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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Piața internă și industrie 

Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)1  

În data de 5 martie 2018, Comisia a prezentat Raportul general privind funcționarea REACH și revizuirea anumitor elemente - concluzii și acțiuni. În 
ultimii 10 ani, principalul text legislativ al UE privind substanțele chimice („REACH”) a îmbunătățit în mod semnificativ condițiile de protecție a sănătății umane și 
a mediului și a promovat metode alternative la testarea pe animale. Pe această bază, Comisia a propus și o serie de acțiuni pentru a facilita și mai mult punerea 
sa în aplicare. 

Aceste măsuri sunt propuse pentru ameliorarea calității dosarelor de înregistrare prezentate de către întreprinderi, pentru simplificarea procesului 
general de autorizare și pentru a asigura condiții de concurență echitabile între întreprinderile din UE și cele din afara UE. Comisia dorește să sprijine în 
continuare IMM-urile în vederea respectării legislației și să îmbunătățească punerea în aplicare a legislației de către autoritățile naționale. Comisia dorește, de 
asemenea, să asigure o mai bună coerență a regulamentului REACH cu legislația privind protecția lucrătorilor și cu legislația privind deșeurile.  

                                                 
1 REACH este Regulamentul european privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Acesta a intrat în vigoare în 2007, înlocuind fostul cadru legislativ 
privind substanțele chimice în UE, care a fost instituit la sfârșitul anilor '60 și începutul '70. În principiu, regulamentul REACH se aplică aproape tuturor substanțelor chimice. În concordanță cu 
principiul „poluatorul plătește”, REACH a transferat sarcina probei către sector, acordându-i acestuia responsabilitatea de a asigura securitatea chimică în cadrul lanțului de aprovizionare. 
Întreprinderile trebuie să identifice și să gestioneze riscurile chimice, demonstrând modul în care substanțele pot fi utilizate în condiții de siguranță. REACH impune noi forme de cooperare între 
întreprinderi, îmbunătățirea comunicării de-a lungul lanțului de aprovizionare, precum și elaborarea de instrumente pentru a ghida și a sprijini întreprinderile și autoritățile publice în procesul 
de punere în aplicare. 
 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28201
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Afaceri economice și financiare 

Semestrul european – pachetul de iarnă 

Comisia Europeană a prezentat analiza anuală privind situația 
economică și socială din statele membre, care include evaluarea progreselor 
înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea recomandărilor specifice fiecărei 
țări în parte și o evaluare a eventualelor dezechilibre. 

Economia europeană cunoaște o expansiune puternică, iar 
perspectivele economice pozitive sunt însoțite de o îmbunătățire a 
condițiilor de pe piața muncii și a situației sociale. Aceasta este o consecință 
a reformelor întreprinse de statele membre în ultimii ani și constituie, în 
continuare, un prilej de consolidare a rezilienței economiilor și a societăților 
din cadrul UE. Totuși, de relansarea economică nu beneficiază în egală 
măsură întreaga societate, iar deficiențele structurale frânează creșterea 
economică și convergența în unele state membre. De aceea, statele din UE 
ar trebui să valorifice această conjunctură favorabilă pentru a-și consolida 
elementele de bază ale propriilor economii. 

Cele 27 rapoarte de țară2 (pentru toate statele membre în afară de 
Grecia, care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică) 

                                                 
2 Rapoartele de țară prezintă analiza efectuată de Comisie cu privire la situația din fiecare 
stat membru și oferă un punct de pornire părților interesate dornice să se implice. Consiliul 
urmează să discute pe marginea rapoartelor și a constatărilor bilanțurilor aprofundate. 
Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta rapoartele de 
țară. Vicepreședinții Comisiei și comisarii vor efectua vizite în statele membre pentru a se 
întâlni cu reprezentanți ai guvernelor, ai parlamentelor naționale, ai partenerilor sociali și 
cu alte părți interesate și pentru a discuta concluziile rapoartelor. Urmează ca, în lumina 
provocărilor identificate și în funcție de prioritățile Analizei anuale a creșterii pentru anul  
2018, precum și de recomandările privind politica economică în zona euro, statele membre 
să își prezinte, până la jumătatea lunii aprilie, prioritățile politicii lor economice și sociale în 
cadrul programelor naționale de reformă și al programelor de stabilitate și/sau convergență 
(în care se stabilesc prioritățile bugetare). Comisia recomandă ca aceste programe să fie 
elaborate cu sprijinul parlamentelor naționale și al tuturor celorlalte părți interesate 
importante, cum ar fi partenerii sociali, autoritățile regionale și locale și organizațiile 
societății civile, după caz. În luna mai, Comisia va propune un nou set de recomandări 
specifice fiecărei țări. 

prezintă analiza anuală realizată de serviciile Comisiei referitoare la situația 
economică și socială, care include și evaluarea progreselor înregistrate în 
ceea ce privește îndeplinirea recomandărilor specifice fiecărei țări în parte 
de-a lungul timpului. Această analiză se bazează pe un dialog intens la nivel 
tehnic și politic purtat cu reprezentanți ai statelor membre, precum și cu 
părțile de referință de la toate nivelurile, în contextul Semestrului european 
de coordonare a politicilor. 

Pentru 12 state membre, selectate în luna noiembrie a anului trecut 
în vederea unui bilanț aprofundat, rapoartele de țară includ o evaluare a 
posibilelor dezechilibre macroeconomice, iar pachetul cuprinde o clasificare 
actualizată a țărilor care fac obiectul procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice. 

Pentru prima dată, rapoartele de țară pun un accent deosebit pe 
luarea în calcul a priorităților înscrise în Pilonul european al drepturilor 
sociale, proclamat în luna noiembrie 2017. În acest an, se acordă o 
importanță sporită analizei provocărilor în materie de competențe și 
modului în care funcționează la nivel național rețelele de siguranță socială. 
Datele din tabloul de bord social, în același timp, sunt folosite pentru a 
urmări rezultatele obținute în materie de ocupare a forței de muncă și pe 
plan social. 

 

Raportul de țară din 2018 privind România 

În textul raportului se arată că lipsa unor reforme structurale și a 
consolidării fiscal-bugetare, creșterea economică dinamică înregistrată de 
România riscă să creeze cadrul unei „aterizări forțate”. Relansarea ciclică a 
economiei a continuat în 2017, însă în 2018 se așteaptă o diminuare a 
acesteia. Piața forței de muncă a devenit mai rigidă odată cu creșterea 
economică puternică. Din cauza reducerilor fiscale, a creșterii salariilor din 
sectorul public și a creșterii pensiilor, deficitul public se află pe o traiectorie 
ascendentă. Din cauza reducerilor fiscale, a creșterii salariilor din sectorul 
public și a creșterii pensiilor, deficitul public se află pe o traiectorie 
                                                                                                                          
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-romania-ro.pdf
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ascendentă. România a realizat progrese limitate 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
recomandărilor din 2017 care i-au fost adresate. 
România se confruntă cu provocări în ceea ce 
privește mai mulți indicatori din tabloul de bord 
social pe care se bazează Pilonul european al 
drepturilor sociale. Documentul consemnează că oferta de forță de muncă și 
de competențe nu ține pasul cu nevoile în continuă schimbare ale 
economiei, sărăcia s-a extins, iar inegalitatea veniturilor se menține la un 
nivel ridicat. În același timp se menționează că nu au fost obținute rezultate 
concrete privind reformele administrației publice, iar mediul de afaceri 
prezintă puncte slabe. Deși starea de sănătate a populației s-a mai 
îmbunătățit, totuși se situează, în continuare, sub standardele Uniunii 
Europene. Alte aspecte negative relevate vizează rezultatele înregistrate în 
domeniul cercetării și inovării care rămân modeste, cheltuielile publice 
ridicate nu sunt reflectate în infrastructura României, iar ireversibilitatea 
progreselor realizate în lupta împotriva corupției a fost recent periclitată. 

 

Actualul pachet de iarnă privind Semestrul european 2018 vine după 
publicarea, în luna noiembrie, a Analizei anuale a creșterii pentru 2018 și 
a recomandării privind politica economică în zona euro, în care se stabilesc 
prioritățile pentru acest an la nivel european. Pachetul pune acum accentul 
pe dimensiunea națională a semestrului și oferă elementele de bază pe care 
statele membre le vor folosi pentru a-și dezvolta programele naționale 
anuale până la jumătatea lunii aprilie. Împreună cu rapoartele de țară, 
programele naționale vor constitui baza propunerilor Comisiei pentru 
următoarea rundă de recomandări specifice fiecărei țări, care vor fi 
publicate în luna mai. 

Progresele înregistrate în privința recomandărilor specifice pentru alte 
state  

Ca de fiecare dată, rapoartele de țară analizează progresele 
înregistrate de acestea în abordarea principalelor provocări economice și 

sociale și în punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări (RST) 
formulate în trecut.  

În unele domenii-cheie s-au aplicat întocmai reformele. Încă din anul 
2011, când s-a lansat Semestrul european, statele membre au făcut cele mai 
mari progrese în domeniul serviciilor financiare, al politicii fiscal-bugetare și 
al guvernanței fiscal-bugetare. S-au realizat progrese importante și în ceea 
ce privește accesul la finanțare, legislația privind protecția locurilor de 
muncă și cadrele normative pentru contractele de muncă. Rapoartele de 
țară prezintă principalele elemente de politică pentru toate statele membre. 

Comisia Europeană a adoptat și  programul de lucru pe 2018 aferent 
Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) care va oferi 
asistență statelor membre pentru realizarea de reforme, în special cele 
stabilite în recomandările specifice fiecărei țări. În anul 2018, peste 140 de 
proiecte din 24 de state membre vor beneficia de sprijin. 

Abordarea dezechilibrelor macroeconomice 

În luna noiembrie a anului trecut, Comisia a elaborat bilanțuri 
aprofundate pentru 12 state membre, în scopul de a vedea dacă acestea se 
confruntă cu dezechilibre macroeconomice și de a evalua nivelul de 
gravitate al acestor dezechilibre. În acest an cele 12 state membre care au 
făcut obiectul unui bilanț aprofundat s-au confruntat cu dezechilibre sau 
dezechilibre excesive anul trecut. În prezent, arată Comisia, că 11 din cele 
12 state membre examinate încă se confruntă cu dezechilibre  (3 state cu 
dezechilibre excesive). Constatările bilanțurilor aprofundate se pot rezuma 
astfel: 

 Croația, Cipru și Italia se confruntă cu dezechilibre economice 
excesive; 

 Bulgaria, Franța, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, 
Spania și Suedia se confruntă cu dezechilibre economice; în Bulgaria, Franța 
și Portugalia se înregistrează o scădere a dezechilibrelor excesive de anul 
trecut; în cazul Bulgariei și Portugaliei, Comisia a subliniat că sunt necesare 
în continuare eforturi suplimentare pentru a realiza o corecție durabilă a 
dezechilibrelor; 

https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_ro.htm
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 Slovenia nu se mai confruntă cu dezechilibre economice. 

