a 
vieții profesionale mai scurte ca urmare a responsabilităților de îngrijire. În 
mod similar, persoanele cu contracte de muncă atipice sau care desfășoară 
o activitate independentă se confruntă adesea cu condiții mai puțin 
favorabile pentru accesarea și acumularea drepturilor la pensie decât 
persoanele cu contracte de muncă standard. Riscul de sărăcie și de 
excluziune socială în rândul persoanelor în vârstă crește și odată cu vârsta. 
Mai mult de jumătate dintre persoanele în vârstă expuse riscului de sărăcie 
sau de excluziune socială în UE sunt în vârstă de 75 de ani sau mai mult. 
Acest lucru se datorează faptului că, deși nevoile cresc odată cu vârsta, 
valoarea pensiilor scade în timpul perioadei de pensionare. 

                                                 
2 Raportul privind adecvarea pensiilor pe 2018: adecvarea actuală și viitoare a veniturilor 
la o vârstă înaintată în UE, volumul I și volumul II. 
 

De asemenea, statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare 
pentru a reduce diferențele dintre pensiile bărbaților și cele ale femeilor, 
punând în aplicare politici privind egalitatea de șanse care vizează femeile și 
bărbații de vârstă activă, de exemplu, prin promovarea echilibrului dintre 
viața profesională și cea privată și a unei distribuții egale a responsabilităților 
de îngrijire, prin abordarea problemei participării pe piața forței de muncă, a 
intensității muncii și a întreruperii carierei. În special, politicile în materie de 
pensii ar trebui să protejeze în mod adecvat întreruperile carierei din motive 
de îngrijire.  

Raportul privind adecvarea pensiilor este elaborat o dată la trei ani 
de către Comisia Europeană și Comitetul pentru protecție socială. Ediția din 
2018 analizează modul în care actualele și viitoarele pensii contribuie la 
prevenirea sărăciei în rândul persoanelor în vârstă și la menținerea 
veniturilor bărbaților și femeilor pe toată durata pensionării. Raportul este 
dedicat analizei comparative a caracterului adecvat al pensiilor în UE-28. 
Acesta examinează actualul nivel de trai al persoanelor vârstnice, precum și 
modul în care acesta este determinat de sistemele de pensii, face o 
prezentare a recentelor reforme ale pensiilor și se încheie prin analizarea 
principalelor provocări la adresa adecvării pensiilor viitoare și a mijloacelor 
de soluționare a acestora. Totodată, raportul oferă o descriere mai detaliată 
a sistemelor de pensii și a adecvării pensiilor în fiecare dintre cele 28 de 
state membre. Raportul privind adecvarea pensiilor pe 2018 și concluziile 
sale referitoare la politici au fost adoptate de Comitetul pentru protecție 
socială la 25 aprilie 2018. Concluziile raportului referitoare la politici 
urmează să fie aprobate de Consiliul pentru Ocuparea forței de muncă, 
politică socială, sănătate și consumatori în iunie 2018 și vor fi integrate în 
procesul semestrului european. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8085&furtherPubs=yes
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Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă  

Previziunile economice din primăvara anului 2018 

Ratele creșterii înregistrate în UE și în zona euro au depășit așteptările din 2017, atingând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani, și anume 2,4 %. Se așteaptă 
ca această creștere să își mențină ritmul susținut în 2018 și să încetinească ușor în 2019, rata ei fiind estimată la 2,3 % și, respectiv, la 2,0 % atât în UE, cât și în zona 
euro. 

Consumul privat este în continuare puternic, iar exporturile și investițiile au înregistrat creșteri semnificative. Rata șomajului continuă să scadă, situându-
se în prezent aproape la nivelurile din perioada anterioară crizei. Economia este însă mai expusă factorilor de risc externi tot mai puternici și cu un caracter 
negativ mai pronunțat. O creștere economică solidă favorizează reducerea în continuare a deficitului și a datoriei publice, precum și o îmbunătățire a condițiilor 
de pe piața muncii. În prezent deficitul consolidat pentru zona euro este mai mic de 1 % din PIB, preconizându-se că, în cursul acestui an, va scădea sub 3 % în 
toate statele membre ale zonei euro. 

