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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Sănătate și siguranță alimentară.  

Starea sănătății în UE 

Ediția din anul 2018 a raportului Sănătatea pe scurt: Europa, 
elaborat în comun de Comisia Europeană și de Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), arată o încetinire a ritmului de 
creștere a speranței de viață și existența, în continuare, a unor decalaje mari 
între țări, și o defavorizare a persoanelor cu un nivel mic de educație. Acest 
raport se bazează pe analize comparative ale stării sănătății cetățenilor din 
UE și ale performanței sistemelor de sănătate din cele 28 de state membre, 
din 5 țări candidate și din 3 țări AELS. 

Până de curând speranța de viață a crescut rapid și continuu în țările 
Uniunii Europene. Totuși, din 2011, creșterea speranței de viață a încetinit 
semnificativ. În plus, diferențele mari în ceea ce privește speranța de viață 
persistă nu numai în funcție de sex, ci și de situația socio-economică. De 
exemplu, în medie, în întreaga UE, bărbații în vârstă de 30 de ani, cu un nivel 
mic de educație, se pot aștepta să trăiască cu aproximativ 8 ani mai puțin 
decât cei cu o diplomă universitară. 

Dovezi din diverse țări sugerează că până la 20% din cheltuielile 
pentru sănătate ar putea fi realocate pentru a fi mai bine utilizate. O 
combinație de pârghii de politici ar putea optimiza cheltuielile asigurând o 
valorificare mai bună a acestora, de exemplu prin modul de selectare și 
compensare a costurilor produselor farmaceutice sau prin modul de 
achiziționare și stabilire a prețurilor acestora prin intermediul evaluării 
tehnologiei medicale. 

În anul 2015, peste 84 000 de persoane au murit în Europa din cauza 
problemelor de sănătate mintală. Costurile totale generate de problemele 
de sănătate mintală sunt estimate la peste 600 miliarde EUR pe an. 

Aproape 40% dintre adolescenți declară că în luna precedentă a 
existat cel puțin o ocazie în care au consumat alcool în cantități mari. Deși 
politicile de control al consumului de alcool au contribuit la reducerea 
consumului total de alcool în mai multe țări din UE, în cantități mari, atât în 
rândul adolescenților cât și al adulților, alcoolul rămâne o problemă 
importantă de sănătate publică. 

Gospodăriile cu venituri mici sunt de cinci ori mai susceptibile să 
raporteze nevoi nesatisfăcute în materie de asistență medicală decât 
gospodăriile cu venituri mari. 

https://ec.europa.eu/health/state/glance_ro
https://ec.europa.eu/health/state/glance_ro
http://www.oecd.org/
http://www.efta.int/
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România - profilul sănătății în anul 2017  

Starea de sănătate a românilor s-a îmbunătățit, dar speranța de viață 
la naștere rămâne printre cele mai scăzute din UE. Deși oamenii trăiesc mai 
mult, gradul de acoperire nu este universal, iar inegalitățile socio-economice 
în materie de sănătate persistă. Reforma sistemului sanitar a fost constantă, 
dar ineficientă în mod frecvent, datorită, în parte unui grad ridicat de 
instabilitate politică. Reformele recente s-au axat pe introducerea unor 
măsuri de reducere a costurilor și de îmbunătățire a accesului și a eficienței.  

Speranța de viață la naștere a fost de 75,0 ani în 2015, în creștere de 
la 71,2 ani în 2000. Cu toate acestea, este în continuare mai mică decât 
media UE. Mortalitatea infantilă este de peste două ori mai mare decât 
media în UE. Bolile cardiace și accidentele vasculare cerebrale sunt cele mai 
importante cauze ale mortalității, iar decesele cauzate de unele forme de 
cancer au crescut drastic. Bolile infecțioase reprezintă, de asemenea, o 
referință îngrijorătoare, România având cea mai ridicată rată de tuberculoză 
din UE și peste o treime din cazurile de tuberculoză multirezistentă la 
medicamente. În anul 2014, cca. 19,8% dintre adulți au fumat tutun în 
fiecare zi, puțin sub media UE, dar aceasta reprezintă numai o îmbunătățire 
marginală față de anul 2008. Consumul general de alcool este în 
concordanță cu media UE, însă consumul episodic excesiv de alcool în 
rândul adulților este foarte ridicat (35%), ajungând la 53% în cazul 
bărbaților, cea mai mare valoare din UE. Ratele de obezitate sunt în 
creștere: 9,1% dintre adulți au fost obezi în 2014, comparativ cu 7,9% în 
2008, în timp ce ratele în rândul copiilor s-au dublat în ultimul deceniu. 
Cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor, în valoare de 814 euro în 
2015, sunt cele mai scăzute din UE și reprezintă mai puțin de o treime din 
media UE. Această cifră reprezintă 4,9% din PIB – în scădere de la 5,7% în 
2010 și mult sub media UE de 9,9%. Cu toate acestea, la același nivel cu 
media UE, 78% din cheltuielile pentru sănătate sunt finanțate din fonduri 
publice, în ciuda faptului că ponderea „cheltuielilor din buzunar” a crescut 
recent. Practica plăților neoficiale, în special pentru asistența spitalicească, 

este larg răspândită și contribuie la creșterea sarcinii financiare asupra 
pacienților.  

Agricultură și dezvoltare rurală  

Comisia prezintă un raport privind dezvoltarea proteinelor 

vegetale în UE 

Potrivit raportului1, în sectoarele hranei pentru animale și alimentelor 
cu valoare ridicată există un potențial de dezvoltare pentru proteinele 
vegetale în UE datorită impulsului dat de cererea consumatorilor. 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 22 noiembrie 2018, 
raportul privind dezvoltarea proteinelor vegetale în Uniunea Europeană. 
Raportul analizează situația cererii și ofertei de proteine vegetale (de 
exemplu, rapiță, semințe de floarea-soarelui sau linte) din UE și examinează 
modalitățile de dezvoltare ulterioară a acestor producții prin metode 
raționale din punct de vedere economic și din perspectiva mediului. 

Raportul prezintă mai multe instrumente de politică existente și noi 
propuneri de politici care pot contribui la realizarea potențialului economic 
și de mediu al plantelor proteice din UE, inclusiv: 

 sprijinirea fermierilor care cultivă plante proteice, prin 
intermediul viitoarei PAC propuse, mai exact prin includerea acestor 
fermieri în planurile strategice naționale din cadrul PAC, și în special prin 
răsplătirea fermierilor pentru beneficiile aduse mediului de leguminoase și 
pentru contribuția la îndeplinirea obiectivelor de mediu prin programe 
ecologice și prin angajamente de gestionare în materie de mediu/climă în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală; 

 sporirea competitivității prin cercetare și inovare cu ajutorul 
programelor de cercetare ale UE și ale statelor membre și dublarea 
bugetului programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2027; 

                                                 
1 COM(2018) 757 - Raport privind dezvoltarea proteinelor vegetale în Europa 
 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_romania_romanian.pdf
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/report-plant-proteins-com2018-757-final_en.pdf
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 îmbunătățirea analizei de piață și a transparenței, cu ajutorul 
unor instrumente de monitorizare mai bune; 

 promovarea beneficiilor proteinelor vegetale pentru nutriție, 
sănătate, climă și mediu, cu sprijinul programului de promovare al Comisiei, 
al cărui buget pentru anul 2019 este de aproape 200 milioane EUR; 

 schimburi mai intense de cunoștințe/bune practici în ceea ce 
privește gestionarea lanțului de aprovizionare și practicile agronomice 
sustenabile, de exemplu prin intermediul unei platforme online dedicate 
acestui scop. 

Piața internă, industrie, antreprenoriat și 

IMM-uri  

Comisia ia măsuri pentru o standardizare mai eficientă în 

cadrul pieței unice 

Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune2 pentru sporirea 
eficienței, a transparenței și a securității juridice în ceea ce privește 
dezvoltarea unor standarde armonizate pentru o piață unică pe deplin 
funcțională. 

Aceste standarde care sunt, în mare parte, aplicate pe bază 
voluntară și propuse de sectoarele de resort, reduc costurile, promovează 
inovarea, asigură interoperabilitatea între diferite dispozitive și servicii și 
ajută întreprinderile să intre pe anumite piețe. UE dispune de standarde 
armonizate într-o serie întreagă de domenii, cum ar fi substanțele chimice, 
produsele pentru construcții, produsele cosmetice, siguranța jucăriilor, 
dispozitivele medicale și ambalajele.  

Comunicarea oferă o imagine de ansamblu asupra funcționării 
sistemului european de standardizare, face bilanțul inițiativelor lansate în 
ultimii ani și prezintă patru acțiuni-cheie pe care Comisia le va întreprinde 

                                                 
2 COM(2018)764 Comunicarea privind standardele armonizate 
 

fără întârziere pentru a spori eficiența, transparența și securitatea juridică 
pentru actorii implicați în elaborarea de standarde armonizate: 

 eliminarea, cât mai rapid posibil a standardelor armonizate 
rămase care nu sunt încă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

 raționalizarea proceselor interne de luare a deciziilor, în 
special a deciziei de publicare în Jurnalul Oficial a trimiterilor la standardele 
armonizate; 

 elaborarea unui document de orientare cu privire la aspectele 
practice ale punerii în aplicare a Regulamentului privind standardizarea; 

 consolidarea, în permanență, a sistemului de consultanți, 
pentru a sprijini atât realizarea de evaluări rapide și temeinice cu privire la 
standardele armonizate, cât și publicarea în timp util în Jurnalul Oficial. 

Comisia va continua să colaboreze cu toți partenerii relevanți pentru 
a asigura succesul neîntrerupt al standardizării europene ca piatră de 
temelie a unei piețe unice pe deplin funcționale. 

Planul de acțiune este corelat cu Comunicarea privind piața unică și 
cu Comunicarea privind îmbunătățirea mediului de investiții în Europa. 
Aceste două comunicări oferind o evaluare dintr-o perspectivă nouă a 
obstacolelor care nu au fost încă depășite și a oportunităților de realizare a 
unei piețe unice pe deplin funcționale. 

Piața unică: cel mai bun atu al Europei într-o lume în 

schimbare 

Comisia Europeană a prezentat o nouă evaluare3 a situației de pe 
piața unică și a solicitat statelor membre să își reînnoiască angajamentul 
privind instituirea acesteia. 

