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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovom libertatea mass-mediei 

și statul de drept în vecinătatea 

noastră,decât dacă dispunem de 

mijloace de informare libere și de 

instanțe judecătorești independente în 

UE.” 

 

Coordonator 
Dr. Cristina Stroescu 

 Autori 
Carmen Denisa Ion 

Mihaela Gîdei 
Andreea Mihai 

Ioana-Cristina Vida 
Luiza Roibu 
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La 26 noiembrie 2019, Albania a fost lovită de un cutremur devastator cu o 

magnitudine de 6,3 pe scara Richter. Un număr de 51 de persoane și-au pierdut viața, 

peste 900 au fost rănite și aproximativ 17 000 au fost strămutate temporar; în total, 

cutremurul a afectat peste 200 000 de persoane din 11 localități, inclusiv 

infrastructuri publice și private. 

În urma activării mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, la 

cererea guvernului albanez, au fost mobilizate echipe de căutare și de salvare.   

Guvernul Albaniei, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și Banca 

Mondială au elaborat un raport de evaluare a nevoilor post cutremur, care a fost 

publicat la 5 februarie 2020. Pe baza raportului a fost mobilizată comunitatea 

COMISIA 

EUROPEANĂ 
 

 

GESTIONAREA CRIZELOR 

Conferința internațională a donatorilor pentru a sprijini Albania 
 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_post-disaster_recovery_a_v9.0.pdf
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donatorilor cu scopul de a contribui la reconstrucția infrastructurii publice și private 

afectate1.  

În acest context a fost organizată, la Bruxelles, în 17 februarie 2020, Conferința 

internațională a donatorilor „Împreună pentru Albania”, la care au participat 100 de 

delegații din Uniunea Europeană, statele sale membre și partenerii săi, inclusiv 

organizații internaționale și societatea civilă. Conferința a fost deschisă de 

președintele Comisiei, dna von der Leyen. Printre participanți s-au numărat prim-

ministrul albanez, Edi Rama, președintele Consiliului European, Charles Michel, și 

prim-ministrul croat, Andrej Plenković. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, gazda acestui 

eveniment, a declarat2: „(…) Comunitatea internațională și-a exprimat solidaritatea 

față de Albania. Uniunea Europeană, statele sale membre și Banca Europeană de 

Investiții au promis că vor contribui cu o treime din suma totală. Întreaga Uniune 

Europeană s-a mobilizat pentru o țară situată în inima continentului nostru, care sper 

și am convingerea că, într-o bună zi, va fi membră a Uniunii. Acum mai mult decât 

oricând, cetățenii albanezi știu că fac parte din familia noastră europeană.” 

Din cele 1,15 miliarde euro promise în cadrul conferinței, Uniunea Europeană 

va aloca 400 de milioane euro pentru reconstrucția Albaniei. Comisia Europeană s-a 

angajat să aloce, 115 milioane euro din bugetul UE. Această sumă include un prim 

grant în valoare de 15 milioane euro pentru reconstrucția și reabilitarea principalelor 

clădiri publice care va permite demararea rapidă a operațiunilor de sprijin pe teren. 

În continuare, Comisia va propune Consiliului și Parlamentului alocarea, în acest an, a 

100 de milioane euro de la bugetul UE, sub formă de granturi, pentru a sprijini 

reabilitarea și reconstrucția clădirilor publice și private, precum și redresarea 

întreprinderilor afectate. 

 

 

 
1 Se estimează că impactul total al dezastrului se ridică la peste 980 de milioane euro și că pentru redresarea 

sectoarelor afectate ( locuințe, comerț, turism, agricultură, patrimoniu cultural, educație ș.a.) sunt necesare aproape 
1,08 miliarde euro. 

2 Discursul de deschidere al președintelui CE Ursula von der Leyen în cadrul Conferinței internaționale a 
donatorilor „Împreună pentru Albania” 

 

https://ec.europa.eu/info/events/international-donors-conference-albania-earthquake_ro
https://ec.europa.eu/info/events/international-donors-conference-albania-earthquake_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_270https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_270
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_270https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_270
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Anul 2020 marchează 30 de ani de la demararea Interreg3, programul 

emblematic al UE al cărui scop este să încurajeze cooperarea teritorială între regiunile 

de frontieră.  

Comisarul pentru coeziune și reforme, dna Elisa Ferreira, a făcut următoarea 

declarație: „(…) Aniversarea a 30 de ani de existență a programului Interreg are loc 

într-un moment crucial al istoriei UE. Întrucât ne confruntăm cu provocări serioase la 

nivel mondial și local, trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor și să ne asigurăm 

că ne îndeplinim promisiunile. Interreg lucrează de 30 ani pentru a nu lăsa pe nimeni 

în urmă și pentru a construi Europa pas cu pas. Intenția este de a continua această 

misiune, dar și de a folosi această ocazie pentru a chestiona, a regândi și a da un nou 

suflu aspectului pe care îl considerăm ca fiind o valoare fundamentală în Uniunea 

Europeană: spiritul de cooperare, bazat pe credința de nestrămutat că suntem mai 

puternici împreună.” 

 

Lansat în 1990, Interreg, cunoscut și sub denumirea de „cooperare teritorială 

europeană” (CTE), este un program al politicii de coeziune care oferă un cadru pentru 

implementarea unor acțiuni comune și schimburi de politici între actorii naționali, 

regionali și locali din diferite state membre. Obiectivul central al cooperării teritoriale 

europene (CTE) este promovarea unei dezvoltări economice, sociale și teritoriale 

 
3 Fișă informativă: „Interreg: 30 ani de cooperare de-a lungul frontierelor europene în 2020” 
 

COEZIUNE ȘI REFORME  

Programul Interreg al UE sărbătorește 30 de ani 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/interreg30_en.pdf


7 
 

armonioase a Uniunii în ansamblul său. Interreg este construit în jurul a trei direcții 

de cooperare: transfrontalieră (Interreg A), transnațională (Interreg B) și 

interregională (Interreg C). 

Până în prezent s-au succedat cinci perioade de programare în cadrul Interreg: 

INTERREG I (1990-1993) - INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - 

INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020). 

 

 

 

 

Comisia Europeană a anunțat că va face investiții în valoare de 101,2 milioane 

euro în cele mai recente proiecte din cadrul programului LIFE pentru mediu și politici 

climatice4. Finanțarea va sprijini 10 proiecte de anvergură vizând mediul și clima în 

nouă state membre și va ajuta la tranziția Europei către o economie sustenabilă și 

către o neutralitate climatică. Aceste proiecte vor fi derulate în Cipru, Estonia, Franța, 

Grecia, Irlanda, Letonia, Slovacia, Cehia și Spania. 