Raportul3 constată următoarele : 

 creșterea economică va rămâne puternică, dar ritmul va încetini ușor; 

 ocuparea forței de muncă a atins un nivel record, însă unele piețe ale muncii încep să se confrunte cu un deficit de mână de lucru; 

 pe fondul unor presiuni mai puternice, va crește încet-încet inflația; 

 finanțele publice se vor îmbunătăți și niciun deficit nu va depăși 3 % din PIB; 

 riscurile care planează asupra perspectivelor economice au sporit și au căpătat un caracter negativ mai pronunțat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Documentul complet: Previziunile economice din primăvara anului 2018 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2018-economic-forecast_ro
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 30 aprilie a.c., a avut loc, la Cairo, Egipt, cea de-a 4-a reuniune a Cvartetului pentru Libia la care au participat reprezentanţi ai Ligi 
Statelor Arabe (LSA), Uniunii Africane (UA) şi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), cât şi Înaltul Reprezentant al UE, dna Mogherini. Reuniunea a fost prezidată de 
secretarul general al Ligii Statelor Arabe, Ahmed Aboul Gheit şi a avut ca scop dezbaterea situaţiei din Libia şi coordonarea eforturilor în sprijinul procesului 
politic şi al tranziţiei democratice a Libiei. Cvartetul a analizat situaţia politică şi de securitate din Libia de la ultima reuniune din New York, din septembrie 2017 
şi s-a declarat nerăbdători privind realizarea unor progrese noi în ceea ce priveşte consolidarea securităţii în întreaga regiune şi ajungerea la o soluţie globală, 
durabilă şi paşnică privind eliminarea impasului politic. De asemenea, membrii Cvartetului au reiterat sprijinul deplin faţă de Planul de acţiune al ONU pentru 
Libia şi a salutat progresele realizate în punerea în aplicare a elementelor esenţiale.  S-a subliniat, totodată, importanţa desfăşurării alegerilor parlamenare şi 
prezidenţiale în conformitate cu un cadru legal care se impune să fie adoptat şi aprobat, consacrat la nivel constituţional, precum şi adoptarea unei legi 
electorale. De asemenea, cei prezenţi şi-au exprimat disponibilitatea de a acorda sprijin, inclusiv prin desfăşurarea de asistenţă electorală sau misiuni de 
observare pentru a permite desfăşurarea de alegeri libere, corecte şi credibile. 

 Membrii Cvartetului au subliniat necesitatea de a aborda, în mod cuprinzător, provocările legate de securitate, generate de proliferarea armelor, de 
grupurile armate din afara autorităţilor de stat şi de reţelele de contrabandă şi de trafic. În plus, pentru abordarea provocărilor economice ale Libiei şi furnizarea 
de servicii esenţiale prin alocarea echitabilă a resurselor de stat în întreaga ţără s-a susţinut necesitatea finalizării bugetului naţional pentru 2018, în special 
menţinerea unităţii sectorului economi şi financiar al Libiei. 

La finalul reuniunii au adoptat o Comunicare comuna. Cu acest prilej, Înaltul Reprezentant a declarat că scopul comun este de a ajuta, de a susţine şi de a 
însoţi poporul libian, sub conducerea ONU, să finalizeze etapele de tranziţie şi să devină un stat democrat.  

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/30_april_2018_libya_quartet_joint_communique.pdf
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
În săptămâna 30 aprilie – 6 mai a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor și al mini-plenului Parlamentului European, la Strasbourg – 

Franța.    

Dezbaterea privind Viitorul Europei  

Prim-ministrul belgian, Charles Michel, a participat la seria dezbaterilor din plenul Parlamentului 
European, în data de 3 mai a.c., în prezența președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a 
deputaților europeni. 