                                                 
3 COM(2018) 772 Comunicare - Piața unică: Cel mai bun atu al Europei într-o lume în 
schimbare 
 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32615
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_en.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32614
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32614
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Documentul menționează că în ultimii 25 de ani piața unică a 
transformat Europa într-unul dintre cele mai bune locuri din lume în care să 
trăiești și să faci afaceri. Cele patru libertăți indivizibile ale sale: libera 
circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor au contribuit la 
creșterea prosperității cetățenilor noștri și la consolidarea competitivității 
UE. Pentru a exploata întregul său potențial în era digitală și pentru a asigura 
o creștere durabilă a economiei noastre, piața unică trebuie să funcționeze 
în mod corespunzător și să evolueze în mod constant într-o lume aflată în 
schimbare rapidă. Cu toate acestea, în prezent, o integrare mai profundă 
necesită mai mult curaj și angajament politic decât în urmă cu 25 de ani, 
precum și eforturi mai mari pentru a elimina decalajul dintre vorbe și fapte. 

Comisia evidențiază trei domenii principale în care sunt necesare 
eforturi suplimentare pentru a aprofunda și a consolida piața unică: 

 Adoptarea rapidă a propunerilor aflate în discuție: Comisia a 
prezentat 67 de propuneri relevante în mod direct pentru buna funcționare 
a pieței unice, dintre care 44 se află încă în dezbatere. Comisia solicită 
Parlamentului European și Consiliului să adopte propunerile esențiale aflate 
în discuție înainte de sfârșitul prezentei legislaturi. Acestea includ propuneri 
relevante pentru integrarea digitalizării și a noilor tehnologii în centrul pieței 
unice, pentru a asigura o energie mai sigură și durabilă în Europa și pentru a 
consolida uniunea piețelor de capital. 

 Garantarea punerii în practică a normelor: Cetățenii și 
întreprinderile pot profita de multiplele beneficii ale pieței unice. numai 
dacă normele convenite de comun acord funcționează efectiv pe teren. 
Comisia invită statele membre să fie vigilente în ceea ce privește 
implementarea, aplicarea și asigurarea respectării normelor UE și să evite 
crearea de noi obstacole.  

 Continuarea adaptării pieței unice: Confruntată cu o creștere 
din ce în ce mai lentă la nivel mondial și cu un context geopolitic în 
schimbare, UE trebuie să dea dovadă de spirit de conducere și de curaj 
politic pentru a duce piața unică la un nou nivel. Există un potențial 
semnificativ pentru continuarea integrării economice în domeniul serviciilor, 
al produselor, al impozitării și al industriilor de rețea. Aceasta va face ca 

Uniunea să devină și mai atractivă pentru partenerii comerciali internaționali 
și îi va oferi acesteia o influență suplimentară pe scena internațională. 

Prin această comunicare, Comisia oferă un prim răspuns unei invitații 
din partea Consiliului European din martie de a prezenta situația actuală a 
pieței unice și de a evalua obstacolele și oportunitățile rămase privind o 
piață unică pe deplin funcțională.  

 

Planul Juncker în acțiune 

Comisia a prezentat modul în care Planul de investiții pentru Europa 
– Planul Juncker – a contribuit la readucerea investițiilor la un nivel 
sustenabil în Europa, la patru ani după lansarea acestui plan. 

Astfel, se apreciază că Planul de investiții a depășit obiectivul și 
așteptările sale inițiale și a mobilizat până în prezent investiții în valoare de 
360 miliarde EUR, dintre care două treimi provin din resurse private. 
Datorită sprijinului acordat prin Fondul european pentru investiții strategice 
(FEIS), se preconizează că 850 000 de întreprinderi mici și mijlocii vor 
beneficia de ameliorarea accesului la finanțare. Estimările arată că FEIS a 
sprijinit deja peste 750 000 de locuri de muncă, fiind preconizată crearea a 
1,4 milioane de locuri de muncă până în 2020, ceea ce va avea un impact 
pozitiv asupra a milioane de gospodării europene. 

Planul Juncker a condus deja la creșterea PIB-ului UE cu 0,6 %, 
această cifră fiind preconizată să atingă 1,3 % până în 2020. Totodată se 
arată că toate statele membre au beneficiat de evoluția pozitivă, mai ales 
cele care au fost afectate cel mai grav de criză. Modelul de succes al FEIS 
devine noul criteriu de referință pentru investițiile sprijinite de UE, atât în 
interiorul, cât și în afara UE, și anume pentru noul fond InvestEU și 
pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională, propuse de Comisie pentru următorul buget pe 
termen lung al UE. 

În conformitate cu obiectivul Planului de investiții și pentru a 
îmbunătăți și mai mult mediul de investiții din Europa, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_ro.htm
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această comunicare subliniază necesitatea următoarelor eforturi susținute și 
coordonate:  

 eliminarea blocajelor în materie de reglementare; 

 continuarea reformelor structurale favorabile 
întreprinderilor. 

 

 

Planul de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan Juncker”, a fost 
lansat în noiembrie 2014 pentru a inversa tendința descendentă a 
investițiilor, aflate deja la niveluri scăzute, și pentru a aduce Europa 
pe calea redresării economice. Datorită abordării sale inovatoare 
privind investițiile, și anume utilizarea unor sume limitate din resurse 
publice cu sprijinul garanției bugetare a UE către Grupul Băncii 
Europene de Investiții, au fost și continuă să fie mobilizate fonduri 
publice și private substanțiale pentru investiții la nivelul sectoarelor 
strategice ale economiei UE, precum infrastructura și locuințele, 
cercetarea și dezvoltarea, noile tehnologii și metode de producție, 
educația și competențele, precum și tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de carbon. 

În iulie 2018, Planul Juncker a depășit obiectivul său de investiții 
inițial de 315 miliarde EUR. Până în prezent au fost aprobate 933 de 
operațiuni în cadrul FEIS, care se preconizează că vor genera investiții 
în valoare de 360 de miliarde EUR în cele 28 de state membre ale UE, 
cu un obiectiv de 500 de miliarde EUR până în 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimele rezultate ale Planului Juncker în România 

Total investiții 

Noiembrie 2018 

 Proiectele din România au obținut finanțări în valoare 
totală de 502 milioane EUR din Fondul european pentru investiții 
strategice. Aceste sume ar urma să atragă investiții suplimentare de 
2.3 miliarde EUR. 

Proiecte de infrastructură și inovare 

 14 proiecte aprobate, finanțate de Banca Europeană de 
Investiții (BEI) cu sprijinul FEIS 

 finanțare totală de aproximativ 386 de milioane EUR 

 fondurile ar urma să atragă investiții de încă 1.049 
milioane EUR 

Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) 

 13 acorduri aprobate încheiate cu bănci sau fonduri 
intermediare finanțate de către Fondul european de investiții (FEI) cu 
sprijinul FEIS 

 finanțare de 115 de milioane EUR 

 fondurile ar urma să atragă încă 1.3 miliarde EUR, ceea 
ce ar putea facilita accesul la finanțare pentru circa 15 819 IMM-uri și 
întreprinderi cu capitalizare medie 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/files/juncker-plan-work-bringing-investment-back-track-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4469_ro.htm
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Moneda euro și dialogul social, precum și 

pentru stabilitatea financiară, serviciile 

financiare și uniunea piețelor de capital 

Semestrul european - pachetul de toamnă4 

Comisia stabilește prioritățile economice și sociale ale UE pentru 
2019, prezintă avize privind proiectele de planuri bugetare și confirmă 
existența unei situații deosebit de grave de neconformitate cu Pactul de 
stabilitate și de creștere în cazul Italiei; Grecia este integrată pentru prima 
dată în semestrul european.2 

Ciclul de coordonare a politicilor economice și sociale ale UE din 
cadrul semestrului european pentru 2019 începe în contextul unei creșteri 
susținute, dar mai puțin dinamice, într-un climat de mare incertitudine. 
Începând din 2014 s-au realizat numeroase progrese, însă trebuie depuse și 
mai multe eforturi pentru a sprijini creșterea durabilă și favorabilă incluziunii 
și crearea de locuri de muncă și pentru a spori, în același timp, reziliența 
economiilor statelor membre. Pentru aceasta este nevoie ca, la nivelul UE, 
să se ia deciziile necesare pentru a consolida și mai mult uniunea economică 
și monetară. La nivel național, este imperios să se utilizeze impulsul de 
creștere actual pentru a crea rezerve bugetare și a reduce datoria. 
Investițiile și reformele structurale trebuie să se concentreze și mai mult pe 

                                                 
4 Analiza anuală a creșterii pentru 2019 
Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2019 
Recomandarea din 2019 privind zona euro 
Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă pentru 2019 
Comunicarea privind proiectele de planuri bugetare pentru 2019 ale statelor membre din 
zona euro 
Proiecte de planuri bugetare pentru 2019 
Raportul privind Italia întocmit în temeiul articolului 126 alineatul (3) 
Raportul de supraveghere consolidată pentru Grecia 
Previziunile economice din toamna anului 2018 
 

stimularea productivității și a potențialului de creștere. Aceste acțiuni vor 
asigura condițiile necesare pentru o stabilitate macrofinanciară durabilă și 
vor sprijini competitivitatea pe termen lung a UE. La rândul său, acest lucru 
va crea condițiile necesare pentru creșterea numărului de locuri de muncă și 
îmbunătățirea acestora, pentru promovarea echității sociale și pentru 
ameliorarea nivelului de trai al europenilor. 

Pachetul se bazează pe Previziunile economice din toamna anului 
2018 și pe prioritățile formulate în discursul președintelui Juncker privind 
starea Uniunii din 2018. 

Analiza anuală a creșterii pentru 2019 

Analiza anuală a creșterii (AAC), care stabilește prioritățile 
economice și sociale generale pentru anul următor, invită UE și statele sale 
membre să ia măsuri de politică decisive și concertate pentru a asigura o 
creștere durabilă și favorabilă incluziunii. La nivel național, eforturile în 
materie de politică ar trebui să se concentreze pe realizarea unor investiții 
de înaltă calitate și pe reforme care stimulează creșterea productivității, 
incluziunea și capacitatea instituțională, continuând, totodată, să asigure 
stabilitatea macrofinanciară și finanțe publice solide. La nivelul UE, 
prioritățile sunt aprofundarea pieței unice, finalizarea arhitecturii uniunii 
economice și monetare și promovarea principiilor stabilite în Pilonul 
european al drepturilor sociale. 

Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2019 

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA), care servește drept 
dispozitiv de detectare conceput pentru a identifica existența unor 
dezechilibre macroeconomice, a identificat 13 state membre care vor face 
obiectul unor bilanțuri aprofundate în 2019. Aceste bilanțuri vor determina 
dacă respectivele state membre se confruntă într-adevăr cu dezechilibre 
macroeconomice. Statele membre despre care s-a constatat că se confruntă 
cu dezechilibre în runda precedentă a procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice (PDM) vor face, din oficiu, obiectul unui bilanț aprofundat 
în 2019. Acestea sunt: Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, 

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-alert-mechanism-report_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-recommendation-euro-area_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-draft-joint-employment-report_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2019_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2019_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2019_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/italy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6254_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6254_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6254_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-alert-mechanism-report_ro
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
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Italia, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia. Grecia și România vor face, 
de asemenea, obiectul unui bilanț aprofundat. 

Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă pentru 
2019 

Potrivit proiectului de raport comun privind ocuparea forței de 
muncă, în care se analizează situația ocupării forței de muncă și situația 
socială în Europa, crearea de locuri de muncă a continuat, șomajul s-a redus, 
iar situația socială în întreaga UE s-a îmbunătățit. Raportul include, de 
asemenea, concluziile tabloului de bord social, care analizează 
performanțele statelor membre din perspectiva principiilor Pilonului 
european al drepturilor sociale. 

Recomandarea privind politica economică a zonei euro 

Recomandarea privind politica economică a zonei euro, care 
sugerează măsuri concrete ce sunt esențiale pentru funcționarea zonei 
euro, a fost raționalizată pentru a se pune un accent mai puternic pe 
principalele provocări. În recomandare se solicită adoptarea unor politici 
care să sprijine creșterea durabilă și favorabilă incluziunii și să 
îmbunătățească reziliența, reechilibrarea și convergența în zona euro. 
Aceasta recomandă acordarea de prioritate reformelor care sporesc 
productivitatea și potențialul de creștere, aprofundează piața unică, 
îmbunătățesc mediul de afaceri, promovează investițiile și ameliorează piața 
forței de muncă. 

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

Comisia a adoptat, de asemenea, avize cu privire la conformitatea 
proiectelor de planuri bugetare pentru 2019 ale statelor membre din zona 
euro cu Pactul de stabilitate și de creștere. 

Măsuri de urmat în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere 

Comisia a luat, de asemenea, o serie de măsuri în cadrul Pactului de 
stabilitate și de creștere. 

În cazul Italiei, Comisia a efectuat o nouă evaluare a 
nerespectării criteriului privind datoria. Situându-se la un nivel de 131,2% 
din PIB în 2017, echivalentul a 37 000 EUR pe cap de locuitor, datoria 
publică a Italiei depășește valoarea de referință de 60% din PIB prevăzută în 
tratat. Această nouă evaluare a fost necesară deoarece planurile fiscal-
bugetare ale Italiei pentru 2019 reprezintă o modificare semnificativă a 
factorilor relevanți analizați de Comisie în luna mai a anului trecut. Analiza 
prezentată în acest nou raport în temeiul articolului 126 alineatul (3) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene include evaluarea tuturor 
factorilor relevanți, în special a următoarelor elemente: (i) faptul că situația 
macroeconomică, în pofida intensificării recente a riscurilor de evoluție 
negativă, nu poate fi invocată pentru a explica lacunele majore ale Italiei în 
ceea ce privește respectarea criteriului de referință privind reducerea 
datoriei, având în vedere creșterea nominală a PIB-ului la peste 2 %, 
începând din 2016; (ii) faptul că planurile guvernului implică un regres 
semnificativ față de reformele structurale care favorizau creșterea în trecut, 
în special reformele anterioare în domeniul pensiilor; și, mai ales, (iii) riscul 
identificat privind abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare 
recomandată în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în 
2018 și neconformitatea deosebit de gravă pentru 2019 cu recomandarea 
adresată Italiei de către Consiliu la 13 iulie 2018, atât pe baza planurilor 
guvernului, cât și pe baza previziunilor Comisiei din toamna anului 2018.  

În cazul Ungariei, Comisia a stabilit că nu au fost luate măsuri 
efective ca răspuns la recomandarea Consiliului din iunie 2018 și propune 
Consiliului să adopte o recomandare revizuită adresată Ungariei pentru ca 
aceasta să își corecteze abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare 
vizând atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu. În iunie 2018, 
Consiliul a adresat Ungariei o recomandare privind o ajustare structurală 
anuală de 1 % din PIB pentru 2018, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor 
semnificative. În lumina evoluțiilor ulterioare și a faptului că Ungaria nu a 
adoptat măsuri efective pentru a-și corecta abaterea semnificativă, Comisia 
propune acum o recomandare revizuită privind o ajustare structurală anuală 
de cel puțin 1 % din PIB în 2019. Deficitul public a crescut în Ungaria de la -

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-draft-joint-employment-report_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-draft-joint-employment-report_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-recommendation-euro-area_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2019_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/italy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/italy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en
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1,6 % în 2016 la -2,4 % în 2018 și se preconizează că acesta va rămâne ușor 
sub nivelul de -2 % în următorii doi ani. 

În cazul României, Comisia a stabilit că nu au fost luate măsuri 
efective ca răspuns la recomandarea Consiliului din luna iunie și propune 
Consiliului să adopte o recomandare revizuită adresată României pentru ca 
aceasta să își corecteze abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare 
vizând atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu. În luna iunie 2018, 
Consiliul a adresat României o recomandare privind o ajustare structurală 
anuală de 0,8% din PIB atât pentru 2018, cât și pentru anul 2019, în 
cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative. În lumina evoluțiilor 
ulterioare și a faptului că România nu a adoptat măsuri efective pentru a-și 
corecta abaterea semnificativă, Comisia propune acum o recomandare 
revizuită privind o ajustare structurală anuală de cel puțin 1% din PIB în anul 
2019. Deficitul public a crescut în România de la -0,5% în 2015 la -2,9% în 
2016 și se preconizează că acesta va ajunge la -3,3% în 2018, -3,4% în 2019 
și -4,7% în 2020: acest nivel al deficitului fiind cel mai ridicat din UE. 

 

 

Raportul de supraveghere consolidată pentru Grecia 

Comisia a adoptat primul raport privind Grecia în contextul 
dispozitivului de supraveghere consolidată care a fost instituit după 
încheierea programului de sprijin pentru stabilitate din cadrul Mecanismului 
european de stabilitate, la 20 august 2018. Raportul concluzionează că 
proiectul de plan bugetar pentru 2019 prezentat de Grecia asigură 
conformitatea cu angajamentul său de a atinge un excedent primar de 3,5 % 
din PIB. Progresele înregistrate în ceea ce privește reformele din alte 
domenii sunt considerate a fi inegale, iar autoritățile vor trebui să accelereze 
punerea lor în aplicare pentru a-și atinge obiectivele. Activarea măsurilor de 
politică contingentă privind datoria, convenite ca parte a pachetului 
semnificativ de măsuri privind datoria aprobat în cadrul reuniunii 
Eurogrupului din 22 iunie 2018, va fi condiționată de o evaluare pozitivă în al 
doilea raport efectuat în cadrul dispozitivului de supraveghere consolidată. 
Acest raport va fi publicat în prima parte a anului viitor. 

  

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en


 

11 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna  19 – 25 noiembrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor Parlamentului European, la Bruxelles – Belgia.   

Parlamentul tineretului 2018 

„(…) Visul meu pentru Europa este să fie mai unită ca oricând, mai capabilă să se concentreze pe lucrurile  care ne unesc și nu asupra celor care ne dezbină.” - 
Jacopo Crosetto, participant la ediția din acest an a Parlamentului tinerilor.  

În data de 19 noiembrie a.c.,  un număr de 800 de tineri europeni au venit la 
sediul Parlamentului European de la Bruxelles, pentru a-și exprima părerile cu  
privire la ideile privind viitorul Europei. Parlamentul tineretului a fost inițiativa 
președintelui Antonio Tajani pentru a urmări Evenimentul european pentru 
tineret - EYE 2018, din luna iunie a.c., de la Strasbourg. Cele mai bune 100 de 
idei EYE au fost rezumate într-un raport și au fost înaintate Parlamentului 
European pentru audieri în comisiile de specialitate. Au fost abordate teme 
privind creșterea participării la vot în rândul tinerilor, sporirea atractivității 
zonelor rurale din Europa pentru tineri, combaterea deșeurilor din plastic și 
crearea de orașe mai durabile.  

În faza preliminară primei ediții a Parlamentului Tineretului, participanții, în 
mare parte studenți, cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, dar și unii cu vârste 
între 16 și 18 ani, au votat on-line pentru primele 10 idei, pe baza raportului EYE. 

Acestea au fost discutate și la nivel local. Participanții au lucrat în grupuri pentru a elabora ideile și pentru a construi un caz pe care l-au prezentat în cadrul 
ceremoniei de închidere. Constatările comune ale Parlamentului Tineretului, care combină atât rezultatele consultărilor on-line, cât și activitatea grupurilor, au 
fost adoptate de către participanți prin vot și vor fi prezentate președintelui Tajani. Președintele PE le va prezenta concluziile, la rândul său, la reuniunea 
Consiliul European din luna decembrie a.c., care va fi dedicată consultărilor cetățenilor. 

https://www.europeanyouthideas.eu/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/what's-next/report.html
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Vicepreședintele Parlamentului European, dl Ramón Luis Valcárcel, care a prezidat  sesiunea de închidere, a declarat în deschiderea sesiunii: „(…) În luna iunie 
a.c., am avut imensa plăcere să găzduim 8.000 de tineri activi, toți plini de idei despre cum să fim mai eficienți în  munca noastră la nivelul Uniunii. Propunerile lor 
au fost un adevărat suflu de aer proaspăt în democrația europeană; acum așteptăm cu nerăbdare să discutăm împreună despre cum să le promovăm ideile mai 
bine. Scopul nostru este de a arăta generațiilor tinere că ideile lor contează și că pot avea, într-adevăr, un impact în viitorul Europei, începând prin modelarea 
prezentului său." 

 

Patrimoniul cultural european - dezbatere cu parlamentele naționale 

Anul 2018 a fost declarat Anul European al Patrimoniului Cultural (EYCH), iar în instituțiile UE și în statele membre s-au organizat evenimente, conferințe și 
întâlniri și s-au alocat fonduri pentru conservarea și promovarea tuturor formelor de patrimoniu cultural.  

Marcând acest an, Comisia pentru cultură și educație (CULT) a organizat, în perioada 19-20 noiembrie a.c., la Casa istoriei europene de la Parlamentul 
European - Bruxelles, o reuniune a Comisiei interparlamentare privind „Patrimoniul cultural 
european”, organizată în jurul a 3 domenii tematice: cultură și identitate; conservarea și 
restaurarea patrimoniului cultural; patrimoniul cultural și educația.  