Pilonul european al drepturilor sociale 

Dimensiunea socială a Semestrului european a fost consolidată în 
acest an prin luarea în calcul a priorităților prevăzute în Pilonul european al 
drepturilor sociale. De asemenea, rapoartele de țară utilizează datele culese 
prin intermediul tabloului de bord social  pentru a urmări rezultatele 
obținute în ocuparea forței de muncă și pe plan social. Printre aspectele 
care suscită preocupări în unele state membre se numără furnizarea de 
competențe adecvate, diferențele persistente între bărbați și femei în 
privința încadrării în muncă, segmentarea ridicată a pieței muncii și riscul de 
sărăcie a persoanelor încadrate în muncă, impactul scăzut al transferurilor 
sociale asupra reducerii sărăciei, creșterea salarială lentă și dialogul social 
ineficace. 

 

Comisia propune o nouă asistență macrofinanciară de 1 

miliard de euro - UE-Ucraina 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 9 martie 2018 o propunere 
privind un nou program de asistență macrofinanciară (AMF)3 pentru Ucraina 

                                                 
3 Operațiunile de asistență macrofinanciară (AMF) fac parte dintr-un angajament mai amplu 
al UE cu țările vecine și sunt concepute ca instrument excepțional de reacție la criză al UE. 
Ele sunt disponibile pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene care se confruntă cu 
dificultăți grave la nivelul balanței de plăți. Pe lângă asistența macrofinanciară, Uniunea 
sprijină Ucraina printr-o serie de alte instrumente, cum ar fi ajutorul umanitar, sprijinul 
bugetar, programele tematice, precum și asistența tehnică și mecanismele mixte pentru 
sprijinirea investițiilor. Până în prezent, Ucraina a beneficiat de împrumuturi AMF din partea 
Uniunii în valoare totală de 2,81 miliarde de euro, de la debutul crizei în prima parte a 
anului 2014. Acestea includ cele 1,61 de miliarde de euro plătite în 2014-2015 ca parte a 
primelor două operațiuni AMF și cele 1,2 miliarde de euro din 2015-2017, ca parte a celei 
de-a treia operațiuni. Ucraina a îndeplinit 17 dintre cele 21 de angajamente politice 
asociate celei de-a treia tranșe în valoare de 600 de milioane de euro de care ar fi putut 
beneficia în cadrul celei de-a treia operațiuni AMF. Patru măsuri au rămas însă 
neimplementate până la momentul expirării perioadei de disponibilitate a asistenței, în 
ianuarie 2018. În aceste condiții, Comisia nu a fost în măsură să plătească ultima tranșă din 
cadrul celei de-a treia operațiuni AMF.  

în valoare de 1 miliard de euro pentru a sprijini stabilizarea economică și 
reformele structurale. Propunerea Comisiei privind un al patrulea program 
AMF pentru Ucraina este condiționată de aprobarea de către Parlamentul 
European și Consiliul UE în cadrul procedurii legislative ordinare. 

Propunerea vine în urma unei cereri formulate de autoritățile 
ucrainene și ca urmare a unor discuții directe între președintele Comisiei, 
Jean-Claude Juncker și președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Noul 
program urmărește să valorifice progresele înregistrate în sprijinirea 
stabilizării economice și a reformelor structurale în cadrul celor trei 
operațiuni AMF anterioare.  

De la debutul crizei, în anul 2014, Uniunea Europeană a angajat până 
în prezent 12,8 miliarde de euro pentru sprijinirea procesului de reformă din 
Ucraina, inclusiv 2,8 miliarde de euro în cadrul a trei programe de asistență 
macrofinanciară,. 

Toate plățile din cadrul programului propus, inclusiv prima, ar urma 
să fie condiționate de punerea în aplicare a unor măsuri de reformă menite 
să remedieze vulnerabilitățile identificate în economia ucraineană. Stabilite 
printr-un memorandum de înțelegere, acestea ar urma să țină cont de 
măsurile încă neimplementate din precedentul program AMF și să includă 
acțiuni de intensificare a luptei împotriva corupției. 

Comisia Europeană recunoaște eforturile de reformă semnificative 
întreprinse de autoritățile ucrainene în ultimii ani, inclusiv în sectoare 
importante precum energia, administrația publică, protecția socială, 
gestionarea finanțelor publice și sistemul judiciar. De la expirarea 
programului AMF anterior, în luna ianuarie 2018, eforturile de reformă au 
continuat în Ucraina, inclusiv în privința unora dintre cele patru măsuri care 
rămăseseră neimplementate și împiedicaseră plata ultimei tranșe din 
programul respectiv. Unul dintre aceste angajamente a fost deja îndeplinit, 
odată cu înființarea unui registru central al creditelor. În ceea ce privește 
celelalte măsuri neimplementate din programul anterior sunt necesare 
progrese suplimentare. Este important să se mențină ritmului de reformă 

                                                                                                                          
 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
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pentru a combate corupția, a promova încrederea și a sprijini o redresare economică durabilă, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. 

Stabilitatea financiară, serviciile financiare 

și uniunea piețelor de capital 

Finanțare sustenabilă: Planul de acțiune al Comisiei pentru o 

economie mai verde și mai curată 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 8 martie 2018, strategia 
pentru un sistem financiar care să sprijine agenda UE privind schimbările 
climatice și dezvoltarea durabilă. 

În urmă cu un an, Comisia a desemnat un grup de experți la nivel 
înalt pentru finanțarea sustenabilă care să elaboreze un set cuprinzător de 
recomandări îndreptate spre sectorul financiar în vederea sprijinirii tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Inspirată 
de raportul final al grupului, Comisia a propus o strategie a UE privind 
finanțarea sustenabilă, care trasează o foaie de parcurs pentru activitatea 
ulterioară și măsurile care urmează să fie aplicate cu privire la toți actorii 
relevanți din sistemul financiar. Printre acestea se numără: 

 stabilirea unui limbaj comun pentru finanțarea sustenabilă, 
anume a unui sistem de clasificare unificată la nivelul UE care să definească 
ceea ce este sustenabil și să identifice domeniile în care investițiile 
sustenabile pot avea cel mai mare impact; 

 crearea, pe baza acestui sistem de clasificare la nivelul UE, a 
unor etichete ale UE pentru produsele financiare „verzi” - acestea le vor 
permite investitorilor să identifice cu ușurință investițiile care îndeplinesc 
criteriile pentru a fi considerate verzi sau cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; 

 clarificarea îndatoririi administratorilor de active și a 
investitorilor instituționali de a ține seama de sustenabilitate în procesul de 

realizare a investițiilor și consolidarea cerințelor de prezentare a 
informațiilor; 

 introducerea obligației ca societățile de asigurare și firmele 
de investiții să consilieze clienții în funcție de preferințele lor în materie de 
sustenabilitate; 

 integrarea sustenabilității în cerințele prudențiale - băncile și 
societățile de asigurare sunt o sursă importantă de finanțare externă pentru 
economia europeană; Comisia va analiza fezabilitatea recalibrării cerințelor 
de capital aplicate băncilor (așa-numitul factor de sprijinire a mediului) 
pentru investițiile sustenabile, atunci când acest lucru se justifică din 
perspectiva riscului, asigurând, în același timp, protecția stabilității 
financiare; 

 sporirea transparenței în ceea ce privește raportarea 
corporativă – se propune revizuirea orientărilor privind informațiile 
nefinanciare în vederea continuării alinierii acestora la recomandările 
Grupului operativ privind publicarea informațiilor financiare referitoare la 
schimbările climatice la Consiliul pentru Stabilitate Financiară. 

 

Comisia ia măsuri pentru ca piața financiară să devină mai 

competitivă și mai inovatoare - FinTech 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 8 martie 2018, un plan de 
acțiune privind modul în care se pot valorifica posibilitățile oferite de inovarea 
bazată pe tehnologie în domeniul serviciilor financiare (FinTech). 

Sectorul financiar este cel mai important utilizator de tehnologii 
digitale și unul dintre principalii vectori ai transformării digitale a economiei. 
Planul de acțiune prezentat prevede 23 de măsuri menite să permită 
extinderea modelelor inovatoare de afaceri, să sprijine adoptarea noilor 

https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
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tehnologii, să consolideze securitatea cibernetică și să mărească gradul de 
integritate a sistemului financiar. Merită menționate următoarele măsuri: 

 Comisia va găzdui un laborator FinTech în cadrul căruia 
autoritățile europene și cele naționale vor dialoga cu furnizorii de tehnologie 
într-un spațiu neutru și necomercial. 

 Comisia a creat deja Observatorul și forumul UE privind 
tehnologia blockchain. În cursul anului 2018, Comisia urmează să prezinte 
un raport privind provocările generate de activele criptografice și 
oportunitățile oferite de acestea, iar în prezent lucrează la elaborarea 
unei strategii cuprinzătoare privind tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia blockchain, care abordează toate sectoarele economiei. Un 
registru distribuit este o bază de date cu informații partajată pe o rețea. Cel 
mai cunoscut tip de registre distribuite este lanțul de blocuri (blockchain). 

 Comisia va organiza consultări pentru a stabili cum poate fi 
promovată mai bine digitalizarea informațiilor publicate de societățile cotate 
la bursă în Europa, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor inovatoare, în 
vederea interconectării bazelor de date naționale. Investitorii vor dispune, 
astfel, de un acces mult mai simplu la informații esențiale care le vor 
permite să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză. 

 Comisia va organiza ateliere în scopul de a îmbunătăți 
schimbul de informații referitoare la securitatea cibernetică. 

 Pe baza orientărilor furnizate de autoritățile europene de 
supraveghere, va fi prezentat un plan de acțiune al Comisiei care va 
cuprinde  bune practici privind spațiile de testare în materie de 
reglementare. Un astfel de spațiu este un cadru creat de autoritățile de 
reglementare care permite întreprinderilor nou-înființate din domeniul 
FinTech și altor inovatori să efectueze experimente în condiții reale, într-un 
mediu controlat și sub supravegherea unei autorități de reglementare. 
Spațiile de testare în materie de reglementare sunt din ce în ce mai 
populare, mai ales pe piețele financiare dezvoltate. 

 

Regulamentul privind finanțarea participativă: 

Finanțarea participativă oferă condiții mai bune de acces la 
finanțare, în special pentru întreprinderile nou-înființate și alte întreprinderi 
mici. O întreprindere nou-înființată poate prezenta un proiect pe o 
platformă on-line și solicita sprijin sub formă de împrumut (prin „creditarea 
de la persoană la persoană”) sau de capitaluri proprii. Investitorii obțin un 
câștig financiar de pe urma investiției efectuate. În prezent, numeroase 
platforme întâmpină greutăți atunci când încearcă să se extindă în alte țări 
din UE. Din această cauză, în UE, finanțarea participativă este subdezvoltată 
în comparație cu alte mari economii mondiale, iar piața UE este 
fragmentată. Unul dintre principalele obstacole îl constituie lipsa de reguli 
comune la nivelul UE, care a condus la o creștere importantă a costurilor și 
împiedică platformele de finanțare participativă să se extindă și în alte state 
membre. 