„(…) Vreau o Europă puternică care să acționeze acolo unde poate aduce o valoare reală” – a 
precizat premierul belgian, invitând UE să „convingă cu rezultate ideale și concrete”. În acest scop, 
„democrațiile europene, naționale, regionale și locale trebuie să se completeze și să se consolideze 
reciproc”.  

Dl Charles Michel a enumerat trei imperative: promovarea prosperității, asigurarea securității și 
protejarea valorilor fundamentale. „(….) Punerea în ordine a finanțelor publice, realizarea de reforme 
economice și sociale, luarea măsurilor de securitate și promovarea păcii - reprezintă o luptă fără sfârșit 
pentru a servi idealului european și cetățenilor europeni”, a subliniat el, solicitând o „cultură a rezultatelor” 
și eforturile de „eliberare a potențialului excepțional al continentului nostru”. UE „(…) poate fi motorul unui multilateralism revigorat, care ia marile provocări cu 
care se confruntă omenirea: pacea și securitatea, dezvoltarea și încălzirea globală”.  

Președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, a salutat importanța acestor dezbateri cu liderii europeni, care ne oferă posibilitata să privim 
mai departe ceea ce putem face împreună noi: statele membre, Comisia Europeană și Parlamentul European.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/1-ep-plenary-session-debate-with-the-prime-minister-of-belgium-charles-michel-on-the-future-of-europe-ambiance-shots-of-the-arrivals-857---909_I154556-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html


 

13 

Unii dintre liderii de grup ai PE au felicitat pe dl Charles Michel care s-a angajat să susțină o Europă puternică, care aduce valoare adăugată cetățenilor, 
referindu-se la orașul Bruxelles nu numai în caliatatea sa de capitală a Belgiei, ci și ca inimă a Europei.  Alții au evocat trecutul sfâșiat de război al Belgiei pentru a 
explica de ce poporul belgian a dezvoltat o „pasiune” pentru proiectul european și au dat exemplu ca exemplu structura federală a Belgiei drept dovadă că o 
Europă puternică nu numai că are nevoie de națiuni puternice, dar și de regiuni prospere.  

În cele din urmă, deputații europeni au subliniat necesitatea elaborării mai multor soluții la nivel european pentru combaterea evaziunii fiscale, 
consolidarea frontierelor externe ale UE și consolidarea apărării europene.  

Următorul șef de guvern european care va fi invitat să participe la dezbaterea „Viitorul Europei”, cu deputații europeni, va fi dl Xavier Bettel, prim-
ministru al Luxemburgului, în 30 mai a.c., la Strasbourg. 

 

Pluralismul și libertatea mass-media în Uniunea Europeană 

Statele membre ale UE ar trebui „să creeze și să mențină, în mod legal și în practică, un mediu sigur pentru jurnaliști”, au fost de părere deputații 
europeni, în data de 3 mai a.c., când au dezbătut și adoptat documentul referitor la libertatea mess-media în Uniunea Europeană. Rezoluția fără caracter 
legislativ4 a fost aprobată cu 488 voturi pentru, 43 împotrivă și 114 abțineri. 

Deputații europeni solicită Comisiei Europene să aloce o finanțare permanentă și adecvată din bugetul UE pentru a sprijini monitorizarea pluralismului 
media la Centrul pentru pluralism și libertatea media și să creeze un mecanism independent de monitorizare pentru a evalua riscurile legate de pluralismul și 
libertatea mass-mediei în UE. 

De asemenea, se solicită statelor membre UE să intensifice sprijinul financiar acordat furnizorilor de servicii publice și jurnaliștilor de investigație și să se 
abțină de la implicarea în deciziile editoriale. Toate fondurile publice acordate proprietarilor de media ar trebui să fie monitorizate în mod regulat, mai 
precizează textul rezoluției.  

Deputații europeni își reiterează solicitarea de tratare neutră a TVA pentru toate mijloacelor de comunicare în masă (de exemplu, fără discriminare între 
presa scrisă și cea on-line), așa cum se recomanda în rezoluția5 din 2011. 