Scopul acestui eveniment a fost întâlnirea deputaților europeni, a membrilor 
parlamentelor naționale, a coordonatorilor naționali ai EYCH și a părților interesate, precum 
și ai reprezentanților Consiliului Europei și ai UNESCO, pentru a discuta aspectele legislative 
actuale și viitoare ale patrimoniului nostru comun, beneficiile și provocările acestuia, precum 
și acțiunile de protejare și promovare a patrimoniului cultural european după 2018. De 
asemenea, dl Tibor Navracsics, comisarul european responsabil cu portofoliul pentru 
educație, cultură, tineret și sport, și dna Elisabeth Kornfeind, ambasadorul Austriei în Regatul 
Belgiei, reprezentant al Președinției austriece a Consiliului UE au fost prezenți la eveniment. 

Dna Petra Kammerevert (S&D, DE), președintele Comisiei CULT, a precizat: „(…) Cultura este cea mai eficientă cale de a ajunge la un număr mare de cetățeni 
ai UE și de a obține răspunsuri la întrebarea legată de viitorului Europei, răspunzând în același timp unei lipse de identitate în cadrul Uniunii Europene. În cadrul 
conferinței, dorim să discutăm cu membrii din parlamentele naționale despre modul în care putem folosi unitatea pozitivă din Anul european al patrimoniului 
cultural 2018 pentru viitoarele politici. Sensibilizarea cu privire la valoarea și beneficiile protejării patrimoniului cultural trebuie să aibă o influență durabilă 
asupra politicilor culturale europene și naționale. O preocupare deosebită pentru mine este legătura dintre educația culturală și patrimoniul cultural. Este 
imperativ să existe mai multe eforturi la nivel internațional și național pentru promovarea educației culturale. Dacă generațiile viitoare nu reușesc să recunoască 
în timp util valoarea culturală a oricăror bunuri sau servicii, ele nu vor putea să le păstreze și să le protejeze pentru generațiile viitoare.” 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/157020/ICM%202018_Cultural%20Heritage_Draft%20Programme_19-11-2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96837/PETRA_KAMMEREVERT/home
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Audiere publică privind statul de drept în Polonia 

În urma unei vizite efectuate, în luna septembrie a.c., în Polonia, a unei delegații oficiale a 
Parlamentului European, deputații au evaluat care este situația inițiată în decembrie 2017 de 
către Comisia Europeană.   

În acest context, deputații europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne (LIBE) au discutat, în data de 20 noiembrie a.c.,  în cadrul unei audieri despre  „Situația 
statului de drept în Polonia, în special în ceea ce privește independența sistemului judiciar”5.   

Audierea a fost prezidată de dl Claude Moraes (S&D, UK), președintele Comisiei LIBE, și 
șeful delegației care a călătorit la Varșovia în luna septembrie a.c. Președintele Moraes a 
prezentat concluziile vizitei și a întâlnirilor cu membrii guvernul polonez și cu reprezentanții 
sistemul judiciar, ai mass-media ș.a. 

Audierea a avut loc în cadrul procedurii prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din TUE, declanșată de Comisia Europeană, la 20 decembrie 2017, în ceea ce 
privește situația statului de drept în Polonia și a fost structurată în 3 părți: prima parte a cuprins un schimb de opinii cu dl Zbigniew Ziobro, ministrul justiției din 
Polonia, și cu dl Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene.  

Reprezentanții Președințiilor austriece și române din UE (ca membri în troika prezidențială) și-au prezentat punctele de vedere. A doua parte a continuat cu 
dezbateri la care s-au alăturat reprezentanți ai Comisiei de la Veneția, ai Rețelei europene a consiliilor judiciare și ai Ombudsmanului polonez. Cea de-a treia 
parte s-a concentrat pe opiniile reprezentanților societății civile și academice. 

 

Acordul privind ocrotirea investițiilor străine directe pentru securitatea UE 

Investițiile străine din interior au reprezentat o importantă sursă de creștere economică în UE. Cu toate acestea, o îngrijorare tot mai mare se manifestă 
atunci când investitorul este o întreprindere de stat sau dacă investiția se desfășoară în proiecte de infrastructură critică în domenii precum energia sau 
comunicațiile, ori în întreprinderi care lucrează cu tehnologii-cheie, cum ar fi robotica sau tehnologia nucleară. În prezent, numai 13 dintre cele 28 de state 
membre au un mecanism de screening care examinează investițiile străine directe din motive de securitate sau ordine publică. Sistemele variază foarte mult, iar 
țările nu își coordonează abordările chiar și atunci când investițiile ar putea avea efect în mai multe țări.  

                                                 
5
 În luna martie a.c., Parlamentul European a sprijinit propunerea

5
 Comisiei Europene de a activa articolul 7 alineatul (1) din Tratatul UE și a cerut guvernelor UE să determine rapid dacă Polonia 

este expusă riscului unei încălcări grave a valorilor UE și, dacă este cazul, să propună soluții. Parlamentul European ar trebui să-și dea consimțământul, iar Comisia LIBE este responsabilă de 
inițierea unei astfel de proceduri. 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180917IPR13653/rule-of-law-in-poland-meps-to-check-situation-on-the-ground
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/11-19/1168921RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/11-19/1168921RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4519/CLAUDE_MORAES/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M007
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În acest context, negociatorii Comisiei pentru comerț internațional (INTA) din Parlamentul European au convenit, în 20 noiembrie a.c., cu reprezentanții 
Consiliului și ai Comisiei, cu privire la examinarea investițiilor străine directe care urmează să fie protejate pentru a asigura securitatea și ordinea publică. 

Cele 3 instituții au sprijinit planurile de instituire a unui mecanism de monitorizare a investițiilor străine directe (ISD) într-un mod transparent, previzibil și 
nediscriminatoriu. Scopul este să se asigure că investițiile străine nu reprezintă o amenințare pentru infrastructura critică, tehnologii-cheie sau accesul la 
informații sensibile. Noua legislație va permite UE să rămână deschisă investițiilor străine. Noile norme vor permite, de asemenea, o mai mare transparență, o 
mai bună coordonare și răspunsuri colective dacă investițiile amenință securitatea și ordinea publică. 

Acordul acceptat nu urmărește armonizarea mecanismelor naționale de screening, ci intensificarea cooperării între statele membre și Comisia Europeană. 
Acesta face parte dintr-un pachet comercial și de investiții anunțat de Comisia Europeană în luna septembrie 2017. 

Președintele Comisiei INTA, dl Bernd Lange (S&D, DE), a fost de părere că: „(…) Am convenit că statele membre și Comisia Europeană își vor coordona 
eforturile pentru a proteja activele europene împotriva amenințărilor la adresa securității cetățenilor noștri. Am asigurat că părțile interesate ale societății civile 
(inclusiv sindicatele, dar și operatorii economici) și Parlamentul European au un rol în punerea în aplicare a acestui regulament6. În plus, țările UE trebuie să ia în 

considerare modul în care o investiție străină ar putea afecta serviciile publice și securitatea 
alimentară în procesul de identificare a preocupărilor legate de securitatea națională. Mă 
bucur că UE nu a dat dovadă de tentații protecționiste care apar în aceste momente 
nesigure. În ansamblu, regulamentul este un prim pas pe care trebuie să-l construim în 
legislaturile următoare”.  

La rândul său, raportorul Franck Proust (PPE, FR), a precizat: „(…) Datorită unei voințe 
politice puternice, avem un acord echilibrat, dar și ambițios. Toate marile economii ale lumii 
au deja un mecanism de screening. Fiecare țară trebuie să fie vigilentă, inclusiv cei care nu 
au încă un mecanism național de ocrotire. Salut, în mod deosebit, includerea unui număr 
mare de sectoare care fac obiectul acestui acord, astfel încât UE va putea să își protejeze 
industriile strategice, de la industria aerospațială, securitatea alimentară, mass-media la 
bateriile electrice.” 

Acordul va trebui să fie aprobat, în mod oficial, de Consiliu, de Comisia INTA și de plenul PE, înainte de intrarea în vigoare. După aceea, țările din UE care 
dispun de mecanisme de screening vor avea timp să-și adapteze legislația la noile norme. 

 

 

 

                                                 
6 COM(2017)487 - 2017/0224(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea 
Europeană - Fișă de procedură 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/OJ/2018/11-19/1169450RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1715
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/BERND_LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/108080/FRANCK_PROUST/home
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170487.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
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O mai mare flexibilitate și claritate pentru lucrătorii mobili din UE 

Cetățenii europeni au posibilitatea de a se muta într-un al stat membru pentru a studia, a munci temporar sau a se stabili permanent7. Aproximativ 14 
milioane de rezidenți europeni (atât lucrători mobili, precum și șomeri și cetățeni inactivi din punct de vedere economic) nu locuiesc în țara lor de origine. 
Normele comune la nivelul UE garantează faptul că lucrătorii beneficiază de ajutoarele sociale și de sănătate la care au dreptul. Acestea stabilesc sistemul 
național de care aparțin.  

Normele moderne de coordonare a sistemelor de securitate socială8, adoptate, în ședința din 20 noiembrie a.c., de Comisia pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale (EMPL), se axează pe facilitarea mobilității forței de muncă, protejând în același timp drepturile în situații transfrontaliere, determinând în ce 
țară este asigurată o persoană (adică plătirea contribuțiilor și beneficiile primite). În plus, noile dispoziții încurajează cooperarea între statele membre, astfel 
încât informațiile necesare să fie împărtășite în mod prompt, asigurând accesul lucrătorilor la securitatea socială și identificând erorile sau frauda. 

Normele au ca scop atât prevenirea situațiilor în care cetățenii mobili nu pot beneficia de aceste drepturi, cât și pe acelea în care aceștia sunt acoperiți de 
două sisteme de securitate socială. Normele actualizate pentru lucrătorii mobili din UE9 urmăresc să protejeze accesul echitabil la securitatea socială, distribuind 
în mod echitabil obligațiile și stimulând cooperarea între statele membre. 

Legislația europeană privind securitatea socială cuprinde beneficii precum prestațiile de boală, indemnizațiile de maternitate și de paternitate, prestațiile 
familiale, ajutoarele de șomaj. Cu toate acestea, responsabilitatea exclusivă pentru sistemele de securitate aparține în continuare statelor membre. Așadar, 
acestea trebuie să decidă care sunt beneficii acordate, în ce condiții și ce contribuții trebuie plătite. Normele europene coordonează doar interacțiunea dintre 
sistemele naționale. 