Propunerea va permite acestor platforme să își ofere mai ușor 
serviciile în întreaga UE și va facilita accesul la această formă inovatoare de 
finanțare pentru întreprinderile aflate în căutare de fonduri. Odată ce va fi 
adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, regulamentul propus va 
permite platformelor să obțină o etichetă UE, cu condiția respectării unui 
set unic de reguli. Datorită acestei etichete, ele își vor putea propune 
serviciile pe întregul teritoriu al UE. Pe platformele de finanțare 
participativă, investitorii vor fi protejați prin reguli clare privind comunicarea 
informațiilor, guvernanța și gestionarea riscurilor, precum și printr-o 
abordare coerentă a supravegherii. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-blockchain-observatory-and-forum
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-blockchain-observatory-and-forum
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Pachetul de proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor din luna martie 

Principalele decizii 

1. Buget și resurse umane: 

O scrisoare de punere în întârziere: Comisia solicită Regatului Unit să 
își pună taxele vamale la dispoziția bugetului UE. 

2. Politici climatice: 

Avize motivate: 

Calitatea carburanților: Comisia îndeamnă 10 state membre să 
transpună normele pentru calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate de carburanți. 

Comisia Europeană a hotărât să emită un aviz motivat 
adresat  Austriei, Belgiei, Ciprului, Republicii Cehe, Finlandei, Greciei, 
Letoniei, României, Spaniei și Regatului Unit referitor la netranspunerea în 
legislația lor națională a normelor UE privind calitatea benzinei și a 
motorinei [Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului]. Directiva prevede normele 
pentru calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de carburanți și de alte forme de energie provenind din surse nebiologice. 
Regulamentul UE urmărește să genereze raportarea cu suficientă acuratețe, 
astfel încât Comisia să poată evalua performanțele furnizorilor de carburanți 
în ceea ce privește respectarea obligațiilor care le revin în temeiul Directivei 
privind calitatea carburanților (Directiva 98/70/CE). Directiva privind 
calitatea carburanților are ca scop atingerea unei reduceri de cel puțin 6% a 
intensității emisiilor de gaze cu efect de seră a carburanților și a energiei 
furnizate până la sfârșitul anului 2020. De asemenea, metoda de calcul are 
avantajul de a reduce sarcina administrativă atât pentru furnizori cât și 
pentru statele membre. Statele membre trebuie să transpună în legislațiile 
lor naționale normele UE privind calcularea și raportarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate de carburanți până la 21 aprilie 2017. Comisia a 
trimis deja acestor state membre o scrisoare de punere în întârziere în mai 

2017. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni 
de la primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a 
UE.

 

3. Concurența 

Proceduri de închidere 

Politica antitrust: Comisia închide procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în cazul a 18 state membre care au transpus în 
legislația națională Directiva privind acțiunile în despăgubire pentru 
încălcarea normelor antitrust. 

Comisia Europeană a decis să închidă procedura de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei, Belgiei, Ciprului, Croației, 
Republicii Cehe, Estoniei, Franței, Germaniei, Irlandei, Italiei, Letoniei, 
Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, României, Sloveniei, Spaniei și Regatului Unit, 
deoarece aceste state au transpus în legislația națională Directiva privind 
acțiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust (Directiva 
2014/104/UE). Această directivă ajută cetățenii și societățile să ceară 
despăgubiri în cazul în care sunt victimele unor încălcări ale normelor 
antitrust ale UE, precum cartelurile sau abuzurile de poziție dominantă pe 
piață. De asemenea, directiva facilitează accesul victimelor la informațiile de 
care au nevoie pentru a dovedi daunele suferite și le oferă mai mult timp 
pentru a-și formula cererile. Prin urmare, Directiva privind acțiunile în 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1517409225319&uri=CELEX:32015L0652
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0104
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0104
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despăgubire în cazul încălcării dispozițiilor legislației în materie de 
concurență contribuie în mod esențial la asigurarea respectării legislației UE 
în materie de concurență. Statele membre au avut obligația de a o 
transpune în legislația națională până la data de 27 decembrie 2016. Un 
număr de 7 state membre au transpus directiva până la expirarea 
termenului-limită. Ca urmare a deschiderii procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, 18 state membre au transpus directiva în 2017. 
Bulgaria a notificat transpunerea la începutul anului 2018, iar evaluarea 
integralității transpunerii este în desfășurare. În 2018, Comisia va proceda la 
verificarea conformității transpunerilor naționale și va invita celelalte două 
state membre (Grecia și Portugalia) să ia măsurile necesare pentru a se 
asigura că directiva este transpusă integral. 

4. Energie 

Un aviz motivat: Comisia cere Spaniei să transpună corect legislația 
UE privind eficiența energetică. 

Scrisori de punere în întârziere: 

Comisia îndeamnă Grecia să transpună corect normele UE pricind 
eficiența energetică; 

 Comisia îndeamnă Polonia să transpună corect normele UE privind 
furnizarea de gaze.  

5. Mediul 

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Deșeuri industriale: Comisia trimite Croația în fața Curții pentru 
neîndeplinirea obligației de a proteja cetățenii de depozitarea de deșeuri 
industriale din depozitul Biljane Donje; 

Comisia trimite Finlanda în fața Curții de Justiție pentru vânătoarea 
de primăvară a unor păsări sălbatice; 

Comisia trimite Spania în fața Curții pentru faptul că nu revizuiește și 
nu actualizează planurile de management ale bazinelor hidrografice din 
Insulele Canare. 

Avize motivate: 

Directiva privind habitatele: Comisia solicită Greciei respecte integral 
normele privind protecția naturii. 

Impactul asupra mediului: Comisia solicită Finlandei, Luxemburgului 
și României să transpună integral noile norme ale UE în legislația națională. 

Comisia solicită Finlandei, Luxemburgului și României să își adapteze 
legislația națională pentru a lua în considerare modificările din Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE). Scopul 
directivei menționate este de a asigura efectuarea unei evaluări adecvate a 
impactului pentru proiecte, înainte de aprobarea acestora. În iulie 2017, 
Comisia Europeană a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva celor trei state membre. Prevederile lipsă nu au fost 
încă complet încorporate în legislația Luxemburgului, deoarece legislația 
actuală privind evaluarea de impact este în curs de revizuire. În ceea ce 
privește Finlanda, deși partea continentală a transpus directiva, Insula Åland 
trebuie încă să introducă modificările necesare în legislația sa. În România, 
legislația este în curs de elaborare pentru a transpune integral directiva. 
Întrucât Finlanda, Luxemburg și România nu au transpus încă integral 
normele UE în legislațiile lor naționale, Comisia emite un aviz motivat. Dacă 
statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea 
avizului motivat, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0052
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Un aviz motivat și o scrisoare de punere în întârziere: Comisia solicită 
Irlandei și Spaniei să acționeze în ceea ce privește protecția împotriva 
inundațiilor. 

Scrisori de punere în întârziere: Comisia îndeamnă Polonia să 
transpună corect normele privind deșeurile. 

6. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de 
capital 

Încheieri: Comisia închide 6 cazuri4, dat fiind că statele membre 
informează Comisia referitor la normele privind creditul ipotecar. 

7. Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 

Un aviz motivat: Comisia îndeamnă Ungaria să înceteze să 
restricționeze marjele de profit la comerțul cu amănuntul de produse 
agricole și alimentare. 

O scrisoare de punere în întârziere : Comisia solicită Țărilor de Jos să 
respecte normele UE privind echipamentele sub presiune. 

8. Justiție, consumatori și egalitatea de gen 

Avize motivate: Comisia solicită Irlandei și Slovaciei să transpună 
normele UE  privind combaterea spălării banilor. 

9. Mobilitate și transporturi 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene : Comisia trimite 
Croația în fața Curții pentru neactualizarea legislației naționale privind 
securitatea aviației. 

Avize motivate: Comisia solicită Germaniei, Poloniei și Sloveniei să 
pună în aplicare integral normele UE privind greutățile și dimensiunile 
maxime ale anumitor vehicule rutiere. 

Scrisori de punere în întârziere: 

                                                 
4 Croația, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Grecia și Luxemburg 

Securitatea aviației: Comisia solicită Greciei să monitorizeze în mod 
adecvat punerea în aplicare a standardelor în materie de securitate 
aeronautică; 

Permis de conducere: Comisia solicită Germaniei, Italiei, Letoniei și 
Țărilor de Jos să aplice corect normele comune ale UE; 

Siguranța rutieră: Comisia reamintește Țărilor de Jos obligația de 
raportare. 

10. Impozitare și uniune vamală 

Scrisori de punere în întârziere: 

Impozitarea: Comisia solicită Bulgariei să își modifice normele în 
materie de TVA pentru întreprinderile care comercializează carburanți și 
pentru utilizarea în scopuri necomerciale a activelor societății; 

Impozitarea: Comisia solicită Germaniei să își alinieze normele cu 
legislația UE în ceea ce privește regimul TVA pentru agricultori; 

TVA pentru iahturi: Comisia deschide proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ciprului, Greciei și Maltei; 

Impozitarea: Comisia solicită POLONIEI să își alinieze legislația cu 
normele UE în materie de accize la produsele energetice. 
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Egalitate de gen 

Ziua Internațională a Femeii 2018: emanciparea femeilor este importantă pentru viitorul Europei 

De Ziua Internațională a Femeii Comisia și-a prezentat raportul din 2018 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și prezintă un raport referitor la 
prezența femeilor în sectorul tehnologic. Nu s-au atins încă obiectivele stabilite. 

Raportul din 2018 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați5 arată că progresele au stagnat în anumite domenii - femeile continuă să-și asume cea 
mai mare parte a responsabilităților de îngrijire în cadrul familiei, diferența de remunerare între femei și bărbați s-a stabilizat la 16% de mai mulți ani și violența 
împotriva femeilor rămâne o problemă.  