Pentru a proteja jurnaliștii de acte de violență și amenințări, ar trebui instituit un organism de reglementare independent și imparțial, în cooperare cu 
organizațiile jurnaliștilor, care să monitorizeze și să raporteze aceste acte. Jurnaliștii a căror libertate de exprimare a fost amenințată sau tulburată în timpul 
muncii necesită proceduri legale eficiente pentru a evita auto-cenzura, notează textul rezoluției. 

Deputații europeni își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea hărțuirii cibernetice, pornografiei, răzbunării și abuzului sexual asupra copiilor și 
reiterează faptul că mass-media trebuie să respecte pe deplin interesele și drepturile minorilor. Ei solicită norme privind detectarea, marcarea și scoaterea din 
mediile sociale a conținutului care dăunează demnității umane.  

                                                 
4 Rezoluţia Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la pluralismul și libertatea mass-media în Uniunea Europeană - 2017/2209(INI) 
5 Rezoluţia Parlamentului European din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei pe valoarea adăugată - 2011/2082(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0204+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//RO
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Pentru a încuraja și a proteja informațiile obiective, deputații europeni încurajează companiile social-media și platformele on-line să dezvolte 
instrumente care să permită utilizatorilor să raporteze și să semnaleze posibile știri false, să faciliteze rectificarea și să permită revizuiri de către organizații 
independente și imparțiale de certificare a faptelor confirmate de terți. 

În cele din urmă, deputații europeni solicită Comisiei Europene să propună o directivă anti-SLAPP (proces strategic împotriva participării publice) care să 
protejeze presa independentă împotriva unor procese care au ca scop doar tăcerea sau intimidarea.  

„(…) Punctul crucial de referință al raportului este articolul 19 din CICPC6 și Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Am încercat să subliniez că termene 
precum «știrile false» sunt înșelătoare și se aplică din ce în ce mai mult doar în sfera internetului. De asemenea, am încercat ca acest document să adere cât mai 
mult la Declarația comună privind libertatea de exprimare și știrile false. Dezinformarea și propaganda, cu care împărtășesc opinia, trebuie să dea dreptul omului 
de a împărtăși și primi informații și idei și nu poate fi limitat la afirmațiile «corecte», ci trebuie să «protejeze informații și idei care pot șoca, ofensează și 
deranjează»” – a menționat raportorul Barbara Spinelli (GUE/ GL, IT). 

În textul documentului se subliniază necesitatea de a proteja avertizorii și drepturile legate de criptare, se solicită recunoașterea efectelor legilor privind 
defăimarea, se avertizează împotriva impunerii arbitrare a stărilor de urgență și se insistă cu privire la oportunitatea investițiilor în alfabetizarea digitală pentru a 
permite informarea cetățenilor și utilizatorilor on-line. (…) „Orice restricții privind libertatea de exprimare sau pluralismul conținutului media și al internetului 
trebuie să respecte cerințele dreptului internațional și cele trei principii ale necesității, proporționalității și legitimității.” - a precizat raportoarea Barbara Spinelli.  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Pactul internațional privind drepturile civile și politice adoptat și deschis pentru semnare, ratificare și aderare prin Rezoluția 2200A (XXI) a Adunării Generale din 16 decembrie 1966 

intră în vigoare la 23 martie 1976, în conformitate cu articolul 49 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://www.osce.org/fom/302796
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124810/BARBARA_SPINELLI_home.html
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE   

 
 
 

 

Consiliul de asociere UE – Republica  Moldova 

 

În data de 3 mai a.c., a avut loc la Bruxelles cea de-a 4-a reuniune a 
Consiliului de asociere UE-Republica Moldova la care a luat parte Înaltul 
Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini şi prim-ministrul Republicii 
Moldove, Pavel Filip. 