Proiectele integrate îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor, ajutând statele 

membre să respecte legislația UE în șase domenii: natură, apă, aer, deșeuri, atenuarea 

și adaptarea la schimbările climatice. Ele sprijină punerea în aplicare a legislației în 

materie de mediu și climă într-o manieră coordonată și pe scară largă la nivel 

teritorial, antrenând finanțare din partea altor surse ale UE, a actorilor naționali și 

regionali și a investitorilor privați. 

Proiecte integrate din cadrul programului LIFE 

ESTONIA - Îmbunătățirea conservării naturii în Estonia (LIFE-IP ForEst&FarmLand); 

 
4 Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice. El se derulează 

începând cu anul 1992 și a cofinanțat peste 5 400 de proiecte în întreaga UE și în țări terțe. În orice moment, aproximativ 
1 100 de proiecte se află în curs de derulare. Bugetul pentru perioada 2014 – 2020 a fost stabilit la 3,4 miliarde EUR în 
prețuri curente. Proiectele integrate din cadrul programului LIFE au fost introduse în 2014 pentru a ajuta statele membre 
să respecte legislația principală a UE în materie de mediu, natură și climă. În cadrul următorului buget pe termen lung 
al UE pentru perioada 2021 – 2027, Comisia propune majorarea finanțării programului LIFE cu aproape 60 %. 

 

MEDIU, OCEANE ȘI PESCUIT  

Finanțarea a 10 proiecte vizând mediul și clima 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.youtube.com/watch?v=onoRGvVtSNY&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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IRLANDA - Protejarea și restaurarea turbăriilor de acoperire (LIFE-IP PAF Wild Atlantic 

Nature); O mai bună calitate a apei din lacuri și râuri (LIFE-IP Waters of Life) 

GRECIA - Gestionarea deșeurilor pentru o economie circulară (LIFE-IP CEI-Greece) 

SPANIA - Îmbunătățirea capacității Țării Bascilor de a face față schimbărilor climatice 

(LIFE-IP URBAN KLIMA 2050) 

FRANȚA - Soluții bazate pe natură pentru a sprijini adaptarea la schimbările climatice 

(LIFE IP ARTISAN); Un impuls pentru finanțarea sustenabilă (AFFAP) 

CIPRU - Gestionarea mai bună a rețelei Natura 2000 (LIFE IP PHYSIS) 

LETONIA - Îmbunătățirea calității apei din râuri și lacuri (LIFE GoodWater IP) 

SLOVACIA ȘI CEHIA - Reducerea expunerii cetățenilor la poluanții atmosferici (LIFE-IP 

SK AQ Improvement) 

 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 19 februarie 2020, planul și 

acțiunile pentru o transformare digitală care să fie în avantajul tuturor și să reflecte 
valorile europene: deschiderea, echitatea, diversitatea, democrația și încrederea. Din 
pachetul prezentat fac parte: 

• Strategia pentru o Europă pregătită pentru era digitală- COM (2020) 67; 

• Cartea albă privind inteligența artificială- COM (2020) 65; 

• Strategia europeană privind datele- COM (2020) 66. 

Strategia pentru o Europă pregătită pentru era digitală  

Tehnologiile digitale, cu condiția să fie utilizate în mod adecvat, vor aduce 

beneficii cetățenilor și întreprinderilor din multe puncte de vedere. În următorii 5 ani, 

Comisia se va concentra pe 3 obiective principale în domeniul digital: o tehnologie în 

beneficiul utilizatorilor, o economie echitabilă și competitivă și o societate deschisă, 

democratică și durabilă. 

O EUROPĂ PREGĂTITĂ PENTRU ERA DIGITALĂ  

Conturarea viitorului digital al Europei 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf


9 
 

Europa se va baza pe experiența sa îndelungată în domeniul tehnologic, al 

cercetării, al inovării, precum și pe tradiția sa puternică de protejare a drepturilor și a 

valorilor fundamentale. Noile politici și programe de lucru vor permite Europei să 

utilizeze tehnologii digitale de vârf și să își consolideze capacitățile în materie de 

securitate cibernetică.  

Cartea albă privind inteligența artificială și strategia europeană privind datele 

sunt primii piloni ai noii strategii digitale a Comisiei. Acestea răspund pe deplin 

necesității de a pune pe primul loc oamenii în ceea ce privește dezvoltarea 

tehnologiilor, precum și necesității de a apăra și de a promova valorile și drepturile 

europene referitoare la conceperea, fabricarea și utilizarea tehnologiei în economia 

reală. 

Europa ca lider în domeniul inteligenței artificiale de încredere 

Europa deține atuurile necesare pentru a deveni un lider mondial în domeniul 

sistemelor de inteligență artificială (IA) care pot fi utilizate și aplicate în condiții de 

siguranță: centre de cercetare excelente, sisteme digitale sigure și rezultate lăudabile 

în robotică, sectoare de producție și servicii competitive, cel al autovehiculelor sau cel 

energetic. 

Cartea albă privind inteligența artificială este deschisă consultării publice până 

la 19 mai 2020. Comisia colectează, de asemenea, părerile părților interesate cu 

privire la Strategia sa privind datele. În lumina contribuțiilor primite, Comisia va lua 

măsuri suplimentare pentru a sprijini dezvoltarea unei IA de încredere și a economiei 

datelor. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIConsult2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataStrategy
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataStrategy
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În Cartea albă, Comisia are în vedere un cadru pentru o inteligență artificială 

fiabilă, bazată pe excelență și încredere. În parteneriat cu sectorul privat și cel public, 

Comisia urmărește să mobilizeze resurse de-a lungul întregului lanț valoric și să creeze 

stimulentele potrivite pentru a accelera introducerea și utilizarea IA, inclusiv de către 

întreprinderile mici și mijlocii. În acest sens, colaborează și cu statele membre și cu 

comunitatea de cercetare și încearcă să atragă și să păstreze talentele. Dată fiind 

complexitatea sistemelor de IA și riscurile semnificative pe care le pot prezenta 

acestea în anumite contexte, este esențială consolidarea încrederii utilizatorilor.  

https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_ro
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Trebuie să existe norme clare care să abordeze problema sistemelor de IA cu 

grad ridicat de risc, fără însă a le împovăra excesiv pe cele cu risc mai scăzut. Vor 

continua să se aplice normele stricte ale UE în materie de protecție a consumatorilor, 

de combatere a practicilor comerciale neloiale și de asigurare a protecției datelor cu 

caracter personal și a vieții private. 
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 Europa ca lider în cadrul economiei datelor 