Raportul indică faptul că femeile întâmpină, în continuare, obstacole în mai multe domenii: 

 cu toate că femeile europene sunt mai bine instruite decât bărbații (44% dintre femeile cu vârste cuprinse între 30-34 de ani au obținut o 
diplomă universitară în 2016, față de 34% dintre bărbați), acestea rămân extrem de slab reprezentate în funcțiile de decizie și câștigă în continuare în medie cu 
16 % mai puțin decât bărbații la nivelul UE; 

 femeile sunt, de asemenea, subreprezentate în politică; în 6 state (Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Ungaria și Malta) femeile reprezintă mai puțin 
de 20% dintre membrii parlamentelor naționale; 

 disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă s-a stabilizat în ultimii ani la aproximativ 11 %; nu s-a înregistrat nicio reducere 
semnificativă a decalajelor dintre statele membre cu performanțe scăzute și cele cu performanțe ridicate; 

 în medie, 44% dintre europeni consideră că femeile ar trebui să aibă grijă de căminele și familiile lor; într-o treime din statele membre ale UE, 
această opinie este împărtășită de cel puțin 70% dintre cetățeni; 

 violența este în continuare extrem de larg răspândită - în Europa o femeie din trei a fost supusă violenței fizice și/sau sexuale de la vârsta de 15 
ani iar cca. 55% dintre femeile din UE s-au confruntat cu acte de hărțuire sexuală.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Raportul din 2018 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615287


 

13 

Declarație comună6 cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii 2018 

” Egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene, consacrată în tratate. Uniunea noastră este un deschizător de 
drumuri în materie de combatere a discriminării bazate pe gen și putem fi mândri de progresele înregistrate. Europa este unul dintre locurile din lume în care 
siguranța și egalitatea femeilor sunt garantate în cea mai mare măsură. Cu toate acestea, rămân încă multe de făcut, iar drumul până la egalitatea deplină și 
efectivă este lung. Femeile și fetele continuă să se confrunte cu acte de hărțuire, abuz și violență. Sunt în continuare prea frecvente cazurile în care femeile sunt 
împiedicate să treacă de așa-numitul plafon de sticlă, primesc salarii mai mici și au mai puține oportunități în carieră și afaceri. Dorim ca fetele și femeile să 
beneficieze de egalitate în toate aspectele vieții: acces la educație, salarii egale pentru muncă egală, acces la pozițiile de vârf din întreprinderi și politică și 
protecție împotriva violenței. […] Egalitatea de gen nu se reduce la echitate și justiție în Europa, este necesar să se obțină pacea, securitatea, dezvoltarea, 
prosperitatea economică și creșterea durabilă în întreaga lume. Investițiile în potențialul femeilor și al fetelor se traduc în investiții în întreaga noastră societate și 
sunt responsabilitatea bărbaților și a băieților, nu numai a femeilor și a fetelor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Semnatari:  
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini, Vicepreședintele 
responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, Comisarul pentru buget și resurse umane, Günther Oettinger, Comisarul pentru politica europeană de 
vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, 
Dimitris Avramopoulos, Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, Comisarul pentru afaceri economice și 
financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, Comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, Comisarul pentru 
justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová, Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, Comisarul pentru 
cercetare, știință și inovare, Carlos Moedas, Comisarul pentru economia și societatea digitală, Mariya Gabriel. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

În săptămâna 5 - 11 martie a.c., deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare ale Parlamentului European, la Bruxelles - Belgia.  

Delegația PE în Slovacia 

 
În urma deciziei  Conferinței președinților Parlamentului European7, 

din 7 martie a.c., o delegație ad-hoc a Parlamentului European, formată  din 
membri ai Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și ai 
Comisiei pentru control bugetar (CONT) din cadrul Parlamentului European, 
s-a deplasat în Slovacia, în perioada 8-9 martie a.c., să analizeze situația și să 
se informeze cu privire la  asasinarea jurnalistului de investigație Ján Kuciak 
și a logodnicii acestuia, Martina Kušnírová, în data de 25 februarie a.c., găsiţi 
amândoi împuşcaţi în cap. 

Jurnalistul, în vârstă de 27 de ani, lucra la publicația on-line 
Aktuality.sk - care aparţine trusturilor de presă Axel Springer (Germania) și 
Ringier (Elveția) – site specializat în anchete de investigaţii, publicase o 

                                                 
7 Conferința Președinților este compusă din președintele Parlamentului, președinții 

grupurilor politice și unul dintre deputații neafiliați – care nu are drept de vot. Conferința 
Președinților decide asupra organizării activității Parlamentului și asupra relațiilor cu alte 
organe și instituții ale Uniunii Europene. Decide ce se va discuta în plen și organizează 
timpul de vorbire pentru deputații europeni. Este organul competent în ceea ce privește 
componența (numărul de membri de la fiecare grup politic) și competențele comisiilor. 
Autorizează rapoartele din proprie inițiativă (rapoarte făcute la inițiativa deputaților). 

anchetă despre relația unor membri ai Mafiei calabreze ‘Ndrangheta, cu 
înalți oficiali ai statului slovac, un caz de corupție în care erau implicate 
fonduri europene. Kuciak colabora cu Centrul Ceh pentru Jurnalism de 
investigație, cu Investigative Project of Italy (IRPI) și Organized Crime and 
Corruption Reporting Project (OCCRP), care îi oferiseră sprijin pentru 
obținerea unor informații importante și greu de obținut. 

Delegația, alcătuită din deputați europeni din aparținând diferitelor 
grupuri politice8, s-a întâlnit cu reprezentanți ai statului și ai guvernului, 
inclusiv președintele slovac, Andrej Kiska, prim-ministrul Robert Fico, cu 
miniștrii de interne, justiție, finanțe și agricultură, precum și cu liderii 
partidelor de opoziție. De asemenea, au avut întâlniri cu autoritățile de 
aplicare a legii, inclusiv cu procurorul general și șeful poliției, dar și cu 
reprezentanți ai Agenției de plăți agricole din Slovacia.  

Deputații europeni au discutat despre situația actuală cu ONG-urile 
anti-corupție, jurnaliști și reprezentanți ai protestatarilor care au manifestat, 
la  nivel național, în memoria jurnalistului asasinat.  

                                                 
8 Ingeborg GRÄSSLE (PPE, DE) - co-președinte,  Claude MORAES (S&D, Regatul 

Unit) - co-președinte, Ryszard CZARNECKI (ECR, PL), Sophia in 't VELD (ALDE, NL), Benedek 
JÁVOR (Grupul Verts/ALE, HU), Marco VALLI (EFDD, IT). 
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Ei au vizitat, de asemenea, Veľká Mača, satul în care trăiau Kuciak și 
Kušnírová și unde  au fost găsiți uciși. 

În urma misiunii de anchetă din Slovacia, delegația va elabora un 
raport care va fi făcut public. Constatările vor servi dezbaterii în plen, din 14 
martie a.c., de la Strasbourg, privind asasinarea dlui Kuciak și a dnei 
Kušnírová, și protecția jurnaliștilor în Europa. Dezbaterea va fi finalizată cu o 
rezoluție care va fi votată în sesiunea plenului din 16-19 aprilie a.c., de la 
Strasbourg. 

Deputații europeni solicită o investigație amănunțită în legătură cu 
acest asasinat.  

„(…) Ne așteptăm ca autoritățile slovace să investigheze temeinic 
uciderea dlui Kuciak și a logodnei sale. Suntem în continuare preocupați de 
presupusele utilizări incorecte ale fondurilor chiar și după această vizită. 
Vom monitoriza îndeaproape evoluția situației, deoarece este extrem de 
important să recâștigăm încrederea cetățenilor în instituțiile statului” -  a 

precizat co-președintele delegației Parlamentului European, dna Ingeborg 
Grässle (PPE, DE). 

„(…) Întregul Parlament European a fost șocat să audă despre 
uciderea teribilă a jurnalistului de investigație Kuciak și partenerei sale. UE 
trebuie să facă tot ce poate pentru a sprijini investigația în curs. Jurnaliștii de 
investigație joacă un rol esențial pentru că fac lumină asupra tranzacțiilor 
ilegale și trebuie să ne asigurăm că pot face acest lucru în siguranță și fără 
teama de repercusiuni” - a declarat co-președintele delegației, Claude 
Moraes (S & D, UK). 

Acest act reprobabil a avut loc la nici un an de la asasinarea, în 
octombrie 2017, a jurnalistei Daphne Caruana Galizia (Malta), care a 
denunţat corupţia pe insula mediteraneană.  

 

  

Ziua internațională a femeii 2018

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii din acest an la Parlamentul 
European s-a subliniat importanța rolului jucat de femei în instituțiile media 
și în sectorul tehnologiei informației și comunicării (TIC). Aceste două 
sectoare se numără printre cele mai competitive și influente atât din UE cât 
și din alte regiuni. Prin urmare, este foarte important ca femeile să fie 
reprezentate în mod egal ca bărbații. Parlamentul European susține că sunt 
necesare mai multe stimulente pentru ca femeile să ocupe locuri în funcții 
de conducere și să încurajeze fetele tinere să aleagă sectorul TIC pentru o 
carieră de viitor. 

În acest context, pentru a crește gradul de conștientizare, Comisia 
pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM)  a organizat o reuniune 
interparlamentară, în care a pus accentul pe următoarele aspecte: 

 modul în care femeile modelează comunicarea media9; 

                                                 
9 Media = presă scrisă (ziare, reviste, tipărituri) și presă audiovizuală (radio – TV). 

 încurajarea femeilor și fetelor spre incluziunea digitală;  
 promovarea egalității de gen în era digitală. 

În data de 7 martie a.c., Parlamentul European a organizat un 
seminar pentru jurnaliști, unde printre vorbitori s-au aflat, pe lângă membrii 
Comisiei FEMM, experți externi - printre care Saskia Van Uffelen (directorul 
executiv al Ericsson Belux, Belgia) și Inge Bell (vicepreședinte al Terre des 
Femmes, Germania). Au mai participat Marta Garcia-Aller – scriitor și 
jurnalist spaniol, și Hadjar Benmiloud – scriitor, cronicar și prezentator de 
radio din Olanda, actrița Asia Argento, care a vorbit, cu această ocazie, 
despre  atacul agresiv la care a fost supusă de regizorul Harvey Weinstein, în 
1997. 

De asemenea, în data de 8 martie a.c., Vilija Blinkevičiūtė, 
președintele Comisiei FEMM, și Věra Jourová, comisarul european 
responsabil pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, au participat la 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20180307-0900-SPECIAL-UNKN
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o dezbatere. Printre vorbitorii principali s-au numărat regizorul Sarah 
Gavron și fondatorul MadwomenFest, Pilar Jurado. 

De-a lungul săptămânii au intrat în direct pe Facebook, pentru a avea 
un dialog cu cetățenii europeni, unii dintre membri Parlamentului European, 
iar în data de 7 martie a.c., a fost difuzat un interviu live cu raportorul Terry 
Reintke (Grupul Verzilor/ LE, Germania), autorul rezoluției Parlamentului 
European privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor în era digitală10. De 
asemenea, Michaela Šojdrová (PPE, Republica Cehă) a discutat, în direct, 
despre reprezentarea femeilor în media. Raportul11 său privind egalitatea de 
gen în sectorul media va fi supus votului în sesiunea plenului din 12-15 
martie a.c. 

 
 

Migranții din Libia 

 
Cum se poate pune capăt maltratării migranților și refugiaților 

blocați în Libia, precum și care sunt măsurile de reinstalare sau returnare, 
dar și ce se întâmplă cu 90% dintre cetățenii care traversează Marea 
Mediterană pentru a intra în Europa, sunt câteva dintre subiectele care au 
fost discutate, în data de 5 martie a.c., în cadrul unei reuniuni comune a 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), a Comisiei 
pentru afaceri externe (AFET), a membrilor Delegației pentru relațiile cu 
țările din Maghreb, a reprezentanților Agenției Națiunilor Unite pentru 
Refugiați (UNHCR) și ai Serviciului pentru acțiune externă (SEAE).  