Consiliul de asociere a analizat progresele înregistrate privind 
implementarea acordului după reuniunea Consiliului din 31 martie 2017. 
Părţile şi-au reafirmat angajamentul faţă de procesul de asociere politică şi 
intregrare economică.  

Printre subiectele abordate s-a numărat cooperarea în domeniul justiţiei, 
libertăţii şi securităţii privind reforma în sistemul judiciar, regimul de scutire 
de vize, combaterea corupţiei şi a spălării de bani, cooperarea economică şi 
sectorială dintre UE-Moldova ş.a. 

Înaltul Reprezentant şi prim-ministrul Pavel Filip au discutat despre 
progresele realizate în cadrul zonei de liber schimb aprofundate şi 
cuprinzătoare (DCFTA), despre Strategia globală a UE, despre Parteneriatul 
estic şi despre soluţionarea conflictului transnistrean. 

 

La finalul reuniunii, s-a adoptat o declaraţie comună care încurajează 
Moldova să continuie progresele până în 2020, iar Uniunea Europeană a luat 
act de propunerile Moldovei privind modalităţile de intensificare a dialogului 
cu UE. 

În cadrul reuniunii, dna Mogherini a declarat că „(...) Acordul de asociere 
demonstrează angajamentul UE de a consolida asocierea politică și 
integrarea economică cu Republica Moldova, prin acțiuni desfășurate în 
parteneriat strâns.” Aceasta a mai susţinut că „(...) Acordul de asociere și 
zona de liber schimb instituite sunt în interesul și în beneficiul cetățenilor 
Republicii Moldovei și ai UE”, concluzionând că se impune cooperarea 
tocmai pentru garantarea aplicării acordului şi pentru respectarea tuturor 
angajamentelor asumate. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/31/statement-eu-moldova/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/03/joint-press-statement-following-the-fourth-association-council-meeting-between-the-eu-and-the-republic-of-moldova/pdf
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Bugetul Uniunii este marcat de Brexit. Camera Lorzilor solicită guvernului britanic să asigure în continuare accesul cetăţenilor la justiţie. David Davis 
reiterează dorinţa guvernului său de a evita graniţa dură cu Irlanda 

Comisia Europeană a deschis negocierile pentru viitorul buget al Uniunii, care va fi marcat de ieşirea Regatului Unit din UE.  Ceea ce preşedintele 
Comisiei a marcat ca prioritate generală a viitorului buget – “(…) Noul buget reprezintă o oportunitate de a ne modela viitorul ca o Uniune nouă și ambițioasă, 
formată din 27 de state membre unite prin solidaritate” – trebuie să ţină cont de efectele financiare ale ieşirii Regatului Unit din UE.  

Din acest punct de vedere, propunerea de buget încearcă să aducă un răspuns realist şi echilibrat la ieşirea unuia dintre cei mai importanţi contributori.  

Comisia propune realizarea de economii la principalele cheltuieli şi reformarea în ansamblu a bugetului.   

Între timp, problemele stringente continuă să fie cele legate de drepturile cetăţeneşti după ieşirea Regatului Unit din UE, de decizia autorităţilor britanice 
cu privire la rămânerea sau ieşirea definitivă din piaţa comună şi uniunea vamală şi, în strânsă legătură cu aceasta, de necesitatea evitării unei graniţe dure cu 
Irlanda. 

Drepturile cetăţeneşti preocupă cu deosebire autorităţile europene. În cadrul unei dezbateri în plenul Parlamentului European, preşedintele Comisiei 
Europene a solicitat premierului belgian invitat la discuţii ca funcţionarii britanici ai UE aflaţi la Bruxelles7 să primească cetăţenie belgiană după Brexit.  