Avantajele șomajului  vor avea la bază:   

 exportul ajutoruli de șomaj - deputații europeni au convenit că o persoană asigurată ar putea să își păstreze ajutorul de șomaj timp de 6 luni după ce a 
părăsit un stat membru și acest stat membru ar putea prelungi perioada până la expirarea prestației; 

                                                 
7 Ca regulă de bază, lucrătorii mobili se supun legislației din țara în care muncesc. Persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru pot obține ajutoare de șomaj din țara lor de 
origine pe o anumită perioadă, iar persoanele pensionate care au lucrat în țări diferite, pot combina perioadele de asigurare pentru a obține o pensie integrală. În cele din urmă, turiștii au acces 
la servicii de sănătate pe durata unei șederi temporare prin intermediul cardului european de asigurări sociale de sănătate. 
8 COM(2016)815 - 2016/0397(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 – Fișă de procedură 
9 Principiile privind coordonarea sistemelor de securitate socială prevăd că: cetățenii sunt reglementați de legislație într-o singură țară și plătesc contribuții (prevenirea beneficiilor care se 
suprapun); cetățenii străini au aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii țării în care muncesc (principiul egalității de tratament sau al nediscriminării); perioadele anterioare de asigurare, de 
muncă sau de ședere în alte țări sunt luate în considerare atunci când se acordă o prestație; prestațiile în numerar dintr-o țară pot fi plătite pe întreg teritoriul UE și cele mai multe dintre ele pot 
fi exportate. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2018/11-19/1168795RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2018/11-19/1168795RO.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160815.do
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0397(COD)&l=en
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 norme uniforme pentru cumularea perioadelor 
- trebuie să se acumuleze perioade de asigurare 
realizate în altă parte; acumularea beneficiilor ar lua  
naștere după ce un lucrător este asigurat într-un nou 
stat membru timp de cel puțin o zi;  

 lucrătorii frontalieri și cei transfrontalieri ar 
trebui să aibă posibilitatea de a alege să primească 
ajutoare de șomaj din ultimul stat membru de 
activitate sau din statul membru de reședință, în 
funcție de locul în care au perspective mai bune de 
muncă. 

Beneficiile familiale - Deputații europeni au 
convenit că prestațiile familiale în numerar, care sunt 
destinate, în primul rând, înlocuirii veniturilor atunci 
când o persoană a renunțat la muncă pentru creșterea 
copilului, ar trebui să se distingă de alte beneficii 
familiale, astfel încât acestea să fie considerate un 
beneficiu personal pentru părintele în cauză într-un 
stat membru competent. În cazurile în care prestațiile familiale într-un loc de reședință și într-un loc de asigurare se suprapun, statele membre ar putea să 
permită păstrarea unor astfel de beneficii personale. 

În ceea ce privește beneficiile de îngrijire pe termen lung - deputați Comisiei EMPL au adoptat dispoziții menite să evite lacunele de protecție și să asigure 
claritatea juridică și transparența unor astfel de prestații pentru o persoană asigurată care necesită asistență. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, prestațiile de îngrijire pe termen lung pentru persoanele asigurate și membrii familiilor acestora ar trebui, în principiu, să fie, în continuare, 
coordonată în potrivit normelor aplicabile ajutoarelor de boală.  

În privința lucrătorii trimiși în străinătate, inclusiv lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, expediați în străinătate timp de până la 18 luni – aceștia 
au dreptul să primească ajutoare în statul membru în care își are sediul angajatorul, cu condiția ca aceștia să fi fost asigurați acolo timp de cel puțin 3 luni.  

De asemenea, statele membre ar trebui să coopereze utilizând sistemul de notificare pentru a exclude abuzurile, cum ar fi companiile de post-restant pentru 
care nu poate fi stabilită reședința lucrătorului.  

Raportorul Guillaume Balas (S&D, FR) consideră că: „(…) Asigurarea drepturilor sociale pentru toți europenii nu este o variabilă care să fie ajustată în funcție 
de situația economică din diferitele state membre; dimpotrivă, este o condiție indispensabilă pentru apărarea unei Europe a progresului. (…) Europa socială nu 
poate fi realizată fără o protecție socială reală pentru toți, ceea ce va necesita o îmbunătățire tangibilă a drepturilor sociale și o mai bună reglementare a 
combaterii abuzului și a fraudei în detrimentul lucrătorilor europeni.”  

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124744/GUILLAUME_BALAS/home
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Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană trebuie să negocieze versiunea finală a noilor norme. 

 

Cercetării îi vor fi alocate 120 miliarde euro în perioada 2021-2027  

După adoptarea de către Parlamentul European a poziției sale privind bugetul pe termen lung al UE (CFM 2021-2027),  Comisia pentru Industrie, cercetare și 
energie (ITRE) a solicitat, în ședința sa din data de 21 noiembrie a.c., ca mijloacele bugetare să corespundă ambițiilor privind cercetarea, apărarea, spațiul și 
Europa digitală. Deputații europeni au susținut că sunt gata să înceapă negocierile cu miniștrii UE în orice moment pentru a se ajunge la un acord înainte de 
alegerile europene. 

Orizont Europa10 - Deputații europeni de la Comisia ITRE au votat pentru:
 

 

 creșterea bugetului programului de cercetare Orizont Europa pentru perioada 2021-2027 la 120 miliarde euro (în loc de 83,5 miliarde euro, așa cum a 
propus Comisia); 

 creșterea sprijinului pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) prin reintroducerea posibilității de acordare a granturilor pentru inovare sporită, cu 
un buget de 2,5 miliarde euro; 

 introducerea unor măsuri inovatoare, cum ar fi extinderea bursei pentru consolidarea ariilor de cercetare europene și reducerea decalajului științific și 
tehnologic; 

 acordarea cu prioritate a programelor care includ femeile, IMM-urile sau participanții din țările UE cu performanțe scăzute, atunci când trebuie să se 
decidă cu privire la două cereri la fel de puternice. 

Fondul european de apărare (FED) - Susținând propunerea Comisiei de a aloca 11,5 miliarde euro în 2018 la Fondul european de apărare pentru perioada 
2021-2027, Comisia ITRE subliniază că este nevoie de o abordare mai europeană în ceea ce privește apărarea. Fondul va finanța colaborarea transfrontalieră în 
domeniul proiectelor de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării, a tehnologiilor și echipamentelor interoperabile în domenii precum software-ul criptat și 
tehnologia de tip drone. 

Programul spațial al UE - Pentru a contribui la menținerea și consolidarea poziției de lider a UE în acest domeniu, Parlamentul European dorește să ridice 
bugetul propus de Comisia Europeană pentru Programul Spațial al UE, cu 621 milioane euro -  până la 14,82 miliarde euro în 2018 - pentru perioada 2021-2027. 
Acest lucru va da, de asemenea, un impuls important industriei UE în domeniul spațiului. De asemenea, deputații europeni au votat și pentru includerea 
amenințărilor cibernetice și sprijinirea diplomației spațiale în domeniul de aplicare. 

Programul Europa digitală - Parlamentul European a salutat propunerea Comisiei Europene de a crea primul program Europa digitală și va investi 8,2 miliarde 
euro din bugetul Uniunii pentru perioada 2021-2027, răspunzând astfel nevoilor din ce în ce mai numeroase. Finanțarea este esențială pentru realizarea 

                                                 
10 Noul program Orizont Europa se va baza pe realizările și pe succesul programului pentru cercetare și inovare anterior (Orizont 2020) și va permite Uniunii Europene să se mențină în fruntea 
sectorului cercetării și inovării la nivel mondial. Orizont Europa este cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201811/ITRE/ITRE(2018)1121_1/sitt-9272794
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201811/ITRE/ITRE(2018)1121_1/sitt-9272794
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securitate-si-aparare-comuna
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_ro.htm
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strategiei privind Piața unică digitală și pentru sporirea competitivității internaționale a UE. În plus, față de consolidarea capacităților digitale strategice ale 
Europei, este vitală și susținerea computerelor de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a securității informatice și a competențelor digitale avansate. 

În cadrul ședinței au mai fost votate următoarele rapoarte:  

 programele specifice care implementează programul Orizont Europa;  

 programul de cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei 
Atomice (2021-2025);  

 Programul spațial Agenția UE pentru Programul Spațiul;  

 Întreprinderea comună europeană pentru ITER și dezvoltarea energiei de 
fuziune;  

 Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare 
Ignalina din Lituania.  

Plenul Parlamentului va vota asupra deciziei de a începe discuțiile cu miniștrii 
UE, o dată ce se va conveni o poziție comună.  

Deputații europeni doresc să facă progrese în aceste domenii înainte de 
sfârșitul acestei legislaturi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_ro
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/draft-reports.html
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Conferinţa Preşedinţilor din Parlamentul European la București 

 

În data de 21 noiembrie 2018, a avut loc, la Bucureşti, Conferinţa Preşedinţilor din Parlamentul European, prilejuită de preluarea de către România a 
Președinției rotative a Consiliului UE în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019.  

Delegația a fost condusă de Preşedintele PE, Antonio Tajani. Au participat  
cei 9 preşedinţi ai grupurilor politice din legislativul european, Secretarul general al 
PE, reprezentanţi ai Cabinetului preşedintelui PE, consilieri, interpreţi şi 
reprezentanţi ai mass-media.  

Președintele Antonio Tajani a avut o întrevedere cu președinții celor două 
Camere ale Parlamentului României, respectiv cu dl Călin Popescu Tăriceanu 
(președintele Senatului) și dl Liviu Dragnea (preşedintele Camerei Deputaţilor). 
Principalele subiecte abordate au avut în vedere evoluţiile României în pregătirea 
Preşedinţiei rotative a Consiliului UE, în special în ceea ce priveşte dosarele de 
interes  major aflate pe agenda europeană în prima jumătate a anului viitor.  

Cei doi oficiali români au salutat deschiderea la dialog şi buna cooperare cu 
Parlamentul European în vederea pregătirii Preşedinţiei române a Consiliului UE, 
transmiţând asigurări cu privire la angajamentul şi voinţa deplină a României de a 
contribui, printr-un efort comun, la avansarea agendei Uniunii, în beneficiul 
proiectului european şi al cetăţenilor. 