Obiectivul Strategiei europene privind datele este ca UE să devină un model 

demn de urmat și un lider pentru o societate în care datele sunt un motor esențial al 

progresului. În acest scop, obiectivul său este de a crea un adevărat spațiu european 

al datelor, respectiv o piață unică, deblocarea potențialului datelor neutilizate, 

permițând fluxul liber al acestora în Uniunea Europeană și între diferitele sectoare, în 

beneficiul întreprinderilor, al cercetătorilor și al administrațiilor publice. „Trebuie să 

oferim cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor toate mijloacele pentru a putea lua 

decizii mai bune pe baza informațiilor obținute, pornind de la datele fără caracter 

personal. Aceste date ar trebui să fie disponibile pentru toți, atât pentru instituțiile 

publice, cât și cele private, startup-uri sau corporații.” 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-strategy-data_en
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Etapele următoare 

Comisia va prezenta în cursul acestui an un Act privind serviciile digitale și un 

Plan de acțiune pentru democrația europeană, va propune o revizuire a 

Regulamentului e-IDAS5 și va consolida securitatea cibernetică prin instituirea unei 

unități comune de securitate cibernetică. 

 

 

 
5 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea 

electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 

1999/93/CE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
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În 16 februarie 2020, liderii din Balcanii de Vest6 au participat la Summitul 

informal UE- Balcanii de Vest, la Bruxelles, alături de președintele Consiliului 

European, dl Charles Michel, președintele Comisiei Europene, dna Ursula von der 

Leyen, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, 

dl Josep Borrell, prim-ministrul croat, dl Plenković. Reuniunea a vizat pregătirea 

summitului UE-Balcanii de Vest de la Zagreb, din mai 2020.  În deschiderea reuniunii, 

președintele Consiliului European a reconfirmat perspectiva europeană pentru 

partenerii din Balcanii de Vest. Reuniunea informală pregătitoare a fost organizată 

după prima vizită a președintelui Michel în Albania și Republica Macedonia de Nord, 

precum și după publicarea unei propuneri a Comisiei privind o nouă metodologie 

referitoare la procesul de extindere.  

Summitul anterior UE-Balcanii de Vest a avut loc la 17 mai 2018, la Sofia, în 

Bulgaria. Acesta a reunit șefii de stat sau de guvern din statele membre ale UE și liderii 

din Balcanii de Vest. Liderii UE au convenit asupra declarației de la Sofia la care s-au 

aliniat partenerii din Balcanii de Vest. Aceștia au adoptat, de asemenea, agenda 

priorităților de la Sofia, ca anexă la declarație și au evidențiat noi măsuri de cooperare 

consolidată cu regiunea.  

 

 
6 Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Serbia și regiunea Kosovo 

Summitul informal UE- Balcanii de Vest  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/16/remarks-by-president-charles-michel-before-the-eu-western-balkans-informal-meeting/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2018/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/media/34799/sofia-declaration_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/34799/sofia-declaration_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/34799/sofia-declaration_ro.pdf
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NOI INIȚIATIVE ÎN SECTORUL DIGITAL  

Comisiile pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) și piața internă și 

protecția consumatorilor (IMCO) au discutat, în 19 februarie a.c., cu Thierry 

Breton, comisar european responsabil pentru portofoliul piața internă, despre 

noile inițiative din sectorul digital: 

✓ strategia pentru o Europă pregătită pentru era digitală – va fi corelată cu 

modul de abordare a provocărilor și oportunităților pe care le aduce digitalizarea;  

✓ Cartea albă privind inteligența artificială – va susține dezvoltarea,  asimilarea 

inteligenței artificiale (IA) în UE și va asigura respectarea deplină a valorilor 

europene; ar trebui să identifice oportunitățile și provocările-cheie, să analizeze 

opțiunile de reglementare și să prezinte propuneri și acțiuni legate de politici; 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

17 – 23.02.2020  

STRASBOURG 

 

DIN ACTIVITATEA COMISIILOR PARLAMENTARE 
 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2020/EN/SEC-2020-2324-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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✓ strategia europeană privind datele – va explora la maximum valoarea 

datelor non-personale ca și cum acestea ar fi un activ reutilizabil și în continuă 

expansiune în economia digitală. 

La 20 februarie a.c., în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne (LIBE) a fost organizată o audiere cu tema „Inteligența artificială în dreptul 

penal”. Discuțiile s-au concentrat pe avantajele și riscurile utilizării inteligenței 

artificiale în materia dreptului penal, fiind abordate și aspecte de etică și legate de 

garantarea drepturilor fundamentale.  

PROIECTELE PRIORITARE ALE UE ALINIATE OBIECTIVELOR CLIMATICE  

PENTRU 2050 

 

În dezbaterile de la Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), din 

18 februarie a.c., deputații europeni au fost de acord că proiectele prioritare ale UE 

ar trebui să fie aliniate obiectivelor climatice pentru 2050 și au adoptat o propunere 

de rezoluție. 

În acest context, Comisia Europeană ar trebui să își actualizeze liniile 

directoare pentru a selecta proiecte energetice prioritare, astfel încât următoarea 

listă a proiecte de interes comun (PIC) pentru implementarea infrastructurii 

energetice transfrontaliere în UE7 să corespundă politicii sale climatice. Revizuirea 

liniilor directoare ale Regulamentului transeuropean de energie pentru rețele (TEN-

E)8, care va fi propusă de Comisia Europeană la sfârșitul acestui an, ar trebui să fie 

în concordanță cu obiectivele UE pentru energie și climă pentru 2030. În 

conformitate cu Regulamentul TEN-E, adoptat în 2013, Comisia Europeană a 

identificat cele mai importante PIC-uri din UE, pentru ca acestea să poată beneficia 

de permise simplificate și de dreptul de a solicita finanțare UE prin programul 

„Conectarea Europei - noua reţea centrală de transport a UE”. Majoritatea 

proiectelor vizează asigurarea livrării neîntrerupte a energiei electrice și a gazului în 

UE, prin eliminarea  lacunelor transfrontaliere din rețea și îmbunătățirea capacității 

de stocare locală.  

 
7 Pentru a se asigura că proiectele selectate pentru următoarea listă PCI (proiecte de interes comun) sunt în 

conformitate cu angajamentele climatice ale UE, parlamentarii europeni au invitat Comisia Europeană să facă noi 
propuneri și orientări tranzitorii înainte de sfârșitul anului 2020.  