                                                 
7 În cadrul Comisiei Europene sunt angajaţi circa 1.000 de britanici care ar putea să îşi piardă statutul de cetățean al UE după ce Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, pe 29 martie 2019. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_fr.pdf
http://www.caleaeuropeana.ro/jean-claude-juncker-solicita-ca-functionarii-britanici-ai-ue-aflati-la-bruxelles-sa-primeasca-cetatenia-belgiana-dupa-brexit/
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În ceea ce priveşte problema jurisdicţiei Curţii Europene de Justiţie, Subcomitetul UE pentru Justiție din Camera Lorzilor a invitat guvernul să propună un 
sistem eficient de soluționare a litigiilor și de aplicare a acestora, atât în ceea ce privește acordul de retragere propus, cât și viitorul relației dintre cele două 
părţi. Preşedinta comitetului a precizat că “dacă nu vrem [participarea la] Curtea Europeană de Justiţie, va trebui să inventăm ceva ce seamănă foarte mult cu 
aceasta.. Este vital ca, după Brexit, să putem continua să oferim cetățenilor obișnuiți acces la justiție”.  

În ceea ce priveşte decizia autorităţilor britanice cu privire la rămânerea sau ieşirea din piaţa comună şi uniunea vamală, după şedinţa cabinetului May de 
la mijlocul săptămânii trecute, situaţia nu a fost pe deplin clarificată. Olly Robbins, consilierul premierului, consideră parteneriatul ca o modalitate de a evita o 
graniță tare în Irlanda, păstrând în același timp Regatul Unit în uniunea vamală şi piaţa comună. Pe de altă parte, breexiterşii consideră această variantă ca 
aducătoare de noi pierderi pentru economia britanică. 

În ceea ce priveşte graniţa cu Irlanda, Camera  Lorzilor a votat un amendament care exclude  posibilitatea unei graniţe politizate după Brexit.  

La rândul său, negociatorul şef britanic pentru Brexit, David Davis, a reafirmat angajamentul Londrei pentru evitarea unei graniţe dure: „Am afirmat 
mereu că cea mai bună soluţie pentru a rezolva problema acestei frontiere este un parteneriat special şi aprofundat între Regatul Unit şi Uniunea Europeană, 
care să recunoască circumstanţele unice ale Irlandei de Nord''. 

 

 

 

 

 

 

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/eu-justice-subcommittee/news-parliament-2017/brexit-dispute-resolution-enforcement-report/
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-customs-union-arrangement-theresa-may-cabinet-a8333516.html
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/05/03/brexit-ministrul-davis-reafirma-angajamentul-londrei-fata-de-evitarea-unei-frontiere-dure-cu-republica-irlanda--101315
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                                  

        

                          ÎN PRESA EUROPEANĂ 

                                                   săptămâna 30 aprilie - 6 mai 2018 
 
 
 
 
 

 DiscoverEU : 15.000 de tineri europeni de peste 18 ani pot călători gratuit în 
întreaga Europă începând cu luna iunie 2018 
Programul DiscoverEU va intra în vigoare începând cu luna iunie 2018, iar 
prin intermediul acestuia tinerii europeni de peste 18 ani vor putea călători 
gratuit în întreaga Europă. Candidaţii selecţionaţi vor trebui să urmeze un 
itinerariu prestabilit, cu trenul, autobuzul, feribotul şi cu avionul în unele 
cazuri. Călătoria lor va dura „până la 30 de zile“ şi va include „între una şi 
patru destinaţii străine“, iar de oportunitate se pot bucura în acest an 
aproximativ 15.000 de tineri. Bugetul alocat de Comisia Europeană este de 
12 milioane de euro. (RO) 
 

 Principalii contributori la bugetul UE critică tăierile anunțate în noua 
propunere a Comisiei privind viitorul Cadru financiar multianual post-2020: 
Nu putem cere contribuabililor europeni să plătească pentru Brexit 
Propunerea executivului european privind bugetul multianuanul post-2020 
a fost primită cu critici de către unii dintre cei mai mai mari contributori 
europeni, sugerând că vor recurge la negocieri dure. Statele înstărite au 

avut o poziție diferită față de cea a Comisiei Europene, solicitând un buget 
mai mic al UE în contextul deciziei Marii Britanii de a părăsi comunitatea 
europeană. Franța a punctat că reducerile fondurilor pentru agricultură a 
fost ”inacceptabilă”. (RO) 
 