Preşedintele Senatului, dl Călin Popescu-Tăriceanu, a subliniat faptul că pe durata 
deţinerii Preşedinţiei rotative a Consiliului UE, România va acţiona ca mediator 
imparţial şi va fi un facilitator de consens, afirmând că, pe termen lung, eficienţa UE 
va depinde de capacitatea sa de a asigura un nivel adecvat de convergenţă între 
statele membre şi de a îmbunătăţi nivelul de coeziune, prin menţinerea şi 
promovarea valorilor comune. Dl Tăriceanu a menționat că unul din dosarele cu 
profil internaţional care va cunoaşte evoluţii importante şi se va încheia în perioada Preşedinţiei rotative exercitate de România, este Brexit, salutând, în același 
timp, consensul obţinut între UE şi Marea Britanie în ceea ce priveşte Acordul de retragere. De asemenea, și-a exprimat speranţa că acest acord va fi certificat 
de Consiliul European care urmează a avea loc la finalul acestei săptămâni: „(…) Acordul de retragere va garanta protejarea drepturilor tuturor cetăţenilor 
europeni, deci şi români, stabiliţi în Marea Britanie până la 31 decembrie 2020. Ei vor putea continua să lucreze, să locuiască şi să studieze în Marea Britanie în 
baza obţinerii unui nou statut special (settled status). Ne exprimăm speranţa că Acordul va fi aprobat de Parlamentul European şi ratificat de Parlamentul 
britanic în forma convenită de ambele părţi.” 

La rândul său, președintele Camerei Deputaților, dl  Liviu Dragnea, referindu-se la interesul exprimat de preşedintele Parlamentului European faţă de stadiul 
pregătirilor şi perspectiva României cu privire la dosarele sensibile gestionate de ţara noastră pe perioada derulării Preşedinţiei române, a declarat că: „(…) Avem 

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=17108
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în faţă mai multe provocări deosebite, care vor trebui abordate în cursul Preşedinţiei României. Este important ca prin acţiunile noastre politice să aducem 
proiectul Uniunii Europene mai aproape de cetăţeni. Cheia unităţii şi coeziunii în cadrul UE ţine, în primul rând, de tratamentul egal şi de solidaritatea dintre 
statele membre, acestea fiind două valori fundamentale pe care s-a clădit proiectul european. Menţinerea României şi Bulgariei în afara Spaţiului Schengen este 
fără îndoială contrară dezideratului de consolidare a coeziunii în cadrul Uniunii”. În ceea ce priveşte proximitatea alegerilor europene, preşedintele Camerei 
Deputaţilor a insistat asupra importanţei de a trata pragmatic acest eveiment.  Totodată, dl Președinte a susținut că a plasa cetățenii europeni în centrul 
activității reprezintă o dovadă a capacității Uniunii de a proiecta coeziune atât la nivel economic, cât şi social, pentru a creşte gradul de încredere în instituţiile 
europene şi în competenţa acestora de a răspunde nevoilor reale ale europenilor. 

Întrevederea a fost urmată de o dezbatere a Conferinţei Preşedinţilor din Parlamentul European cu preşedinţii comisiilor Senatului și ai Camerei Deputaţilor, 
prezidată de preşedinţii celor două comisii pentru afaceri europene ale Parlamentului României. 

Preşedintele Antonio Tajani a amintit că în mandatul Preşedinţiei române a Consiliului UE se vor organiza alegerile europarlamentare; de aceea este 
important  să se transmită un mesaj constructiv cetăţenilor europeni cu privire la munca pe care România o va desfășura. De asemenea, este nevoie de ajutor 
pentru chestiuni care sunt cruciale pentru Parlamentul European, respectiv pentru dosarele care vor fi dezbătute pe parcursul mandatului Președinției române, 
subliniind că sunt așteptări de la autoritățile de la București.  

În cadrul dezbaterii, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene (CAE) din Camera Deputaţilor, dl Angel Tîlvăr, a subliniat că: „(…) Romania împărtășește pe 
deplin orientarea pro-europeană a UE”, aceea de a „exporta” stabilitate. Contextul particular în care 
țara noastră va exercita Președinția rotativă a Consiliului UE, nu va împiedica cu nimic procesul de  
generare a direcțiile majore ale dimensiunii parlamentare a Președinției române: „(…) De pildă, la 
reuniunea COSAC din luna iunie 2019, pe care o vom organiza tot aici, la Palatul Parlamentului, una 
dintre sesiuni va avea ca temă relațiile comerciale internaționale ale Uniunii Europene și viitorul 
relațiilor între Uniunea Europeană și Regatul Unit, cu intenția ca etapele ratificării acordului de 
retragere să decurgă lin, astfel încât acordul să poată intra în vigoare în timp util, la 30 martie 
2019”.  De asemenea, dl Tîlvăr a reiterat sprijinul puternic al Camerei Deputaților pentru 
menținerea unor mecanisme echilibrate de politică externă și comercială a Uniunii în cooperarea cu 
alte regiuni ale lumii, cum ar fi, de exemplu, cooperarea dintre Africa și Europa. În plus, a menționat 
Parteneriatul Estic și politica de extindere a Uniunii Europene, care constituie priorități ale 
Președinției române a Consiliului UE: „(…) Mă bucură foarte mult abordarea PE spre o consolidare a 
statutului de actor global al UE, în beneficiul tuturor cetățenilor europeni, iar Romania împărtășește 

pe deplin această orientare pro-europeană a UE, de a «exporta» stabilitate în vecinătatea sa și dincolo de aceasta, de a putea răspunde așteptărilor țărilor terțe, 
ale organizațiilor internaționale și ale altor actori internaționali, și de a juca un rol esențial în abordarea evoluțiilor regionale și globale.” 

 

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=17110
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

 

 

 

Consiliul agricultură și pescuit 

În data de 19 noiembrie 2018, a avut loc la Luxembourg reuniunea Consiliului pentru agricultură și pescuit.  

În cadrul unei sesiuni publice miniștrii au supus dezbaterii progresele înregistrate în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului cu privire la Propunerea 
de  regulament privind finanțarea gestionarea și monitorizarea PAC și  Propunerea de regulament de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor 
agricole. Miniștrii au fost invitați să se pronunțe cu privire la responsabilitățile sporite ale organismelor naționale în ceea ce privește punerea în aplicare și 
monitorizarea PAC și cu privire la instrumentele actuale de sprijinire a pieței. S-a reafirmat necesitatea unei PAC mai simple și mai eficiente fără sarcini 
administrative excesive. Deși inițial, propunerea privind trecerea PAC la un model bazat pe performanță s-a bucurat de susținere, au fost exprimate și îngrijorări 
legate de o posibilă creștere a volumului de muncă a agențiilor de plăți și a organismelor de certificare, raportul anual de performanță indicând și prezența 
controalelor privind condiționalitatea. Cât privește organizarea comună a piețelor, miniștri, au considerat, în general că instrumentele actuale de sprijinire a 
pieței au un răspuns eficient la riscurile de perturbare a piețelor. Cu toate acestea, unii dintre participanți au apreciat că măsurile excepționale ar trebui să fie 
puse în aplicare cu mai multă rapiditate sau chiar să se declanșeze în mod  automat.  

Continuând practica reuniunilor anterioare, Comisia a informat Consiliul cu privire la evoluțiile celor mai importante piețe agricole, în special, de pe piața 
produselor lactate, a zahărului și a cărnii de porc. Miniștrii au apreciat situația economică în general pozitivă și perspectivele principalelor segmente de piață, dar 
și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația dificilă cu care se confruntă sectorul zahărului și al cărnii de porc. Totodată, s-a propus monitorizarea mai 
atentă a sectorului  zahărului. 

Consiliul a ajuns  la un acord cu privire la capturile totale admisibile (TAC) și cotele pentru 2019 și 2020 ale anumitor stocuri de pești de adâncime din 
apele UE și apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est. Stocurile de pești vizate sunt: rechinii de adâncime, sabia neagră, specii de beryx, grenadierul 
de piatră și pagelul argintiu. 

Având în vedere vulnerabilitatea speciilor de adâncime la activitatea umană și pentru a preveni exploatarea excesivă a acestora, Consiliul a 
hotărât creșterea TAC-urilor pentru două stocuri și reducerea TAC-urilor pentru zece stocuri, după cum a propus Comisia. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-COR-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-COR-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-REV-1-COR-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-REV-1-COR-1/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37031/table-eu-total-allowable-catches.pdf
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„(...) Sustenabilitatea stocurilor de pește și viabilitatea industriei pescuitului din UE sunt criterii esențiale pentru stabilirea limitelor de captură. Astăzi am 
hotărât să reducem posibilitățile de pescuit pentru stocurile de specii de adâncime în perioada 2019-2020. Acest demers ne va proteja mediul maritim și ne va 
ajuta industria pe termen lung.”-  a  declarat Elisabeth Köstinger, ministrul federal austriac al sustenabilității și turismului și președinte al Consiliului. 

Consiliul a avut un schimb de opinii cu privire la provocările actuale în domeniul protecției plantelor, punând accent atât pe sănătatea plantelor și pe 
pregătirea împotriva noilor boli exotice, pe de o parte, cât și pe produsele de protecție a plantelor, disponibilitatea acestora și sistemul de aprobare și de 
autorizare. 

Miniștrii au subliniat semnificația acestei dezbateri în contextul mai larg al schimbărilor climatice și al comerțului mondial, care sporesc posibilitățile de 
apariție a dăunătorilor și a unor noi boli ale plantelor. 

În prezența dlui Tom Arnold, președintele Grupului operativ Africa rurală  (GOAR), Consiliul a fost informat despre activitatea GOAR. Grupul operativ a 
fost instituit în aprilie 2018 pentru a oferi recomandări despre modul de consolidare a sectorului rural din Africa și despre modul de întărire a rolului pe care îl 
joacă UE în crearea de locuri de muncă și în dezvoltarea economică. Prezentarea a idenificat o serie de probleme esențiale precum: necesitatea unei abordări 
teritoriale pentru a face zonele rurale mai atractive, susținerea agriculturii africane aflată în tranziție, investițiile în dezvoltarea unei industrii alimentare africane 
durabile, susținerea gestionării resurselor naturale  africane și dezvoltarea unor strategii  rezistente la schimbările climatice. 

Miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire la acțiunile prin care se poate asigura maximizarea impactului investițiilor în agricultura africană și în 
dezvoltarea rurală din Africa. 

  

Consiliul de afaceri externe 

Miniștrii afacerilor externe din UE s-au întâlnit la 19 noiembrie 2018, la Bruxelles, pentru a dezbate chestiuni actuale de pe agenda internaţională, 
despre Asia Centrală, Bosnia şi Herţegovina, Yemen, Ucraina, precum şi despre securitate şi apărare. 

În cadrul dezbaterii privind afacerile curente, miniştrii au subliniat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul (JCPOA), ca urmare a intrării în vigoare a 
sancţiunilor impuse de Statele Unite ale Americii la 5 noiembrie 2018. Totodată, s-a luat act de faptul că acordul continuă sa fie pus în aplicare de către Iran, 
situaţie confirmată pentru a 13-a oară de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA). Consiliul a luat act şi de rezultatul Conferinţei internaţionale 
pentru Libia găzduită de guvernul italian la Palermo, la 12-13 noiembrie a.c. şi de situaţia din Gaza în urma intensificării recente a violenţelor. 