8 Regulamentul TEN-E a fost creat în 2013, înainte de adoptarea Acordului de la Paris, iar mai multe evoluții au 
schimbat în mod semnificativ peisajul politicii energetice - Regulamentul (UE) Nr. 347/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de 
abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 
715/2009. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/196374/Hearing%20artificial%20intelligence%20in%20criminal%20law%20-%20programme.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2020/02-17/1198508EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2020/02-17/1198508EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-4th-list-projects-common-interest-making-energy-infrastructure-fit-energy-union-2019-oct-31_en
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R0347
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Pentru a primi statutul de PIC, proiectele trebuie să mențină oferta de 

energie la prețuri accesibile.  

Proiectul de rezoluție a fost adoptat de Comisia ITRE și va fi supus votului în 

plenul PE din martie a.c.  

Plenul PE a organizat, în 10 februarie a.c. o dezbatere cu privire la o întrebare 

orală referitoare la revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice 

transeuropene.  

În aceeași zi, Parlamentul European a respins o obiecție la cea de-a patra listă 

de proiecte de interes comun, motivând că infrastructura energetică trebuie să fie 

potrivită pentru uniunea energetică (4-a IPC).  

 

BUGETUL UE PE TERMEN LUNG  

La 19 februarie, PE și-a stabilit atât prioritățile, cât și poziția privind bugetul 

UE pe termen lung(CFM), aferent perioadei 2021-2027. Deputații europeni au 

insistat asupra faptului că bugetul pentru 2021-2027 trebuie să obțină o finanțare 

adecvată astfel încât UE să poată face față noilor provocări, printre care se 

numără transformarea ecologică, digitalizarea, susținerea fermierilor, a regiunilor 

și a orașelor, a tinerilor, cercetătorilor și antreprenorilor.  

„(…)Parlamentul este gata să negocieze. Mulțumesc președintelui Charles Michel 
pentru munca depusă, dar propunerea pe care a prezentat-o pentru următorul CFM 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-10-ITM-014_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-10-ITM-014_RO.html
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-4th-list-projects-common-interest-making-energy-infrastructure-fit-energy-union-2019-oct-31_en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20200131STO71519/bugetul-pe-termen-lung-al-ue-explicat
https://europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-on-budget-proposal-unsatisfactory-draft
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este foarte departe de ceea ce este necesar pentru a finanța în mod adecvat vechile și 
noile programe ale Uniunii Europene. Cifrele nu diferă prea mult de propunerea 
președinției finlandeze, la care Parlamentul European s-a exprimat, deja, în mod clar, 
și cu o majoritate foarte mare. Este o propunere care contrazice ambițiile proclamate 
pe 3 priorități pe care statele membre - nu Parlamentul - le-au plasat în centrul viziunii 
lor: climatul, digitalizarea și dimensiunea geopolitică. Este o propunere care riscă să 
lase Europa să rămână nu numai în urma propriilor obiective, ci și alți posibili actori 
pe scena internațională, cum ar fi China și SUA. Este o propunere care se îndreaptă în 
direcția celor care cred că Brexit înseamnă «mai puțină Europă» - și, prin urmare, și 
«buget mai mic». Dar, în fața provocărilor, nu avem nevoie de mai puțină Europă, 
avem nevoie de o Europă mai puternică, cu un buget mai puternic în interesul 
cetățenilor. Acesta este mesajul pe care Parlamentul European (PE) dorește să-l 
transmită șefilor de stat și de guvern. Cu siguranță, apreciem propunerile de 
introducere a noilor resurse proprii ale UE, astfel încât bugetul UE să nu depindă, în 
primul rând, de transferurile din statele membre. De asemenea, vom evalua cu atenție 
implicațiile creșterii capacității Băncii Europene de Investiții (BEI) de a juca un rol 
semnificativ în ceea ce privește investițiile. PE este conștient de importanța unui acord 
în timp util – a fost gata să negocieze încă din noiembrie 2018 - dar nu este dispus să 
susțină un acord cu orice preț. Propunerea 
prezentată nu constituie o bază 
satisfăcătoare pentru a se ajunge la un 
buget care să răspundă angajamentelor 
asumate la începutul noului mandat. Prin 
urmare, solicit șefilor de stat și de guvern să 
depună toate eforturile pentru 
îmbunătățirea acestuia, având în vedere 
Summitul din 20 februarie a.c., deoarece, în 
caz contrar, PE nu va putea să-l accepte.” - David Sassoli, președintele PE 

 

 

https://europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-on-budget-proposal-unsatisfactory-draft
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 ajută milioane de studenți, mii de cercetători, orașe, companii, regiuni și 

ONG-uri; 

 contribuie la sănătatea și siguranța alimentelor;  

 drumuri noi și mai bune; 

 căi ferate și aeroporturi; 

 un mediu mai curat;  

 mai bună securitate la frontierele externe ale UE. 

 

➢ bugetul pe termen lung al UE, cunoscut și sub numele de cadru financiar 

multianual (CFM), fixează limita superioară a banilor pe care UE îi poate cheltui într-o 

perioadă de cel puțin 5 ani în diferite domenii politice; ultimele bugete ale UE pe 

termen lung au acoperit o perioadă de 7 ani. 

➢ bugetul pe termen lung al UE trebuie să creeze predictibilitate și eficiență 

pentru programele pe care UE dorește să le finanțeze;  

➢ bugetul pe termen lung al UE trebuie să aibă un anumit grad de flexibilitate 

pentru a face față crizelor și situațiilor de urgență neprevăzute (să includă o serie de 

instrumente9 care să garanteze că banii pot fi folosiți acolo unde sunt necesari);  

➢ spre deosebire de bugetele naționale, bugetul UE este un buget de investiții 

care nu finanțează protecția socială, educația primară sau apărarea națională, ci se 

concentrează, în special, pe domenii cheie care oferă valoare adăugată prin 

stimularea creșterii economice și a competitivității; 

 

 
9 Fondul de Solidaritate al UE este conceput pentru a oferi asistență financiară în cazul unui dezastru major într-un stat 

membru. Fondul de ajustare la globalizare este destinat să ajute lucrătorii să găsească un nou loc de muncă dacă au fost 
concediați ca urmare a modificărilor structurale la nivel mondial sau în urma unei crize economice. 
 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/97/fondul-de-solidaritate
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro


23 
 

➢ bugetul Uniunii Europene susține cercetarea și inovarea, investițiile în rețelele 

transeuropene și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu scopul de a stimula 

creșterea și a crea locuri de muncă în UE; 

➢ politica agricolă comună a UE, politica în domeniul pescuitului și cea pentru 

mediul înconjurător primesc cea mai mare finanțare în cadrul bugetului pe termen 

lung actual; 

➢ programele de coeziune, care au ca scop reducerea disparităților de dezvoltare 

dintre regiunile UE, precum și proiecte internaționale de ajutor umanitar și de 

dezvoltare sunt finanțate tot din bugetul pe termen lung. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200213PHT72552/20200213PHT72552_original.jpg
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Ideea pe care se bazează bugetul UE se referă la resurse, în calitatea lor de 
element-cheie al prosperității și al păcii; de aceea, resursele trebuie privite în 
ansamblu lor pentru a face UE mai puternică. 