 Eurostat: Șomajul în UE este la cel mai redus nivel din ultimii 10 ani 
Rata şomajului în Uniunea Europeană s-a menţinut la 7,1% în martie 2018, 
fiind în scădere de la 7,9% în aceeaşi perioadă din 2017. Eurostat estimează 
că în zona euro aproximativ 13,82 milioane de persoane (din totalul 
populaţiei estimat la 330 de milioane) erau în şomaj în cursul lunii martie 
2017, cu 1,41 milioane mai puţine decât în perioada similară din 2016. Cele 
mai ridicate rate ale şomajului în martie 2018 s-au înregistrat în Grecia 
(20,6%) şi Spania (16,1%). La polul opus, se situează Cehia (2,2%), Malta 
(3,3%) şi Germania (3,4%). România este sub media din UE, cu o rată a 
şomajului de 4,5% în martie, în scădere faţă de 4,6% luna precedentă şi 
5,2% în perioada similară din 2017. (RO) 
 

http://www.caleaeuropeana.ro/discovereu-15-000-de-tineri-europeni-de-peste-18-ani-pot-calatori-gratis-in-intreaga-europa-incepand-cu-luna-iunie/
http://www.caleaeuropeana.ro/principalii-contributori-la-bugetul-ue-critica-taierile-anuntate-in-noua-propunere-a-comisiei-privind-viitorul-cfm-post-2020-nu-putem-cere-contribuabililor-europeni-sa-plateasca-pentru-brexit/
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-somajul-in-ue-este-la-cel-mai-redus-nivel-din-ultimii-10-ani/
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 Ungaria denunță “orice propunere care ar oferi posibilitatea unui şantaj”, 
după ce Comisia Europeană a anunțat că va corela respectarea statului de 
drept de acordarea fondurilor europene 
Ungaria a reacționat dur după ce Comisia Europeană a făcut publică 
propunerea privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027 în care 
este precizat că statul de drept va reprezenta un criteriu în funcție de care 
vor fi acordate fondurile europene. Ministrul de externe ungar: ”(…) Nu 
suntem de acord cu nicio propunere care ar oferi posibilitatea unui şantaj 
împotriva oricui în ceea ce priveşte plata fondurilor europene ce urmează să 
fie acordate ţărilor în baza tratatelor UE”. (RO) 
 

 Premierul Belgiei propune un nou mecanism de monitorizare a situaţiei 
statului de drept din UE 
Charles Michel a propus crearea unui mecanism pentru evaluarea situaţiei 
statului de drept în toate ţările UE, în contextul propunerilor privind 
condiţionarea accesului la fonduri europene de respectarea normelor 
democratice. Premierul Belgiei : „Fiecare dintre cele 27 de state se vor 
supune examinării de către restul ţărilor membre. Această evaluare va 
permite dezvoltarea în mod colegial, prin bune practici şi corectarea 
problemelor”.  (RO) 
 

 Pe lângă respectarea statului de drept, Comisia Europeană va condiționa 
acordarea de bani europeni de Rapoartele de țară 
Pe lângă mecanismul respectării statului de drept, alocarea fondurilor 
europene de coeziune va fi corelată cu indicatorii economici regăsiți în 
raportul de țară publicat cu ocazia Semestrului European, mecanismul de 
coordonare al politicilor economice la nivelul Uniunii Europene. La nivel 
european, potrivit unor studii, mai puțin de 20% dintre recomandările 
Comisiei sunt implementate de statele membre. (RO) 
 