Miniştrii de externe au susţinut o dezbatere înainte de reuniunea ministerială UE-Asia Centrală ((Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Tadjikistan, 
Turkmenistan și Uzbekistan)  care va avea loc la 23 noiembrie a.c., la Bruxelles. Consiliul şi-a exprimat interesul pentru intensificarea angajamentului UE în Asia 
Centrală în domenii precum reforma şi dezvoltarea economică, promovarea tehnologiilor durabile de conectivitate şi a condiţiilor regionale pentru pace şi 
stabilitate din Afganistan. 

De asemenea, Consiliul a discutat despre Bosnia şi Herţegovina în urma alegerilor desfăşuratre la 7 octombrie a..c şi au subliniat importanţa continuării 
procesului de reformă, inclusiv reforma legii electorale. 
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În legătură cu situaţia din Yemen, miniştrii şi-au reafirmat sprijinul faţă de procesul condus de ONU şi de trimisul special al ONU, dl Martin Griffith. În 
acest context, Înaltul Reprezentant, dna Mogherini a declarat: „(…) Într-un moment în care vedem pași încurajatori în direcția dezamorsării, cred că este 
momentul potrivit să trimitem un mesaj clar și ferm tuturor părților implicate în conflict, pentru a consolida acești pași, pentru a se ajunge la o încetarea focului și 
pentru a se angaja în discuții politice conduse de către trimisul special al ONU, dl Martin Griffiths.” 

Referitor la recentele evoluţii din Ucraina, în special, situaţia din Marea Azov şi aşa numitele „alegeri” din „Republica Populară  Lugansk” și „Republică 
Populară Donețk”, din 11 noiembrie 2018, miniştrii au reamintit că UE nu recunoaşte aceste „alegeri”pe care le consideră ilegale şi ilegitime.  În plus, şi-au 
reiterat sprijinul ferm şi angajamentul asumat pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. 

În ceea de a doua parte a reuniunii, miniştrii de externe şi de apărare au adoptat concluzii privind securitatea şi apărarea în contextul Strategiei globale 
a UE în care au salutat progresele semnificative înregistrate pe parcusul ultimilor doi ani, inclusiv : 

 cooperarea structurată permanentă (PESCO)- Consiliul a adoptat o listă actualizată cu 17 proiecte noi faţă de cele 17 proiecte convenite la 11 
decembrie 2017 care vizează  domenii precum formarea, dezvoltarea capabilităţilor şi disponibilitatea operaţională pe uscat, pe mare şi în aer, 
precum şi apărarea cibernetică. 

 procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD),  

 Fondul european de apărare - Consiliul şi-a adoptat poziţia-abordare generală parţială11 privind Fondul european de apărare propus de Comisia 
Europeană în contextul cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. Fondul european de apărare vizează să stimuleze 
inovarea și să permită realizarea de economii de scară în cercetare, în domeniul apărării și în faza de dezvoltare industrială, prin sprijinirea 
proiectelor colaborative. 

 mobilitatea militară,  

 capacitatea militară de planificare şi conducere (MPCC), 

 pactul privind PSAC civilă - Consiliul a adoptat concluzii prin care a stabilit orientările strategice pentru consolidarea PSAC civile. Acestea conţin 
22 de angajamente politice asumate de Consiliu şi de statele membre; 

 propunerea privind înființarea unui Instrument european pentru pace.  

La final, Consiliul a adoptat concluzii privind securitate şi apărarea în contextul Strategie gloable a UE . 

                                                 
11 Abordarea este etichetată ca fiind „parțială” deoarece aspectele financiare și alte aspecte orizontale ale fondului vor depinde de acordul general privind următorul cadru financiar 

multianual. În cadrul abordării sale generale parțiale, Consiliul este, în mare, de acord cu propunerea Comisiei. În special, aceasta confirmă obiectivele generale și structura fondului, inclusiv 
intenția de a investi în tehnologii disruptive. Abordarea urmărește, în principal, să clarifice o serie de aspecte în ceea ce privește eligibilitatea entităților și dreptul de proprietate asupra 
rezultatelor. Aceasta urmărește, de asemenea, să clarifice criteriile și procedurile de atribuire și dispozițiile referitoare la partea din costurile indirecte care va fi acoperită de fond, aceasta din 
urmă fiind un element important ca fondul să devină mai atractiv pentru actorii din industrie. Mai mult, Consiliul subliniază că se va acorda o atenție specială întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri) și întreprinderilor cu capitalizare medie din Uniune. 

https://www.consilium.europa.eu/media/37030/st13978-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37030/st13978-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/11/19/european-defence-fund-council-adopts-its-position/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_ro.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14305-2018-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37030/st13978-en18.pdf
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Consiliul a adoptat o nouă strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor obținut  ilicit (SALW) și a muniției 
aferente, intitulată „Securizarea armelor, protecția cetățenilor”. Prin această strategie, Consiliul se angajează să prevină și să reducă comerțul ilicit cu SALW și cu 
munițiile aferente și să promoveze asumarea răspunderii și responsabilitatea. 

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii în legătură cu situația din Etiopia, Sudan, Pakistan, Afganistan. 

Consiliul a adoptat o versiune actualizată a cadrului de politică UE în domeniul apărării cibernetice. Actualizarea permite UE să ia în considerare 
provocările în schimbare în ceea ce privește securitatea de la adoptarea cadrului inițial în 2014. Acesta identifică domeniile prioritare pentru apărarea 
cibernetică și clarifică rolurile celor implicați. 

Consiliul a adoptat concluzii privind diplomația în domeniul apelor. În acest context, reamintește că apa este o condiție necesară pentru supraviețuirea 
și oamenilor și pentru demnitatea lor precum și o bază fundamentală pentru reziliență, atât a societății, cât și a mediului. Apa este vitală pentru alimentația și 
sănătatea umană și este esențială pentru gestionarea ecosistemelor, agricultură, energie și securitatea globală a planetei. Consiliul intenționează să consolideze 
implicarea diplomatică a UE în domeniul apei, ca instrument pentru pace, securitate și stabilitate și condamnă cu fermitate utilizarea apei ca armă de război. De 
asemenea, Consiliul subliniază angajamentul UE de a promova gestionarea transfrontalieră și integrată a resurselor de apă și guvernanța eficace a apei. 

În cadrul reuniunii din data de 20 noiembrie a.c., miniştrii de apărare împreună cu Secretarul general al NATO, dl Jens Stoltenberg şi-au reafirmat 
legătura transatlantică puternică și angajamentul continuu al ambelor organizații de a colabora.  

Miniștrii au subliniat, în special, cooperarea privind mobilitatea militară, precum și combaterea amenințărilor hibride, inclusiv dezinformarea. 

Privind misiunile şi operaţiunile PSAC, miniştrii de apărare au salutat activitatea misiunilor şi operaţiunilor din regiunea Sahel şi eforturile continue de 
regionalizare a acestei activităţi. De asemenea au reamintit, importanța eforturilor PSAC în Balcanii de Vest, unde UE este prezentă în cadrul operațiunii militare 
EUFOR Althea și al misiunii civile EULEX Kosovo. Consiliul a discutat, totodată, despre următorii pași de întreprins în vederea reînnoirii operațiunii EUNAVFOR 
MED Sophia. Miniștrii și-au reafirmat sprijinul deplin pentru această operațiune, luând act de activitatea importantă pe care operațiunea a reușit să o conducă 
de la lansarea sa în anul 2015. 

La finalul reuniunii, miniştrii de apărare au adoptat, fără dezbateri, o serie de decizii și concluzii adoptate în prima zi a reuniunii de către miniştrii de 
afaceri externe. 

 

 

 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13581-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13960-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13824-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13823-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14413-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13991-2018-INIT/ro/pdf
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Consiliul de cooperare UE- Tadjikistan 

În  data de 22 noiembrie a.c. a avut loc, la Bruxelles, cea de-a 7-a reuniune a 
Consiliului de cooperare UE-Tadjikistan, prezidată de dna Karin Kneissl, ministrul 
federal austriac pentru Europa, integrare şi afaceri externe. Delegația Tajikistanului a 
fost condusă de dl Sirojiddin Muhriddin, ministrul de externe. 

             În cadrul reuniunii a fost analizată evoluția relațiilor bilaterale, inclusiv 
reformele politice, judiciare și economice, statul de drept, comerțul, investițiile și 
relațiile în domeniul energiei, precum și alte problemele internaționale. De 
asemenea, s-au discutat chestiuni de bună guvernare și consolidare a societății civile, 
precum și măsuri de îmbunătățire a climatului de afaceri. UE a reiterat atât 
importanța unei politici macroeconomice orientate spre stabilitate și a unui progres 
în gestionarea finanțelor publice, cât şi sprijinul acordat Tadjikistanului în procesul 
său de reformă și în eforturile sale de a îmbunătăți condițiile socio-economice ale 
populației, precum și de a combate corupția. 

            În plus, delegaţia din Tadjikistan și-a exprimat interesul pentru deschiderea 
negocierilor unui nou acord bilateral cu UE.  

            Consiliul de cooperare a avut un schimb de opinii cu privire la alte chestiuni 
actuale politice și de securitate şi a salutat perspectivele încurajatoare pentru continuarea cooperării transfrontaliere în regiune și în afara ei. Eforturile 
Tadjikistanului pentru stabilizarea Afganistanului au fost evidențiate în mod deosebit, având în vedere viitoarea Conferință ministerială de la Geneva privind 
Afganistanul care va avea loc în perioada 27-28 noiembrie a.c. 

 

Consiliul de cooperare UE- Uzbekistan 

La 22 noiembrie a.c., a avut loc, la Bruxelles, cea de-a 14-a reuniune a Consiliului de cooperare UE – Uzbekistan prezidată de dl Abdulaziz Kamilov, 
ministrul afacerilor externe al Republicii Uzbekistan. Delegația UE a fost condusă de dna Karin Kneissl, ministru federal austriac pentru Europa, integrare și 
afaceri externe. 

În cadrul Consiliului s-a analizat evoluția relațiilor bilaterale, inclusiv cooperarea în sprijinul reformelor Uzbekistanului, statul de drept, comerțul, 
investițiile și relațiile în domeniul energiei, precum și problemele regionale și internaționale, chestiuni legate de buna guvernare și consolidarea societății civile, 
precum și măsuri de îmbunătățire a climatului de afaceri. 