Bugetul EU pe termen lung se formează din:  

➢ contribuțiile statelor membre; 

➢ taxele de import a produsele din afara UE; 

➢ amenzile aplicate companiilor care încalcă regulile UE privind concurența. 

Parlamentul European dorește reformarea modului în care este finanțat 
bugetul UE, deoarece acesta „nu este transparent și este complet neinteligibil pentru 
cetățenii europeni”. Un nou sistem, mai simplu, ar trebui să introducă noi surse de 
venit. De aceea, PE sugerează că banii ar putea veni de la o nouă schemă de impozit 
pe profit (inclusiv impozitarea companiilor mari din sectorul digital), din 
comercializarea cotelor de emisii și dintr-o taxă pe materialele plastice. Acest nou 
sistem ar putea reduce contribuțiile directe din partea statelor membre. 

Pentru următorul buget pe termen lung (2021-2027), Comisia Europeană a 
publicat, în mai 2018,propunerea sa, iar Parlamentul European și-a adoptat poziția în 
noiembrie 2018. 

Consiliul încă nu și-a clarificat poziția de negociere, deoarece în rândul statelor 

membre este necesară unanimitatea pentru a se ajunge la un acord. Orice acord are 

nevoie de aprobarea în plen a PE pentru a intra în vigoare. 

De aceea, PE și Comisia Europeană așteaptă ca cealaltă instituție 

implicată, Consiliul, să își prezinte propunerea, astfel încât să poată începe 

negocierile.  

 

SĂPTĂMÂNA PARLAMENTARĂ EUROPEANĂ - GUVERNANȚA ECONOMICĂ  

Bruxelles, 18-19 februarie a.c. 

Deputații europeni și parlamentari din statele membre s-au reunit în 

cadrul Săptămânii parlamentare europene -Semestrul european, pentru a 

examina coordonarea politicilor economice și sociale la nivel european.  

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20160613STO31998/semestrul-european-impozitele-si-pensiile-de-anul-viitor
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Săptămâna parlamentară europeană10 a fost dedicată dezbaterii 

guvernanței economice a UE, fiind discutate teme precum acțiunea climatică, 

impozitarea în UE și salariul minim.  

Lucrările evenimentului au fost deschise de dna Irene Tinagli, președintele 

Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON). La dezbateri au fost 

invitați și politicieni europeni care au contribuit la implementarea guvernanței 

economice și la realizarea reformelor sale. Dna Tinagli a evidențiat domeniile în 

care este nevoie urgentă de progrese și la care PE lucrează deja, respectiv 

completarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, reformarea 

arhitecturii guvernanței economice.  

Dl Valdis Dombrovskis, vice-președintele ECON, și dl Paolo Gentiloni, 

comisarul european responsabil pentru economie, au prezentat planurile pentru 

revizuirea arhitecturii guvernanței economice. 

De asemenea, președintele Eurogrup, dl Mário Centeno, a indicat 

prioritățile Eurogrup în domeniul finanțelor în următoarele luni.  

Dl Zdravko Marić, actualul președinte al ECOFIN, a prezentat prioritățile 

președinției croate a Consiliului. 

Dl Fabio Panetta, membru al consiliului executiv al Băncii Central Europene 

(BCE), a prezentat perspectivele monetare ale zonei euro și a descris acțiunile pe 

care le consideră încă necesare pentru finalizarea uniunii economice și monetare 

(UEM). 

Reuniunea a continuat cu dezbateri între parlamentari cu privire la 

impozitare, servicii financiare, lupta împotriva sărăciei ș.a.  

              Președintele PE, David Sassoli, a deschis sesiunea dezbaterilor din 19 
februarie a.c., privind schimbările climatice și a rolului pe care îl pot avea politicile 
economice, bugetare și sociale ale UE în acest sens. 

 
10 Săptămâna parlamentară europeană reunește parlamentari din întreaga UE, țări candidate și observatoare 

pentru a discuta probleme economice, bugetare și sociale. Este formată din Conferința semestrială europeană și 
Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța în Uniunea Europeană. 
Obiectivul este de a spori supravegherea democratică a guvernanței economice a UE și oferă o oportunitate de a schimba 
informații despre cele mai bune practici în implementarea ciclurilor semestriale. 
 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/8927a05e-36f0-4a39-bd5b-106970fbccec/PROGRAMME_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20200218-1445-SPECIAL&ms=1582036800
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Reuniunea a fost prezidată de către Andreja Metelko-Zgombić, secretar 

de stat al Croației pentru afaceri europene  și s-a încheiat cu adoptarea unor 

concluzii. 

Consiliul a pregătit reuniunea specială a Consiliului European din 20-21 

februarie a.c., de la care se așteaptă un acord asupra cadrului financiar multianual 

al UE pentru perioada 2021-2027. Președintele Charles Michel a purtat discuții 

bilaterale cu cei 27 de lideri ai statelor membre cu privire la următorul buget pe 

termen lung al UE. Pe baza acestor consultări, președintele Michel a prezentat, la 

14 februarie a.c, o propunere privind dimensiunea totală a bugetului și modul în 

care este alocat. 

 „(…)Discuțiile de astăzi marchează începutul unei săptămâni intense și 

importante. A sosit momentul deciziilor cu privire la forma viitorului buget al UE. 

PREȘEDINȚIA 

CROATĂ  A 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

CONSILIUL AFACERI GENERALE 
17 februarie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/media/42592/sn01463-en20.pdf
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Aceste decizii vor stabili cursul pentru finanțarea priorităților UE în următorii ani. 

Acestea vor avea un impact important asupra tuturor cetățenilor și regiunilor 

noastre din întreaga Uniune. ” Andreja Metelko-Zgombić, secretar de stat croat 

pentru afaceri europene 

 

 

 

În cadrul reuniunii în formatul obișnuit, a fost numit Tuomas Saarenheimo 

în funcția de președinte al grupului de lucru din cadrul Eurogrup.  Acesta va prelua 

funcția de la 1 aprilie 2020 pentru un mandat de doi ani.  

Mario Centeno, actualul președinte al Eurogrup a declarat:  

„Tuomas este un oficial al ministerului finanțelor cu experiență economică 

vastă (…)Agenda noastră pentru următoarele luni este solicitantă, în sensul 

finalizării uniunii economice și monetare (UEM). Aștept cu nerăbdare să colaborez 

cu el în acest demers”. 