Cu acest prilej s-au analizat și progresele înregistrate de UNHCR în 
Libia. În urma mai multor rapoarte s-a constatat că migranții au fost victime 
ale comerțului cu sclavi în Libia. UE și Uniunea Africană, împreună cu ONU, 
au convenit în noiembrie 201712 să înființeze un grup operativ comun care 
să salveze și să protejeze viețile de-a lungul rutelor de migrație, în special în 

                                                 
10 2015/2007(INI) -  Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare 

la egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală  
11 2017/2210 (INI) - Raport 23 februarie 2018 privind egalitatea de gen în sectorul 

mass-media din UE 
12 Declarație comună privind situația migranților din Libia 

interiorul Libiei, accelerând întoarcerea voluntară asistată în țările de 
origine, precum și reinstalarea celor care au nevoie de protecție 
internațională. 

În ultimele luni s-au înregistrat reduceri ale numărului de decese pe 
mare și de sosiri în Europa, însă Organizația Internațională pentru Migrație 
(OIM) estimează că în Libia există încă aproximativ 800.000 de migranți cu o 
situație neclară, mulți dintre ei aflându-se în centre de detenție în condiții 
dificile. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103381/TERRY_REINTKE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103381/TERRY_REINTKE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0031&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20180305-1500-COMMITTEE-LIBE
https://au.int/en/pressreleases/20171130/joint%C2%A0statement-%C2%A0migrant%C2%A0situation-libya
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE   

 

 
 

Consiliul de afaceri externe (apărare)

În data de 6 martie a.c. a avut loc reuniunea Consiliului de afaceri externe pe tema apărării, la Bruxelles, care a fost prezidat de Înaltul Reprezentant 
pentru afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini. Aceasta a fost prima reuniune a miniştrilor de apărare în configuraţia PESCO 
(Cooperarea structurată permanentă), proiect care a fost  lansat în 2017 de către 25 de state membre ale UE, cu excepţia Regatului Unit al Mari Britanii, 
Danemarca şi Malta cu scopul de a finanţa, dezvolta şi desfăşura împreună forţele armate.  Ca o noutate la această reuniune a fost faptul că deşi au fost prezenţi 
miniştrii din toate statele membre ale UE, numai aceia care fac parte din Pactul de cooperare strucurată permanentă (PESCO) au fost implicaţi în adoptarea 
actelor juridice. Acest pact urmăreşte să pună capăt pierderii de miliarde de euro prin politici de apărare împărţite şi să reducă dependenţa Europei de 
Washington. 

 Pe ordinea de zi a reuniunii, miniştrii apărării au dezbătut teme precum: cooperarea structurată permanentă (PESCO), cooperarea UE-NATO, securitate 
şi apărare şi misiuni de instruire. 

Privind PESCO, Consiliul a adoptat  o foaie de parcurs pentru implementarea cooperării structurate permanente (PESCO) care oferă direcţie şi orientare 
strategică cu privire la modalitatea de structurare a viitoarelor lucrări privind atât procesele, cât şi guvernanţa, inclusiv pentru proiecte şi pentru stabilirea 
etapelor îndeplinirii angajamentelor. În acest sens, foaia de parcurs stabileşte un calendar pentru procesul de revizuire şi evaluare a planurilor naţionale de 
implementare, cât şi un calendar pentru ajungerea la un acord asupra unor posibile proiecte viitoare, precum  şi asupra principiilor de bază ale unui set comun 
de norme de guvernanţă pentru proiecte care urmează a fi adoptat de către Consiliu până la sfârşitul lunii iunie 2018. De asemenea, Consiliul a adoptat atat o 
lista de 17 proiecte de colaborare care se vor derula în cadrul PESCO și care vizează domenii precum formarea, dezvoltarea capabilităţilor şi disponibilitatea 
operaţională în domeniul apărării. 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6588-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6393-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6393-2018-INIT/en/pdf
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Următorii paşi sunt: 

- în luna mai, secretariatul Pesco va solicita propuneri pentru următorul set de proiecte 
PESCO; 

- în luna iunie, Consiliul va adopta reguli de guvernanţă pentru proiectele PESCO; 

- până în octombrie se va derula procesul de identificare, evaluare şi selectare a 
următoarelor proiecte PESCO; 

- în noiembrie, Consilul va adopta noul set de proiecte PESCO. 

Din cele 17 proiecte care urmează să fie demarate anul acesta, Romania s-a angajat să 
participe la 5 dintre acestea: 

o Comandamentul Medical European(EMC) va fi condus de Germania cu susţinerea 
Olandei, Spaniei, Italiei, României, Suediei şi Slovaciei. Acest comandament va dispune de o 
capacitate medicală durabilă pentru a sprijini coerenţa capacităţilor  de asistenţă medicală în 
Europa şi pentru armonizarea standardelor naţionale şi a condiţiilor cadru legale. 

o Proiectul privind mobilitatea militară va fi coordonat de Olanda cu susţinerea a 24 
de state membre ale PESCO, cu excepţia Irlandei. Acest proiect îşi doreşte să sporească viteza de 
mişcare a forţelor militare în Europa şi garantarea mobilităţii personalului militar şi a bunurilor în 
interioriul graniţelor UE. 

o Centrul UE pentru formarea de competenţe privind misiunile de instruire (EU TMCC)  
va fi coordonat de Germania cu participarea Belgiei, Cehiei, Irlandei, Spaniei, Franţei, Italiei, 
Ciprului, Luxemburgului, Olandei, Austriei, Romaniei şi Suediei. Acest proiect va avea rolul de a 
îmbunătăţii disponibilitatea, interoperabilitatea, competenţele specifice şi profesionalismul 
personalului(formatorilor) pentru misiunile de formare ale UE din statele membre participante. 

o Sisteme maritime autonome/ semi-autonome de contracarare a minelor (MAS MCM) 
vor fi coordonate de Belgia cu susţinerea Greciei, Letoniei, Olandei, Romţniei şi Portugaliei şi vor 
avea ca scop protejarea navelor maritime, porturilor şi  instalaţiilor off shore, cât şi libertatea 
navigaţiei pe rutele comerciale prin dezvoltarea de vehicule autonome subacvatice care vor 
contribui la combatarea ameninţării minelor marine. 

o Echipe de răspuns rapid şi asistenţă reciprocă în domeniul securităţii cibernetice care vor fi coordonate de Lituania cu sprijinul Spaniei, Franţei; 
Croaţiei, Olandei României şi Finlandei.  Acest proiect urmăreşte să ofere statelor membre un cadrul de sprijin reciproc pentru a asigura un nivel mai ridicat de 
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rezistenţă cibernetică şi pentru a răspunde colectiv la incidente cibernetice. Echipele de răspuns rapid  (CRRT) ar putea să ajute la instruire, diagnosticare și 
criminalistică, precum și la asistență în operațiuni.  

 

Privind cooperarea UE-NATO, miniştrii alături de Secretarul general adjunct al NATO, dl Rose Gottemoeller, au subliniat importanța cooperării în domenii 
precum rezilienţa, securitatea cibernetică şi contracarea ameninţărilor hibride. De asemenea, miniştrii au precizat că o mai bună cooperare europeană în 
domeniul apărării consolidează pilonul european în cadrul NATO şi că aceste lucrări se desfăşoară împreună cu NATO. Totodată, Înaltul Reprezentant a declarat: 
„(...) Cooperarea dintre NATO și Uniunea Europeană nu a fost niciodată atât de bună ca în prezent. Activitățile pe care le desfășurăm pentru a consolida 
securitatea și apărarea Uniunii Europene și cooperarea dintre Uniunea Europeană și NATO sunt pe deplin complementare și coerente.” 

Referitor la securitate şi apărare, dezbaterile au vizat consecvenţa la nivelul diferitelor iniţiative în curs ale UE în materie de apărare, Fondul European de 
apărare şi măsurile în curs de adoptare a regulamentului privind programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării. În contextul unei necesităţi 
de resurse şi de instrumente financiare adecvate, Înaltul Reprezentant a prezentat miniştrilor o propunere pentru un Instrument financiar european pentru pace, 
neinclus în bugetul UE. Dna Mogherini a declarat că „(...) este necesar un instrument de finanţare a cheltuielilor militare şi de apărare, deoarece în prezent aceste 
activităţi nu au putut fi finanţate din bugetul UE. Aceasta ar reprezenta un instrumente de pace european, în afara bugetului, care să ofere sprijin, consolidare a 
capacităţii şi asistenţă forţelor aramate ale partenerilor nostri.” 

În partea a doua a reuniunii, miniştrii au revizuit misiunile şi operaţiile PSAC ale UE, punând accentul pe cele trei misiuni neexecutive de instruire din 
Republica Centrafricană, Mali şi Somalia şi au salutat valoarea adăugată a Capabilităţilor militare de planificare şi conducere (MPCC) care este responsabilă de 
planificare operaţională şi de modul de desfăşurare a acestor trei misiuni, declarând că vor continua să ofere sprijin acestora. 
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Consiliu de mediu 

În data de 5 martie 2018 s-a reunit la Bruxelles Consiliul de mediu. Miniștrii  au dezbătut pachetul legislativ  adoptat de către Comisie la 16 ianuarie 2018 
care urmărește realizarea obiectivelor Planului de acțiune  privind  economia circulară13. Pachetul cuprinde trei propuneri legislative: 

 O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM(2018) 28 final; 

 O Comunicare privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară - COM(2018) 29 final; 

 O Comunicare privind punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfaței dintre legile 
privind substanțele chimice, produsele și deșeurile - COM(2018) 32 final. 

Discuțiile s-au desfășurat pe baza unei note a Președinției (6155/18) și a intervențiilor comisarilor Karmenu Vella  și Miguel Arias Cañete. S-a evidențiat 
nevoia avansării Strategiei UE pentru materialele plastice, întrucât aceasta urmărește, în principal, să îmbunătățească modul în care utilizăm și reciclăm 
materialele plastice. Acestea au avut un rol esențial în obținerea standardelor economice și sociale de astăzi. Cu toate acestea în ultimii ani, deșeurile marine și 
alte consecințe negative legate de utilizarea plasticului au fost în atenția experților din domeniu. Miniștrii au apreciat pachetul adoptat de către Comisie și au 
făcut apel pentru punerea în aplicare urgentă a unor măsuri concrete, în special pentru a crește nivelul de reciclare a materialelor plastice și pentru a limita 
consumul de materiale plastice de unică folosință. S-a exprimat nevoia unei abordări cât mai cuprinzătoare a lanțului valoric al produselor din plastic în care 
proiectarea ecologică joacă un rol esențial. 

 În cadrul schimbului de opinii miniștrii au  evidențiat  o serie de acțiuni  care pot fi adoptate la nivel național: 

- creșterea calității materialelor reciclate pe baza unor standarde stabilite; 

- achizițiile publice ecologice; 

- utilizarea normelor privind răspunderea extinsă a producătorilor împreună cu stimulentele financiare și angajamentele asumate în mod  voluntar de 
către industrie. 