 Jean-Claude Juncker solicită ca funcționarii britanici ai UE aflați la Bruxelles să 
primească cetățenia belgiană după Brexit 
Președintele Comisiei Europene a precizat că funcționarii britanici ai UE 
aflați la Bruxelles ar trebui să primească cetățenia belgiană după Brexit, dacă 

aceștia își doresc acest lucru. În cadrul Comisiei Europene lucrează în 
prezent circa 1.000 de britanici care își vor pierde statutul de cetățean al UE 
după ce Marea Britanie va părăsi UE în martie 2019. Jean-Claude Juncker le-
a promis funcţionarilor europeni cu cetăţenie britanică că nu îşi vor pierde 
locurile de muncă odată ce nu vor mai îndeplini un criteriu normal pentru a 
obţine un loc de muncă în instituţiile Uniunii Europene – acela de a fi 
cetăţean al UE. (RO) 
 

 Austria a pregătit proiectul de lege pentru tăierea alocațiilor copiilor 
străinilor  
Potrivit unui proiect de lege al guvernului austriac, numeroși lucrători străini 
din Austria se vor confrunta cu tăieri de ajutoare sociale în cazul în care 
copiii lor trăiesc în ţările de origine şi nu împreună cu părinţii, în Austria. 
Politica guvernului de la Viena îi va afecta în special pe lucrătorii proveniţi 
din ţările est-europene membre ale UE, inclusiv România. (RO) 
 

 România va găzdui în 2019 un summit care va decide viitorul Europei și în 
consecință, trebuie să-își asume responsabilităţile aşa cum sunt ele 
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a precizat că 
România nu ar trebui să se mai comporte ca nou stat membru și să își 
asume responsabilitățile așa cum sunt ele, având în vedere că țara noastră 
va conta cel mai mult după ce Marea Britanie va părăsi UE, devenind al 
șaselea stat ca pondere în familie europeană, dar și în contextul în carea 
aceasta va găzdui pe 9 mai 2019 summitul de la Sibiu în cadrul căruia ”se va 
decide viitorul Europei”. (RO) 
 

 UE condamnă ”brutalitatea poliției și arestările în masă” în timpul protestelor 
împotriva președintelui Vladimir Putin 
Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, 
Federica Mogherini consideră că “(…)Arestarea a peste 1000 de 
demonstranţi şi violenţa folosită astăzi împotriva lor de către autorităţile din 
întreaga Rusie ameninţă libertăţile fundamentale de expresie, asociere şi 
adunare din Federaţia Rusă". (RO) 

http://www.caleaeuropeana.ro/ungaria-dupa-ce-comisia-a-anuntat-ca-va-corela-respectarea-statului-de-drept-de-acordarea-fondurilor-europene-denuntam-orice-propunere-care-ar-oferi-posibilitatea-unui-santaj/
http://www.caleaeuropeana.ro/premierul-belgiei-propune-un-nou-mecanism-de-monitorizare-a-situatiei-statului-de-drept-din-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-cum-va-functiona-mecanismul-respectarii-statului-de-drept-in-alocarea-fondurilor-europene/
http://www.caleaeuropeana.ro/pe-langa-respectarea-statului-de-drept-comisia-europeana-va-conditiona-acordarea-de-bani-europeni-de-raporturile-de-tara-care-sunt-vulnerabilitatile-romaniei/
http://www.caleaeuropeana.ro/jean-claude-juncker-solicita-ca-functionarii-britanici-ai-ue-aflati-la-bruxelles-sa-primeasca-cetatenia-belgiana-dupa-brexit/
http://www.caleaeuropeana.ro/austria-a-pregatit-proiectul-de-lege-pentru-taierea-alocatiilor-copiilor-romani-klaus-iohannis-reusise-blocarea-acestei-initiative-cu-trei-ani-in-urma/
http://www.caleaeuropeana.ro/video-interviu-ministrul-delegat-pentru-afaceri-europene-victor-negrescu-romania-va-gazdui-peste-un-an-un-summit-care-va-decide-viitorul-europei-in-consecinta-trebuie-sa-isi-asume-responsabilitatil/
http://www.caleaeuropeana.ro/ue-condamna-brutalitatea-politiei-si-arestarile-in-masa-in-timpul-protestelor-impotriva-presedintelui-vladimir-putin/
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