Totodată, Comisia Europeană și-a prezentat prioritățile pentru UEM, 

precum și principalele elemente de interes privind revizuirea guvernanței 

economice, în special pe cele pentru zona euro11. 

Mario Centeno, președintele Eurogrup a declarat „(…) Deși nu există nicio 

intenție de a ne revizui cadrul de guvernare, există sprijin pentru simplificarea 

normelor noastre fiscale, prevenirea pro-ciclicității și luarea în considerare a 

modului în care aceste reguli ne pot ajuta să abordăm noile provocări ale politicii 

UE”. 

La finalul reuniunii, Mario Centeno, a prezentat succint și celelalte subiecte 

abordate, respectiv: panoul fiscal al forței de muncă, în special, impozitul pe 

veniturile salariale și trecerea de la impozitarea muncii la impozitarea mediului12, 

recomandările pentru zona euro, inclusiv stabilirea a cinci priorități pentru 2020 

 
11 Unele elemente ale guvernanței economice a UE sunt aplicabile numai zonei euro, în special așa-numitele 

reforme legislative „2-pack”( pachetul de două), introduse în 2013 pentru a stabili un cadru pentru sprijinirea statelor 

membre care se confruntă cu dificultăți de stabilitate financiară și pentru a consolida coordonarea bugetară. 

12 A se vedea, în acest sens, prezentarea profesorului Ottmar Edenhofer, director al Institutului de cercetare 
Mercator pentru Global Commons and Climate Change (MCC) și al Institutului de Cercetare a Impactului Climatic (PIK) 
din Potsdam cu privire la crearea unui impozit al carbonului care să funcționeze pentru cetățeni. 

EUROGRUP 
17 februarie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/eurogroup-tuomas-saarenheimo-appointed-president-of-the-eurogroup-working-group/
https://www.esm.europa.eu/board-of-directors/esm/tuomas-saarenheimo
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/eurogroup/eurogroup-working-group/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-17-february-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Remarks+by+M%c3%a1rio+Centeno+following+the+Eurogroup+meeting+of+17+February+2020
https://www.consilium.europa.eu/media/42590/eg-thematic-discussion-on-growth-and-jobs-tax-wedge-on-labour.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42590/eg-thematic-discussion-on-growth-and-jobs-tax-wedge-on-labour.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42589/200217_edenhofer_eurogroup_presentation.pdf
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(reformele structurale, sustenabilitatea fiscală și investițiile publice, piețele 

muncii și incluziunea socială, stabilitatea financiară, aprofundarea UEM) ș.a. 

În formatul închis, Eurogrupul a ajuns la un consens cu privire la următorul 

raport care se referă la necesitatea, conținutul, modalitățile și considerațiile 

privind extinderea unui posibil acord interguvernamental pe baza căruia 

veniturile externe alocate ar putea adăuga pachetul bugetar al BICC13.  

De asemenea, au fost prezentate elementele-cheie ale rapoartelor 

elaborate de către Danemarca și Suedia privind implicațiile unei posibile 

participări la uniunea bancară.  

Lucrările reuniunii au fost conduse de către Zdravko Marić, ministrul 

finanțelor din Croația și au fost încheiate prin adoptarea unor concluzii. 

Cu privire la Semestrul european, Consiliul a adoptat concluzii referitoare 

la strategia anuală a Comisiei Europene privind creșterea durabilă14, 

dezechilibrele macroeconomice în statele membre15 și a aprobat recomandarea 

privind politica economică a zonei euro pentru 2020, care va fi adoptată formal 

de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din martie a.c.  

A fost prezentată comunicarea Comisiei Europene privind evaluarea 

guvernanței economice a UE, publicată la 5 februarie a.c., prin care a fost 

analizată eficacitatea cadrului de supraveghere economică instituit pentru 

coordonarea politicilor economice, corectarea dezechilibrelor macroeconomice 

și reducerea deficitelor publice și a nivelului datoriilor. De asemenea, 

 
13La 23 octombrie 2019, Eurogrupul a fost invitat să își aducă contribuția pentru identificarea soluțiilor adecvate 

pentru finanțarea instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate (BICC), pe baza fișei de mandat. La 
summitul euro din 13 decembrie 2019, Eurogrupul a prezentat un raport cu privire la un posibil acord 
interguvernamental pentru instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate.  

 
14 Punctul de plecare al Semestrului european 2020 îl constituie comunicarea Comisiei Europene care 

înlocuiește „analiza anuală a creșterii” prin consacrarea unei noi strategii de abordare a provocărilor economice pe 
termen scurt și  pe termen lung: „strategia anuală privind creșterea durabilă”.  

15 În raportul Comisiei Europene privind mecanismul de alertă 2020 sunt identificate 13 state membre (printre 
care și România) pentru care ar trebui realizate bilanțuri aprofundate pentru a se evalua măsura în care sunt afectate 
de dezechilibre care necesită adoptarea unor măsuri de politică în 2020. Raportul privind mecanismul de alertă 
reprezintă punctul de plecare al ciclului anual al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice , care are drept scop 
identificarea și remedierea dezechilibrelor ce împiedică „buna funcționare a economiei unui stat membru, a uniunii 
economice și monetare, sau a Uniunii în ansamblu” (conf. art. 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011). 

CONSILIUL AFACERI ECONOMICE ȘI 

FINANCIARE 

18 februarie 

2020 

https://www.consilium.europa.eu/media/42588/170220_eurogroup-president-letter-to-pec-docx.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup+report+on+a+possible+inter-governmental+agreement+for+the+budgetary+instrument+for+convergence+and+competitiveness
https://eng.em.dk/news/2019/december/report-from-the-working-group-on-possible-danish-participation-in-the-banking-union/
https://www.government.se/legal-documents/2019/12/sweden-and-the-banking-union---summary/
https://www.consilium.europa.eu/media/42605/st06138-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5819-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5821-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Semestrul+european+2020%3a+Recomandarea+Consiliului+privind+politica+economic%c4%83+a+zonei+euro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/economic-governance-review_ro
https://www.consilium.europa.eu/media/41173/summing-up-letter-eg-9-october-2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392227719&uri=CELEX%3A52019DC0650
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en
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comunicarea a lansat o dezbatere publică pentru februarie-iunie 2020 privind 

viitorul guvernanței economice a UE.  

În plus, miniștrii de finanțe au pregătit poziția UE la viitoarea reuniune ale 

G20 în domeniul finanțelor care va avea loc între 21-22 noiembrie 2020 la Riyadh. 