În continuare au avut o dezbatere cu privire la interfața dintre legislația în materie de substanțe chimice, produse și deșeuri. Mai mulți miniștrii s-au 
pronunțat pentru indicarea  susbtanțelor din produse care prezintă motive de îngrijorare  precum și a substanțe periculoase  din cadrul materiilor prime 
principale  și secundare. S-a exprimat nevoia  armonizării normelor cu privire la încetarea statutului de deșeu. 

În timpul unui prânz informal miniștrii au susținut un schimb de opinii cu privire la eco-inovare: facilitarea tranziției către o economie circulară. În 
decembrie 2017 Consiliul UE a adoptat concluziile privind eco-inovarea (15811/17). 

În contextul Semestrului european miniștrii au suținut un schimb de opinii pe baza unei note a Președinției (6142/18) în care au subliniat importanța 
mediului pentru redresarea economică și financiară și pentru dezvoltare. Miniștrii au apreciat recomandările din cadrul analizei anuale a creșterii pentru 2018. 

                                                 
13

Comunicarea intitulată „Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară COM (2015) 614 final 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5477-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5479-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6155-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15811-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6142-2018-INIT/ro/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1520511596880&uri=CELEX:52015DC0614
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Documentul identifică prioritățile economice și sociale  ale UE și statelor membre pentru anul următor și stabilește o serie de orientări de politică. Între acestea 
sunt: ”(…)Investițiile care susțin dezvoltarea durabilă a mediului au potențialul de a stimula productivitatea în toate sectoarele economice, grație utilizării mai 
eficiente a resurselor și reducerii costurilor cu factorii de producție, precum și de  a diminua în același timp costurile și impacturile externe. Sprijinirea tranziției 
către o economie circulară va crea noi locuri de muncă în sectorul serviciilor inovatoare, de întreținere și reparații și în proiectarea și fabricarea de produse noi, 
mai durabile.Printre domeniile specifice potențiale se numără achizițiile publice investițiile în infrastructura pentru deșeuri și pentru apă, construcțiile, materiile 
prime critice, biocombustibilii și substanțele biochimice”. 

S-a reafirmat rolul politicii de mediu în stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în special prin intermediul  măsurilor economiei 
ecologice și a achizițiilor publice ecologice. Totodată, s-a exprimat ideea că o mai bună aplicare a politicii de mediu poate contribui la ecologizarea Semestrului 
european. În acest context miniștrii au apreciat rolul  noilor inițiative propuse de Comisie, precum: evaluarea periodică a punerii în aplicare a politicilor de mediu 
și Planul de acțiune al UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu  și a guvernanței de mediu. 

S-a exprimat faptul că Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă ar trebui să se reflecte în cadrul financiar multianual post- 2020. S-a propus ca riscurile și 
oportunitățile legate de mediu să fie mai transparente pentru investitori pentru a putea fi promovate investițiile private ecologice. Mai mulți miniștri au 
evidențiat nevoia ca modele de producție și consum să fie regândite și au solicitat cu fermitate integrarea dezvoltării durabile în guvernanța financiară. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14826-2017-INIT/ro/pdf
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Consiliul afaceri generale a aprobat normele revizuite privind finanțarea partidelor politice 

europene 

În data de 7 martie a.c., ambasadorii statelor UE au aprobat un acord, la care s-a ajuns împreună cu Parlamentul European privind revizuirea normelor de 
finanțare a partidelor politice europene. Tratatul privind Uniunea Europeană recunoaște rolul partidelor politice europene la „formarea conștiinței politice 
europene și exprimarea voinței cetățenilor Uniunii”. Finanțarea din partea UE este destinată să ajute partidele să își finanțeze campania electorală la nivel 
european și pentru alegerile euro-aprlamentare pentru Parlamentul European.   

Normele revizuite vor consolida dimensiunea europeană a partidelor politice europene şi vor asigura o distribuție mai echitabilă a fondurilor. Consiliul UE 
și Parlamentul European au ajuns la un acord cu privire la modificări la 27 februarie a.c. Co-legiuitorii acționează rapid pentru a se asigura că noile norme vor 
intra în vigoare înainte de 30 iunie a.c., pentru ca partidele politice europene să poată solicita finanțare în exercițiul financiar 2019.   

Principala modificare vizează revizuirea condițiilor de înregistrare a partidelor politice europene. Astfel, Consiliul UE și Parlamentul European au convenit 
ca finanțarea înființării partidelor politice europene să poată fi susținută doar de partidele naționale  nu şi de persoane fizice. Sponsorizarea mai multor partide 
europene va fi interzisă, obiectivul fiind garantarea faptului că partidele au o dimensiune europeană autentică, cu reprezentativitate reală în cel puțin un sfert 
dintre statele membre. Cofinanțarea va scădea de la 15% la 10% pentru partidele politice europene, cu 5% pentru fundațiile politice europene, reducând riscul 
ca aceștia să utilizeze practici financiare dubioase pentru a atinge nivelul de resurse proprii necesar.  

Parlamentul European nu a fost în măsură să recupereze fonduri de la anumite partide și fundații politice care au dat faliment, iar noile norme permit 
recuperarea prejudiciilor de la persoane fizice, în anumite situații, în cazul în care acestea sunt răspunzătoare pentru comiterea de infracțiuni. În viitor, Parchetul 
European va fi responsabil cu investigarea presupuselor abuzuri.  

Alte modificări vizează transparența pentru cetățeni cu referire la faptul că partidele din statele membre ale UE vor trebui să afișeze pe site-ul lor atât 
sigla cât și programul formațiunii europene la care sunt afiliate, pentru a beneficia de finanțare din partea UE.  

Noile norme vor fi supuse la vot în cadrul Comisiei pentru afaceri constituționale și în plenul Parlamentului European. Consiliul UE urmează să le adopte 
în următoarele săptămâni. Odată intrate în vigoare, partidele politice europene vor avea la dispoziție 2 luni pentru a demonstra că acestea continuă să 
îndeplinească condițiile de înregistrare, în caz contrar acestea vor fi radiate din registru. Finanțarea pentru exercițiul  bugetar 2018 nu va fi afectată, dar pentru a 
primi fonduri UE în 2019, partidele şi fundaţiile politice vor trebui să respecte noile norme. 
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Consiliul justiție și afaceri interne 

 

În perioada 8-9 martie 2018 a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului justiție și afaceri interne.  
Reuniunea din 8 martie a.c. s-a axat pe problematici privind afacerile interne - cooperarea cu Balcanii de Vest în domeniul securității, discutarea unor 

propuneri privind interoperabilitatea dintre sistemele informatice ale UE, contribuția agențiilor UE la lupta împotriva terorismului, misiunile politicii comune de 
securitate și apărare (PSAC),  punerea în aplicare pe deplin a Directivei privind numele pasagerilor (PNR), discutarea stadiului actual al migrației, respectiv 
identificarea domeniilor în care ar putea fi necesare eforturi suplimentare ș.a. 
 Discuțiile referitoare la cooperarea cu Balcanii de Vest în domeniul securității au pornit de la comunicarea Comisiei din 6 februarie 2018 - ,,O 
perspectivă credibilă de extindere și un angajament sporit al UE față de Balcanii de Vest"- 
care stabilește o strategie globală pentru perioada 2018-2020.  Cu acest prilej, dl. 
Valentin Radev, ministrul de interne al Bulgariei, a atras atenția asupra faptului că 
,,(…) securitatea din Balcanii de Vest are un impact direct asupra securității în UE”. 
Rezultatul acestor discuții va contribui la lucrările viitorul summit UE-Balcanii de 
Vest, care va avea loc la Sofia la 17 mai a.c.  
 În legătură cu propunerile Comisiei privind interoperabilitatea sistemelor de 
informații ale UE, miniștrii au luat act de faptul că acestea urmăresc îmbunătățirea 
căutării și comparării datelor disponibile în sistemele informatice ale UE14. 

În cadrul lucrărilor, problemele ridicate au analizat atât măsura în care 
componentele de interoperabilitate au reușit să răspundă în mod adecvat nevoilor 
identificate, cât și dacă se impune o analiză a Comisiei precum și a statelor membre 
în legătură cu deficiențele de informații rămase neabordate. În urma acestor 
discuții, fezabilitatea propunerilor va fi examinată  din punct de vedere tehnic.  

În cadrul întâlnirilor informale ale reuniunii, au fost abordate și subiecte 
privind identificarea unor soluții privind combaterea conținutului terorist online. 
  
 
 
 
 

 

                                                 
14 A se vedea nota informativă a Președinției privind sistemele de interoperabilitate din 28 februarie 2018.  

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2018/03/08-09/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc56177dda701617b751e7002cb.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc56177dda701617b751e7002cb.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc56177dda701617b751e7002cb.do
https://static.council-tvnewsroom.eu/c2a640f8-2305-11e8-a60e-bc764e092fac/118399-JHA-Council-Home_Affairs-Highlights_PRV.mp4
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6396-2018-INIT/en/pdf
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 Consiliul a numit-o pe Catherine De Bolle (Belgia) în funcția de director executiv al Europolului, prima femeie în această funcție. 
Directorul executiv al Europolului este numit pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Catherine De Bolle a 
fost până în prezent, comisar general al Poliției Federale Belgiene. Mandatul actualului director executiv al EUROPOL, Rob Wainwright, 
expiră la 1 mai 2018.  

Reuniunea din 9 martie a.c. s-a axat pe problematici privind justiția, având pe ordinea de zi subiecte precum Directiva privind 
combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, îmbunătățirea accesului transfrontalier la dovezile 
electronice, stadiul punerii în aplicare a Parchetului European (EPPO) și altele.   

Primul subiect de pe ordinea de zi a vizat adoptarea de către Consiliu a poziției referitoare la directiva privind combaterea 
fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul15. În cadrul lucrărilor, dl Țețka Țaceva, ministrul bulgar al justiției a 
observat că ,,(…) frauda cu cărți de credit sau legată de cumpărăturile online înregistrează o creștere rapidă. Pe lângă faptul că aceasta este folosită pentru a 
finanța grupurile infracționale, ea subminează dezvoltarea pieței unice digitale întrucât cetățenii devin mai reticenți în privința cumpărăturilor online”. De 
asemenea, acesta a declarat că fenomenul trebuie oprit și că primul pas ar trebui să fie eliminarea lacunelor legislative existente între statele membre. Prin 
urmare,  directiva cuprinde dispoziții privind:  

 extinderea domeniului de aplicare al infracțiunilor pentru a include, de exemplu, tranzacțiile efectuate prin monede virtuale; 

 armonizarea definițiilor unor infracțiuni online, cum ar fi accesul neautorizat la calculatorul unei victime sau phishing-ul (un tip de  infracțiune 
informatică, prin care sunt colectate informații confidențiale și apoi sunt folosite pentru sustragerea de bani); 

 introducerea unui nivel minim pentru cele mai aspre pedepse aplicabile persoanelor fizice; clarificarea sferei de competență pentru a se asigura o 
mai bună gestionare a fraudelor transfrontaliere; 

 îmbunătățirea cooperării în materie de justiție penală la nivelul UE; 

 îmbunătățirea prevenției și a sensibilizării pentru a reduce riscul de a deveni o victimă a fraudei. 
 