UE a salutat angajamentul Uzbekistanului de a aplica pentru aderare la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) și pentru calitatea de membru al 
Sistemului general de preferințe al UE (SGP), care acordă unilateral acces liber pentru majoritatea mărfurilor.  
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În cadrul reuniunii au fost lansate negocierile pentru un nou 
acord de parteneriat și cooperare consolidat între UE și Uzbekistan. 
Viitorul acord va înlocui Acordul de parteneriat și cooperare, care a intrat 
în vigoare din 1999 şi se va concentra, printre altele, pe cooperarea 
politică, relațiile comerciale și de investiții, dezvoltarea durabilă și 
conectivitatea, precum și pe problemele drepturilor omului și 
guvernanța. Negocierile se vor desfăşura la începutul anului 2019, cu 
scopul de a face progrese pentru încheierea unui nou acord.  

Cei doi miniştrii au mai discutat despre importanța dezvoltării 
durabile și creșterea economică. În acest context, UE și Uzbekistanul au 
semnat un pachet de ajutor financiar pentru întreprinderi și pentru 
populația din mediul rural din Uzbekistan, în valoare de 25 de milioane 
de euro, la 21 noiembrie a.c., la Bruxelles. 

 

 

 

Parteneriatul UE-Asia Centrală 

În data de 23 noiembrie a.c., a avut loc, la Bruxelles, cea de-a 14-a reuniune ministerială UE- Asia Centrală prezidată de dna Federica Mogherini, Înaltul 
Reprezentant al UE, la care au participat miniştrii de externe ai celor 5 ţări din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan. 

Miniştrii au discutat despre oportunitățile-cheie și provocările cu care se confruntă Asia Centrală și vecinătatea mai largă, precum şi despre noua 
strategie a UE pentru această zonă, care se află în curs de elaborare pentru a fi lansată în anul 2019. 

Actuala strategie a UE pentru Asia Centrală, adoptată prima dată în 2007, cuprinde angajamentul pe termen lung al Uniunii Europene pentru 
cooperarea regională și bilaterală cu partenerii săi din Asia Centrală. Scopul principal al Strategiei UE este de a spori rezistența regiunii în ansamblu, precum și 
rezistența statelor individuale. Strategia stabilește cadrul pentru un dialog politic periodic la nivel ministerial și o cooperare consolidată în cadrul unor inițiative-
cheie, de exemplu statul de drept, educația, mediul și apa. O atenție deosebită este acordată securității și stabilității regiunii, în special amenințărilor comune 
legate de gestionarea frontierelor și de droguri. 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-promote-rural-development-uzbekistan_en
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Prin asistența oferită de Comisia Europeană, alături de asistența acordată individual de 
statele membre ale UE, Uniunea Europeană a devenit primul donator din regiune. Pachetul global 
pentru asistența UE pentru Asia Centrală (prin intermediul Instrumentului de cooperare pentru 
dezvoltare) a crescut la 1 miliard EUR pentru perioada 2014-2020. 

În cadrul reuniunii, UE a anunțat un nou set de programe regionale pentru Asia Centrală în 
valoare de 124 milioane EUR pentru a sprijini sectorul privat, comerțul și investițiile în regiune, 
precum și pentru a contribui la protejarea mediului, la combaterea schimbărilor climatice și la 
promovarea statului de drept și a cooperării regionale. 

                 De asemenea, Uniunea Europeană a anunţat formarea unei delegații pentru Turkmenistan 
care va facilita intensificarea dialogului și cooperării politice, economice și sectoriale cu 
Turkmenistan. 

Totodată, UE și Republica Kârgâză negociază în prezent un acord bilateral modernizat care 
va înlocui actualul acord de parteneriat și cooperare. Negocierile au fost lansate în decembrie 2017. 

În plus, s-a discutat despre rezultatele pozitive obţinute ca urmare a Acordului de 
parteneriat şi cooperare consolidată dintre Uniunea Europeană și Kazahstanul semnat în luna 
decembrie 2015. De asemenea, Tadjikistanul și-a exprimat interesul de a-și actualiza acordul 
bilateral cu UE cu scopul intensificării relaţiilor. 

 

Consiliul Spațiului Economic European, 20 noiembrie 2018 

Cea de a 50-a reuniune a Consiliului Spațiului Economic European (SEE) a fost prezidată de dna Ine Marie Eriksen Søreide, ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei. Dna Karin Kneissl, ministrul afacerilor externe al Austriei, a coprezidat reuniunea, în numele Președinției Consiliului Uniunii Europene. Din partea SEE-
AELS au fost, de asemenea, prezenți, dna Aurelia Frick, ministrul afacerilor externe al Liechtensteinului, și dl Guðlaugur Þór Þórðarson, ministrul afacerilor 
externe al Islandei. 

Consiliul SEE a discutat despre funcționarea generală a Acordului privind SEE, despre viitoarele orientări privind Pilonul european al drepturilor sociale în 
contextul Acordului privind SEE.  

De asemenea,  a adoptat concluzii despre chestiuni legate de Acordul privind SEE și despre cooperarea dintre UE și statele SEE-AELS. 

Reuniunea Consiliului SEE a fost precedată de un dialog politic informal cu statele SEE-AELS. Discuțiile s-au axat pe implicațiile asupra Acordului privind 
SEE ale retragerii Regatului Unit din UE, precum și pe multilateralism. 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/11/20/conclusions-of-the-50th-meeting-of-the-eea-council/
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Regatul 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Au fost semnate Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea 
Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

La sfârșitul unei săptămâni  de pregătiri [la 19 ianuarie a.c., Consiliul Afaceri Generale (art. 50) în format UE 27, a pregătit reuniunea specială din 25 
noiembrie], de consultări [la 19 noiembrie a.c., miniștrii au făcut schimb de opinii cu privire la proiectul de acord de retragere Brexit și proiectul declarației 
politice privind viitoarele relații UE-Regatul Unit] și declarații (declarația de presă a lui Michel Barnier dată la finalul  Consiliului Afaceri Generale (art. 50) la 19 
noiembrie 2018, declarația președintelui Donald Tusk la sfârșitul reuniunii, declarația premierului Spaniei, discursul premierului May în fața Parlamentului 
britanic), în cadrul întrunirii speciale din 25 noiembrie, Consiliul Afaceri Generale (art. 50) a  aprobat: 

 Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice; 

 Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Consiliul 
European reafirmă hotărârea Uniunii de a avea un parteneriat cât mai strâns cu Regatul Unit în viitor în conformitate cu declarația politică. Abordarea Uniunii va 
fi definită în continuare de pozițiile și principiile generale prevăzute în orientările Consiliului European convenite anterior. Consiliul European va avea în 
permanență în vedere această chestiune. 

Pasul următor a fost specificat în cadrul întrunirii Consiliului European - invită Comisia, Parlamentul European și Consiliul să ia măsurile necesare pentru a 
se asigura că acordul poate intra în vigoare la 30 martie 2019, astfel încât să se prevadă o retragere ordonată. 

Termenii generali ai Acordului cuprind: 

 zonă de liber schimb, atât în ceea ce privește cooperarea  în domeniul reglementării și cel vamal, cât și asigurarea condițiilor echitabile pentru o 
concurență deschisă și loială; 

https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/files/outline-political-declaration-setting-framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/files/outline-political-declaration-setting-framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6489_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6489_en.htm
https://twitter.com/eucopresident
Premierul%20guvernului%20spaniol,%20Pedro%20Sanchez%20a%20reiterat%20miercuri%20seara%20că%20va%20face%20uz%20de%20dreptul%20de%20veto%20privind%20acordul%20de%20ieșire%20a%20Marii%20Britanii%20din%20Uniunea%20Europeană%20la%20summitul%20extraordinar%20programat%20duminică,%2025%20noiembrie,%20în%20eventualitatea%20în%20care%20nu
https://www.dw.com/ro/negocierile-privind-brexitul-se-afl%C4%83-%C3%AEntr-un-moment-crucial/a-46413114
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/11/25/
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  soluția de back stop privind Irlanda de Nord va fi înlocuită printr-un acord ulterior care va stabili modalități alternative care să asigure absența 
unei frontiere dure între Irlanda și Irlanda de Nord; 

 un plan de ”construire și îmbunătățire a pieței unice prevăzut în acordul de retragere”; 

 angajamentul de a ”explora posibilitatea cooperării autorităților britanice cu agențiile Uniunii, cum ar fi Agenția Europeană pentru Medicamente 
(EMA), Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)”; 

 angajamentul de începere a procedurilor de evaluare a ”echivalenței” regulilor celeilalte părți imediat după Brexit; 

 ”încheierea de acorduri ambițioase, cuprinzătoare și echilibrate privind comerțul cu servicii și investiții în sectoarele de servicii și non-servicii, 
respectând dreptul fiecărei părți de reglementare”; 

 angajamentul de a  ”stabili acorduri de mobilitate … bazate pe nediscriminarea între statele membre ale Uniunii, în baza pincipiului reciprocității”. 
Acestea ar permite vizite fără viză sau vizite pe termen scurt, ambele părți convenind ” condițiile de intrare și ședere în scopuri precum cercetarea, studiul, 
formarea și schimburile de tineri”; 

 un ”parteneriat de securitate vast, cuprinzător și echilibrat” în domeniu securității, inclusiv schimbul de date precum amprentele digitale și datele 
de înregistrare a vehiculelor pentru combaterea criminalității; 

 Angajamentul pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. 

La finalul reuniunii a fost dată o declarație referitoare la termenii acordului de retragere și declarației politice: 

 Uniunea a negociat și va încheia acordul de retragere în temeiul articolului 50 din TUE; 

 pe baza orientărilor din 29 aprilie 2017, 15 decembrie 2017 și 23 martie 2018, Consiliul European va manifesta o vigilență deosebită în ceea ce 
privește protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor, protejarea întreprinderile de pescuit și comunităților de coastă; 

 Consiliul și Comisia salută angajamentele privind acordurile internaționale de combatere a schimbărilor climatice, inclusiv Acordul de la Paris; 

 în cazul unei decizii de prelungire a perioadei de tranziție, se va lua în considerare îndeplinirea de către Regatul Unit a obligațiilor care decurg din 
acord, inclusiv protocoalele sale; 

 în ceea ce privește negocierile privind acordurile care guvernează relațiile viitoare cu Regatul Unit, directivele de negociere vor fi elaborate pe 
baza orientărilor Consiliului European convenite anterior; 

 după Brexit, Gibraltarul nu va fi inclus în domeniul teritorial de aplicare al acordurilor care urmează să fie încheiate între UE și Regatul Unit. Fără a 
aduce atingere competențelor Uniunii și respectând pe deplin integritatea teritorială a statelor membre garantate de articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, aceste acorduri separate vor necesita acordul prealabil al Regatului Spaniei. 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/37102/xt20017-en18.pdf
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