Președinția G20 este deținută în prezent de către Arabia Saudită, care a stabilit ca 

subiect-cheie al discuțiilor „Realizarea oportunităților secolului XXI pentru toți”. 

Summitul liderilor G20 este prevăzut să aibă. 

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la revizuirea listei 

jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, care cuprinde acum și Insulele 

Cayman, Palau, Panama și Seychelles, deoarece nu au pus în aplicare reformele 

fiscale la care s-au angajat, până la termenul convenit. Ca parte a strategiei 

externe a UE în domeniul impozitării, lista contribuie la eforturile continue de 

prevenire a evitării obligațiilor fiscale și de promovare a bunei guvernanțe fiscale 

la nivel mondial. 

Zdravko Marić, viceprim-ministru al Croației și ministrul finanțelor a 

declarat: „Lucrările cu privire la lista jurisdicțiilor fiscale necooperante se bazează 

pe un proces amănunțit de evaluare, monitorizare și dialog cu aproximativ 70 de 

jurisdicții din țări terțe. De când am început acest exercițiu, 49 de țări au pus în 

aplicare reformele fiscale necesare pentru a respecta criteriile UE, fiind un succes 

incontestabil. Dar, totodată, evoluția continuă și procesul dinamic impune ca  

metodologia și criteriile noastre să fie revizuite în mod constant”. 

În ceea ce privește bugetul anual al UE, Consiliul a adoptat concluzii 

privind orientările bugetare pentru 2021 și recomandarea sa privind descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 2018. 

Consiliul a adoptat norme noi, menite să faciliteze detectarea fraudei 

fiscale în tranzacțiile aferente comerțului electronic transfrontalier cu privire la  

schimbul de date privind plățile relevante pentru TVA. Noile măsuri vor permite 

statelor membre să colecteze, în mod armonizat, probele puse la dispoziție pe 

cale electronică de către prestatorii de servicii de plată, cum ar fi băncile. În plus, 

va fi instituit un nou sistem electronic central pentru stocarea informațiilor 

referitoare la plăți și pentru prelucrarea ulterioară a acestor informații de către 

funcționarii antifraudă de la nivel național. Concret, acest set de norme noi16 este 

alcătuit din două texte legislative: 

 
16 Aceste texte completează cadrul de reglementare a TVA-ului pentru comerțul electronic, care va intra în 

vigoare în ianuarie 2021 și care a introdus noi obligații în materie de TVA pentru piețele online și norme simplificate 

https://g20.org/en/Pages/home.aspx
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/18/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/18/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/eu-annual-budget/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/18/council-sets-its-priorities-for-the-2021-eu-budget/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consiliul+%c3%ae%c8%99i+stabile%c8%99te+priorit%c4%83%c8%9bile+pentru+bugetul+UE+pe+2021
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5759-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5760-2020-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5760-2020-ADD-1/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/18/e-commerce-council-adopts-new-rules-for-exchange-of-vat-payment-data/
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• Modificări aduse Directivei TVA prin care se instituie obligația ca 

prestatorii de servicii de plată să țină evidența plăților transfrontaliere legate de 

comerțul electronic -  aceste date vor fi apoi puse la dispoziția autorităților fiscale 

naționale în condiții stricte, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor. 

• Modificări aduse unui regulament privind cooperarea administrativă în 

domeniul TVA-ului - aceste modificări stabilesc detaliile privind modul în care 

autoritățile fiscale naționale vor coopera în acest domeniu pentru a detecta 

fraudele în domeniul TVA-ului și a controla respectarea obligațiilor în materie de 

TVA. 

Totodată, Consiliul a adoptat norme simplificate în materie de TVA 

aplicabile întreprinderilor mici, cu scopul reducerii sarcinii administrative și a 

costurilor de asigurare a conformității pentru acestea, precum și pentru a crea un 

mediu fiscal care va ajuta întreprinderile mici să crească și să facă comerț 

transfrontalier mai eficient17. Normele actualizate vor îmbunătăți, și modul în care 

sunt concepute scutirile, contribuind astfel la reducerea costurilor de asigurare a 

conformității în ceea ce privește TVA. Acestea vor oferi și posibilitatea de a 

încuraja asigurarea voluntară a conformității și, prin urmare, de a contribui la 

reducerea pierderii veniturilor ca urmare a neconformității și a fraudelor în 

domeniul TVA. Textul prevede că întreprinderile mici vor putea beneficia de 

norme simplificate privind respectarea normelor în materie de TVA dacă cifra lor 

de afaceri anuală rămâne sub un plafon stabilit de un stat membru în cauză, care 

nu poate depăși 85 000 EUR. În anumite condiții, întreprinderile mici din alte state 

membre care nu depășesc acest plafon, vor putea beneficia și ele de pe urma 

regimului simplificat, în cazul în care cifra lor de afaceri anuală totală în întreaga 

UE nu depășește 100 000 EUR. 

Printre celelalte subiecte adoptate, menționăm și adoptarea unei decizii de 

autorizare a începerii negocierilor între UE și Japonia pentru un acord privind 

transferul și utilizarea de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR18), care 

sunt colectate și păstrate de transportatorii aerieni.  

 
pentru întreprinderile online în ceea ce privește regimul de TVA la care trebuie să se conformeze. Noile măsuri se vor 
aplica de la 1 ianuarie 2024. 
 
17 Sistemul actual de TVA prevede că scutirea de TVA pentru întreprinderile mici este disponibilă numai pentru 
întreprinderile naționale.  

18 UE a semnat deja acorduri care autorizează transportatorii din UE să transfere date PNR către Statele Unite 
și Australia. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14127-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14128-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14128-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14527-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5378-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5378-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
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Davor Božinović, viceprim-ministru și ministru de interne al Croației a 

declarat: „(…) Japonia este un partener apropiat în lupta împotriva terorismului și 

a infracțiunilor grave. Aplicarea datelor PNR pentru a consolida securitatea, 

asigurând în același timp o protecție solidă a drepturilor fundamentale ale 

cetățenilor, va permite dezvoltarea în continuare a acestui parteneriat”. 

Nu în ultimul rând, Consiliul a fost informat cu privire la raportul Comisiei 

Europene din 14 februarie a.c., potrivit căruia România nu a respectat criteriul 

deficitului stabilit prin art. 126 alin. (3) TFUE, situație care justifică deschiderea 

unei proceduri de deficit excesiv. În următoarele 2 săptămâni, Consiliul trebuie 

să-și formuleze avizul cu privire la această propunere. 