De îndată ce Parlamentul European își va defini poziția (termenul estimat - iunie 2018), vor începe negocieri în cadrul trialogului în vederea ajungerii, cât 

mai curând posibil,la un acord. 
 În cadrul aceleași reuniuni (9 martie 2018), Consiliul a  adoptat o directivă16 prin care se amână data aplicării  normelor privind distribuția de asigurări17 
până la 1 octombrie 2018 și se prelungește, până la 1 iulie 2018, termenul-limită acordat statelor membre pentru transpunerea noilor norme în cadrul legislativ 
național. Această decizie are rolul de a permite sectorului asigurărilor să se pregătească mai bine  în ceea ce privește întrunirea cerințelor de supraveghere și de 
guvernanță a produselor pentru societățile și distribuitorii de asigurări, precum și a cerințelor de informare și a altor norme aplicabile distribuției de produse de 
investiții bazate pe asigurări. 

                                                 
15 Directiva a fost propusă de Comisie în septembrie 2017 ca parte componentă a răspunsului UE la provocările la adresa securității cibernetice. Ea înlocuiește decizia-cadru 2001/413/JAI a 
Consiliului, care datează din 2001.  
16 Directiva a fost adoptată în cadrul unei reuniuni a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, fără dezbateri. Această adoptare urmează unui acord la care s-a ajuns cu Parlamentul European. 
Parlamentul a aprobat directiva la 1 martie 2018. 
17 Este vorba despre Directiva 2016/97, care are ca obiectiv îmbunătățirea protecției consumatorilor în ceea ce privește produsele de asigurare. Termenul inițial de aplicare a fost stabilit pentru 
23 februarie 2018. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/08/europol-council-appoints-catherine-de-bolle-as-executive-director/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6472-2018-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6472-2018-REV-1/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/09/insurance-distribution-council-delays-application-of-new-rules/
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Un alt subiect de pe ordinea de zi a vizat informarea Consiliului de către Comisia Europeană cu privire la punerea în aplicare a regulamentului EPPO18, 
potrivit căruia această instituție a Uniunii va avea autoritatea, în anumite condiții, să investigheze și să urmărească fraudele în  UE,  precum și alte infracțiuni 
care afectează interesele financiare. În cadrul dezbaterilor s-a adus în atenție propunerile statelor membre de a avea un rol concret în înființarea practică a 
EPPO, instituirea unei colaborări între EPPO și alte organisme, precum Eurojust, OLAF și Europol.  Totodată, Malta și-a anunțat intenția de  a adera la EPPO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 La 12 octombrie 2017, Regulamentul de instituire a Parchetului European (EPPO) a fost adoptat de către statele membre care participă la forma de cooperare consolidată în ceea ce privește 
EPPO.  

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/12/eppo-20-ms-confirms/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/10/12/eppo-20-ms-confirms/
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             BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

 

Consiliul European trimite statelor membre proiectul liniilor directoare pentru viitoarele relații UE-Marea Britanie. 

Este stabilită esența acestor relații – acord de liber schimb.  

Donald Tusk asigură Irlanda de totalul sprijin al UE27 pentru păstrarea status-quo-ului.  

La 7 martie 2018, Consiliul European a prezentat celor 27 state 
membre ale UE, Proiectul liniilor directoare pentru cadrul viitoarelor relații 
dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie și care urmează a fi discutate la 
summit-ul din 23 martie a.c. 

Mai exact, documentul prevede, în cele 14 puncte, principiile 
fundamentale care vor guverna viitoarele relații (negocierile pot progresa 
doar în condiţiile în care angajamentele asumate până în acest moment sunt 
respectate în integralitatea lor), reconfirmă liniile directoare stabilite la 29 
aprilie şi 15 decembrie 2017, reiterează dorinţa de a avea, în perspectivă, un 
strâns parteneriat cu Marea Britanie, parteneriat care va trebui să cuprindă 
cooperarea economică şi socială, ca şi alte domenii, în principal lupta 
împotriva terorismului şi criminalităţii internaţionale, securitatea, apărarea 
şi politica externă. Dar, în acelaşi timp, Consiliul European invită să se ţină 
cont de faptul că plasarea în afara pieţei comune şi uniunii vamale, 
reafirmată de Marea Britanie, va avea repercusiuni asupra viitorului 
parteneriat. Diferenţele manifestate în domeniul tarifelor externe şi 

reglementărilor interne, absenţa instituţiilor comune şi a unui sistem legal 
comun, va impune controale şi verificări, în scopul menţinerii integrităţii 
pieţei interne, atât în UE cât şi în Marea Britanie. 

Consiliul European reaminteşte că: 

 orice înţelegere cu Marea Britanie trebuie să se bazeze pe 
echilibrul drepturilor şi obligaţiilor; un stat care nu este membru al Uniunii, 
care nu îşi asumă aceleaşi obligaţii ca un stat membru, nu poate avea 
aceleaşi drepturi şi nu se poate bucura de aceleaşi beneficii ca şi un stat 
membru; 

 cele patru libertăţi sunt indivizibile şi nu pot fi tratate 
preferenţial şi că UE îşi va asuma libertatea de decizie în ceea ce priveşte 
participarea Marii Britanii ca stat terţ în cadrul instituţiilor, organismelor şi 
agenţiilor UE; de asemenea, rolul Curţii Europene de Justiţie trebuie pe 
deplin respectat; 

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/European-council-Art.50-23-March-2018-Draft-Guidelines.pdf
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/European-council-Art.50-23-March-2018-Draft-Guidelines.pdf
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  un acord de liber schimb va fi finalizat şi parafat după ieşirea 
Marii Britanii din UE; acest acord nu va conţine aceleaşi beneficii pe care le 
are un stat membru şi nu poate garanta participarea la piaţa unică în 
aceleaşi condiţii de care beneficiază un stat membru.  

În alte domenii decât cooperarea comercială și economică, cu privire 
la care Uniunea și-a semnalat deja disponibilitatea de a stabili parteneriate 
specifice, Consiliul European consideră că: 

 cooperarea polițienească și judiciară în materie penală ar trebui 
să constituie un element important al viitoarei relații UE-Regatul Unit, având 
în vedere proximitatea geografică și amenințările cu care se confruntă, 
luând în considerare și faptul că va fi o țară, terță în afara spațiului 
Schengen; 

 în ceea ce priveşte securitarea, apărarea și politica externă, nu ar 
trebui să existe niciun derapaj în cooperarea dintre cele două părţi după 
Brexit; 

 protecția datelor cu caracter personal ar trebui să fie 
reglementată de normele Uniunii. 

Guvernanţa relațiilor viitoare între cele două părţi va trebui să 
abordeze gestionarea și supravegherea, soluționarea diferendelor și 
punerea în aplicare, inclusiv sancțiunile și mecanismele de contravenție.  

Consiliul European va continua să urmărească îndeaproape 
negocierile în toate aspectele lor și se va referi la viitorul relaţiei dintre 
Marea Britanie şi UE la reuniunea sa din iunie. 

Donald Tusk, în conferinţa susţinută la Luxemburg, a punctat ideile 
cu care UE va merge la negocierile care vor începe în aprilie a.c.: 

„(...) Nu vrem să construim un zid între UE și Marea Britanie”, dar a 
insistat asupra faptului că singura formă posibilă a relațiilor dintre cele două 
părți, după ce Marea Britanie a anunțat ieșirea din piața comună și uniunea 
vamală și ieșirea de sub jurisdicția Curții Europene de Justiție, va fi cea a 
unui acord de liber schimb -   “(...) va fi primul acord de liber-schimb (ALS) 
din istorie prin care legăturile economice vor slăbi, în loc să fie consolidate. 

Acordul nostru nu va face ca schimburile comerciale între Regatul Unit și UE 
să fie fără fricțiuni sau mai ușoare. Le va face mai complicate și mai 
costisitoare decât în prezent, pentru noi toți. Aceasta este esența Brexitului”. 

"(...) Nu vor fi câștigători ai Brexit-ului, ambele părți vor fi învinse. 
Provocarea adevărată este minimizarea pierderilor. Nu un Brexit dur, nu un 
Brexit uşor, ci un Brexit inteligent...”, a declarat premierul luxemburghez 
Xavier Bettel, la această conferinţă. "(…) Când am ascultat discursul Theresei 
May, nu am aflat mult mai mult decât știam... Nu este clar exact ce vor", a 
adaugat el. 

           Tot la 7 martie 2018 Conferința președinților a aprobat un 
proiect de rezoluție al Parlamentului European, prin care se stabilește un 
posibil cadru pentru viitoarele relații după Brexit. 

Această relație s-ar putea baza pe 4 piloni: relațiile comerciale și 
economice, politica externă, securitatea internă și cooperarea tematică, de 
exemplu în ceea ce privește proiectele de cercetare și inovare 
transfrontaliere. Deputații europeni insistă că ar trebui să includă un cadru 
de guvernanță coerent, cu un mecanism solid de soluționare a litigiilor. 
Documentul subliniază că UE dispune de norme comune obligatorii, de 
instituții comune și de mecanisme comune de supraveghere și punere în 
aplicare, pentru a clarifica faptul că, chiar și țările terțe care au o legislație 
identică cu cea a UE, nu se pot bucura de drepturi, beneficii sau acces pe 
piață similare celor din statele membre. Prin urmare, viitoarea relație dintre 
UE și Marea Britanie trebuie să respecte integritatea pieței interne, a uniunii 
vamale și  cele patru libertăți fundamentale asociate, fără a permite o 
abordare sectorială. De asemenea, reiterează importanța acordată aisgurării 
unui tratament egal și echitabil pentru cetățenii UE care trăiesc în Regatul 
Unit și pentru cetățenii britanici care trăiesc în UE. 

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a subliniat că 
“(...) principiile care guvernează relațiile noastre viitoare sunt clare: 
integritatea pieței unice trebuie să fie păstrată, o țară terță nu poate fi 
tratată mai favorabil decât un stat membru al UE și este necesar un mediu 
concurențial echitabil. Lucrând pe baza acestor orientări, dorim să realizăm 
cea mai apropiată posibil relație între Uniunea Europeană și Regatul Unit. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-relationship-with-the-uk/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/no-winners-from-post-brexit-trade-pact-warn-eu-leaders/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/no-winners-from-post-brexit-trade-pact-warn-eu-leaders/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180307IPR99231/brexit-parliament-to-set-out-its-vision-for-future-eu-uk-relations
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Brexit-ul nu va rezolva probleme comune cum ar fi terorismul și securitatea, 
de exemplu, o cooperare atât de strânsă în multe domenii va continua să fie 
de interes reciproc. Negocierile au ajuns într-o etapă critică, aspectele 
esențiale legate de drepturile cetățenilor rămân nesoluționate și soluțiile 
care să mențină o frontieră invizibilă pe insula Irlanda nu sunt încă 
disponibile. Orice tip de frontieră ar periclita realizările Acordului din Vinerea 
Mare și insist că acest lucru trebuie absolut evitat. În ceea ce privește 
perioada de tranziție... este clar că nu vom aproba un acord care să 
discrimineze cetățenii...Acquis-ul comunitar trebuie  să se aplice pe deplin, 
inclusiv în ceea ce privește drepturile cetățenilor”. 