Reuniunea Consiliului de afaceri externe a debutat cu informarea 

efectuată de Înaltul Reprezentant al UE cu privire la vizitele recente din Balcanii 

de Vest, din regiunea Orientului Mijlociu – în special în Iordania și Iran, precum și 

din Statele Unite ale Americii. 

Cu acest prilej, miniștrii au discutat despre procesul din Orientul Mijlociu, 

inclusiv despre propunerile recente ale SUA privind conflictul israeliano-

palestinian, despre rolul UE și despre relansarea unui proces politic acceptabil 

pentru ambele părți, pe baza parametrilor conveniți la nivel internațional, a 

drepturilor egale și a dreptului internațional.  

De asemenea, s-a abordat tema crizei umanitare din nord-vestul Siriei, 

creată  de ofensiva militară a regimului sirian și a aliaților acestuia în Idlib, situație 

care este posibil să submineze stabilitatea în întreaga regiune. În plus, Consiliul a 

decis adăugarea a 8 oameni de afaceri și două entități pe lista de sancțiuni 

împotriva regimului sirian. 

Totodată, a avut loc un schimb de opinii cu privire la Libia, ca urmare a 

recentei reuniuni de monitorizare privind procesul de la Berlin în marja 

Conferinței pentru securitate de la Munchen.  Ulterior, miniștrii au ajuns la un 

acord politic privind lansarea unei noi operațiuni în Marea Mediterană, cu scopul 

de a pune în aplicare embargoul asupra armelor impus de Consiliul de Securitate 

al ONU. Noua operațiune va utiliza mijloace de observare prin satelit, aeriene și 

maritime în conformitate cu mandatul convenit. Printre sarcinile secundare ale 

operațiunii se află combaterea criminalității organizate responsabile de migrație 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE 

 

17 februarie 

2020 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5066-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42603/st06117-en20_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/17/syria-eu-adds-eight-businessmen-and-two-entities-to-sanctions-list/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/02/17/syria-eu-adds-eight-businessmen-and-two-entities-to-sanctions-list/pdf
https://securityconference.org/en/msc-2020/
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și instruirea pazei de coastă și a forțelor navale libiene. S-a stabilit ca potențialul 

impact asupra fluxurilor de migrație să fie monitorizat, în unele cazuri, poate 

exista posibilitatea retragerii capacităților maritime din zona relevantă. 

Consiliul a discutat despre relațiile UE-Uniunea Africană, cu scopul de a 

oferi orientări politice cu privire la viitoarele priorități strategice cu Africa și de a 

coordona activitățile de informare a partenerilor africani înaintea unor reuniuni 

importante. Printre acestea se numără reuniunea miniștrilor afacerilor externe și 

cel de al 6-lea summit UE-Uniunea Africană, care va avea loc la Bruxelles în 

octombrie 2020. De asemenea, s-a menționat faptul că Comisia Europeană 

urmează să prezinte, la 4 martie 2020, o comunicare comună intitulată „Către o 

strategie cuprinzătoare împreună cu Africa”. 

În cadrul unui prânz informal, miniștrii afacerilor externe și ministrul 

afacerilor externe al Indiei, Subrahmanyam Jaishankar, au discutat despre 

multilateralism, menținerea ordinii mondiale bazate pe norme, schimbările 

climatice și protecția mediului înconjurător, politică externă și securitate 

regională, precum și despre comerț, investiții, modernizare durabilă și 

conectivitate. 

La finalul debaterilor au fost adoptate concluzii privind prioritățile UE în 

cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului. De asemenea, s-

au adoptat concluzii privind Zimbabwe prin care UE și-a reînnoit embargoul 

asupra armelor, precum și măsurile de înghețare a activelor îndreptate împotriva 

unei societăți comerciale și și-a reafirmat sprijinul continuu pentru reformele 

economice și politice din țară, precum și pentru dialogul politic formal reluat în 

2019, considerat un pas înainte către o relație mai constructivă între cele două 

părți. 

 

 

 

Pe ordinea de zi a reuniunii miniștrilor educației s-au aflat: adoptarea 

Rezoluției privind educația și formarea în cadrul Semestrului european și 

susținerea unui schimb de opinii pe tema mobilității talentelor ca forță motrice 

Consiliul Educație Cultură, Tineret și Sport 

(Educație) 
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5982-2020-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5992-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5925-2020-REV-1/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5536-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5512-2020-INIT/ro/pdf
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pentru dezvoltarea Spațiului european el educației. Lucrările au fost prezidate de 

către Blaženka Divjak, ministrul croat al științei și educației.  

În cadrul discuțiilor s-a subliniat importanța creșterii finanțării pentru 

educație și formare și pentru a se evidenția necesitatea consolidării coeziunii prin 

intermediul educației, cercetării și inovării. În contextul politicii Semestrului 

european, care a acordat o atenție sporită provocărilor și obiectivelor legate de 

educație și formare, rezoluția adoptată reflectă angajamentul statelor membre 

de a continua reformele în vederea stimulării creșterii economice, a 

competitivității și a ocupării forței de muncă. De asemenea, s-a exprimat 

necesitatea unor investiții suficiente și eficace în educație și formare pentru a 

menține avantajul competitiv al economiei Uniunii și pentru a permite 

dezvoltarea competențelor-cheie, în dezvoltarea capitalului uman.Nu în ultimul 

rând, rezoluția exprima angajamentul statelor membre de a continua eforturile 

de îmbunătățire a calității, a echității, a incluziunii pe piața muncii a educației și 

formării, inclusiv prin elaborarea de strategii cuprinzătoare în materie de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții.   

Pe baza unui document al președinției, miniștrii au susținut un schimb de 

opinii cu scopul de a propune măsuri care să asigure o mobilitate echilibrată a  

inteligenței în UE. S-a evidențiat faptul că echilibrarea mobilității transnaționale 

și a fluxului de talente în UE va asigura dezvoltarea mai uniformă a sistemelor 

de educație și de cercetare, contribuind astfel la realizarea unor societăți 

caracterizate prin coeziune, favorabile incluziunii și la susținerea competitivității. 

Pornind de la tema dezbaterii miniștrii au fost invitați să identifice: 

✓ politicile necesare pentru a asigura o mobilitate echilibrată a 

inteligenței în spațiul european al educației, precum și actorii relevanți care ar 

trebui implicați; 

✓ măsurile care pot fi luate la nivel național și european pentru a sprijini  

inițiativa privind universitățile europene; 

✓ exemple de bune practici cu privire la utilizarea fondurilor, 

programelor și instrumentelor de finanțare europene pentru a elabora politici 

care să asigure o mobilitate echilibrată a talentelor. 

 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5512-2020-INIT/ro/pdf
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