Guy Verhofstadt, negociatorul din partea Parlamentului European 
pentru Brexit,  a subliniat necesitatea unei clarificări a poziției Marii Britanii: 
“(...) pentru a elimina impasul în care ne aflăm acum, cred că este important 
ca guvernul britanic să ia în considerare în mod serios angajamentul față de 
propunerea Parlamentului European privind un acord de asociere, astfel cum 
prevede articolul 217 din Tratatul UE. Așteptăm cu nerăbdare să primim 
câteva clarificări suplimentare din partea guvernului britanic cu privire la 
drepturile cetățenilor, deoarece o serie de chestiuni rămase rămân 
nesoluționate. Nu acceptăm poziția de negociere a Regatului Unit care 
menține discriminările între cetățenii UE care sosesc înainte și după 
începerea perioadei de tranziție”. 

Proiectul de rezoluție va fi dezbătut cu președintele Comisiei 
Europene și negociatorul șef pentru Brexit, Michel Barnier, pe 13 martie a.c. 
Rezoluția reprezintă contribuția Parlamentului înaintea summit-ului la care 
urmează să se aprobe orientările Consiliului pentru negocieri privind relația 
viitoare a Marii Britanii cu UE. 

Orice acord de retragere și viitor acord de asociere vor trebui să 
obțină aprobarea Parlamentului European. 

Proiectul de rezoluţie vine după e serie de întâlniri pe care Guy 
Verhofstadt le-a avut cu oficiali britanici, la Londra. Briefingul cu  Amber 
Rudd, Theresa May și David Lidington s-a axat pe problema drepturilor 
cetăţenilor.  La sfârşitul întâlnirii, Verhofstadt a declarat reporterilor că 
problema drepturilor cetățenilor a fost "încheiată, și rezolvată" și că 

anticipează un real progres în ceea ce privește condițiile de tranziție "în 
următoarele zile și săptămâni viitoare". 

Problema graniței cu Irlanda continuă să fie cap de afiș. 

La 8 martie a.c., Donald Tusk s-a întâlnit la Dublin cu premierul 
irlandez, Leo Varadkar, şi a reluat ideea de implicare totală a UE pentru a 
împiedica instaurarea unei granițe dure între nordul și sudul insulei. 

Pe de altă parte, Partidul unionist nord-irlandez, aliat al premierului 
britanic Theresa May, a calificat drept ''inacceptabilă'' poziţia Uniunii 
Europene privind viitorul frontierei irlandeze. Arlene Foster, președinta 
partidului unionist, respinge proiectul de tratat prezentat de UE privind 
retragerea Regatului 
Unit. 

''(…) Proiectul 
actual al textului juridic 
prezentat de către UE nu 
este o transpunere, nici 
fidelă, nici echitabilă'' a 
compromisului la care s-
a ajuns la începutul lunii 
decembrie anul trecut 
între Regatul Unit şi UE, 
a declarat Arlene Foster într-o conferinţă de presă. 

De asemenea, i-a cerut Theresey May să elaboreze o variantă 
britanică a acestui proiect de tratat cu soluţii ''rezonabile'' şi ''imaginative''.  

Între timp, guvernul și Parlamentul britanic continuă să se afle pe 
poziții divergente în ceea ce privește natura viitoarelor relații cu UE. 

Raportul comisiei speciale pentru comerţ internaţional din 
Parlamentul britanic vine în urma publicării unui proiect de lege al 
guvernului, care are ca punct central ideea că Marea Britanie ar trebui să fie 
tratată ca membru de facto al UE pe durata celor 21 luni de tranziţie, ceea 
ce va permite acesteaia să beneficieze de prevederile acordurilor actuale de 

https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/03/06/brexit-bulletin-hof-comes-town/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/03/06/brexit-bulletin-hof-comes-town/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/08/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-an-taoiseach-leo-varadkar/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Remarks+by+President+Donald+Tusk+after+his+meeting+with+Taoiseach+Leo+Varadkar
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/08/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-an-taoiseach-leo-varadkar/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Remarks+by+President+Donald+Tusk+after+his+meeting+with+Taoiseach+Leo+Varadkar
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/06/eu-plan-to-avoid-hard-irish-border-unacceptable-says-arlene-foster
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/06/eu-plan-to-avoid-hard-irish-border-unacceptable-says-arlene-foster
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintrade/520/52002.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintrade/520/52002.htm
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liber schimb în vigoare între UE şi 70 state terţe. Proiectul guvernului 
britanic prevede transpunerea directă a acordurilor comerciale în legislaţia 
naţională şi arată că nicio ţară nu s-a opus. Brendan Mac Neil, preşedintele 
comisiei, a avertizat asupra faptului că “guvernul nu trebuie să aibă 
naivitatea de a crede că un angajament verbal pentru menţinerea status-
quo-lui poate constitui o garanţie”. 

Pentru deputaţii care au semnat raportul este evident faptul că 
Regatul Unit nu va fi în măsură să negocieze noi acorduri începând cu luna 
martie 2019. De asemenea, aceştia consideră că “participarea în continuare 
la uniunea vamală şi piaţa comună cu UE constituie varianta cea mai bună 

pentru a împiedica reinstaurarea unei graniţe dure între Irlanda de Nord şi 
Republica Irlanda”. 
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ELEMENTE DE INTERES 

 

 

Banca Centrală Europeană a adoptat avizul privind numirea viitorului vicepreședinte 

În cadrul reuniunii din 7 martie a.c., Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat avizul19 privind recomandarea Consiliului Uniunii 
Europene de numire a vicepreședintelui Băncii Centrale Europene. Candidatul propus este dl Luis de Guindos care are un statut și o experiență profesională 
recunoscute în domeniul monetar sau bancar, îndeplinind criteriile cerute de articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
Conform procedurii, este necesar avizul Parlamentului European asupra acestei numiri, în urma căruia noul vicepreședinte al BCE va fi desemnat de către 
Consiliul European.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Avizul încă nu a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                                         

        

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

săptămâna 5 - 11 martie 2018 
 
 
 
 

 Mai puțin de 10% dintre angajații români participă la programe de 
formare profesională 
Conform Eurostat, în anul 2016, aproape o treime dintre persoanele 
angajate în Uniunea Europeană au participat la cursuri de formare legate 
de activitatea lor profesională. Olanda (61%), Suedia (59%) și Finlanda 
(58%) au avut cele mai mari rate de participare, în timp ce Grecia și 
România (câte 8%) și Italia (11%) au înregistrat cele mai scăzute rate. (RO) 
(EN) 
 

 Germania transmite SUA că tarifele suplimentare la importuri vor afecta 
muncitorii și consumatorii de pe ambele continente 
Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Steffen Seibert: ”(…) astfel de 
măsuri vor afecta grav fluxurile comerciale internaționale, industriile 
europene și, în special, lucrătorii și consumatorii de pe ambele maluri ale 
Atlanticului”. (RO) (EN) 

 

 România este țara din UE cu cea mai mare creștere a comerțului cu 
amănuntul 

Conform Eurostat, România a înregistrat în ianuarie 2018 cel mai 
semnificativ avans din UE la comerţul cu amănuntul, comparativ cu 
perioada similară din 2017. Cele mai mari creşteri anuale au fost raportate 
în România (11%), Ungaria (7,5%), Letonia (7,2%) şi Franţa (6,3%), singurele 
scăderi fiind în Estonia (- 0,9%) şi Belgia (- 0,2%). (RO) 
 

 Comisia Europeană ar putea propune tarife vamale de 25% bunurilor 
importate din SUA 
Comisia Europeană urmează să reacționeze la taxele anunțate de 
președintele SUA, de 25% la importurile de oțel și de aluminiu importat din 
UE, propunând tarife vamale de 25% la importurile de oțel, aluminiu, 
produse agricole, îmbrăcăminte și bunuri industriale din SUA. (RO) (EN) 
 

 România, statul cu diferența cea mai mică de salarizare dintre femei și 
bărbați 
Conform Eurostat, în 2016, diferența de remunerare dintre femei și bărbați 
era în medie de 16% la nivelul întregii Uniuni. Femeile primeau 84 de cenți 
pentru fiecare euro pe care un bărbat îl câștiga pe oră. România s-a clasat 

http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-formarea-profesionala-apreciata-la-nivelul-ue-mai-putin-de-10-dintre-angajatii-romani-participa-la-programe-de-formare/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180305-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
http://www.caleaeuropeana.ro/germania-mesaj-catre-statele-unite-tarifele-suplimentare-la-importuri-vor-afecta-muncitorii-si-consumatorii-de-pe-ambele-maluri-ale-atlanticului/
http://abcnews.go.com/International/wireStory/germany-us-tariffs-hit-workers-consumers-53525757
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-tara-din-ue-cu-cea-mai-mare-crestere-a-comertului-cu-amanuntul/
http://www.caleaeuropeana.ro/bloomberg-comisia-europeana-propune-tarife-vamale-de-25-bunurilor-importate-din-sua-ca-urmare-a-taxelor-impuse-de-presedintele-sua-produselor-cu-provenienta-europeana/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-06/eu-targets-u-s-shirts-to-motorbikes-in-tariff-retaliation-plan
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718272/3-07032018-BP-EN.pdf/fb402341-e7fd-42b8-a7cc-4e33587d79aa
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cel mai bine, această diferență fiind de numai 5%, la același nivel cu Italia. 
La polul opus, femeile din Estonia primesc un salariu cu 25% mai mic decât 
cel al bărbaților pentru același loc de muncă. (RO) (EN) 
 

 Viktor Orban anunță că Ungaria nu mai are nevoie de fondurile UE 
Premierul ungar a declarat că statul pe care îl reprezintă nu mai are nevoie 
de fondurile europene, argumentând că economia va crește cu 4% în 
următorii ani, şomajul va ajunge la un nivel foarte scăzut până în 2022, 
timp în care salariile vor crește. Viktor Orban : „Nu de banii europenilor 
avem nevoie, ci de piaţa lor. De aceea trebuie să rămânem în UE”. (RO) 
 

 Grecia autorizează vânzarea erbicidului Roundup timp de cinci ani 
Ministerul grec al Agriculturii a reautorizat oficial (pe perioada 6 martie 
2018 - 15 decembrie 2023) vânzarea celui mai utilizat erbicid din lume 
(Roundup de Monsanto), care conține glifosat, o substanță chimică 
controversată. Grecia a fost unul dintre cele nouă state membre care s-au 
opus anul trecut proiectului UE de reautorizare a glifosatului pe piața UE. 
Vânzarea erbicidului controversat a fost în cele din urmă reautorizată cu 
majoritatea calificată a statelor membre, datorită votului Germaniei, care 
se abținuse anterior. (EN) (FR) 
 

 România şi alte 9 state membre trebuie să transpună în legislaţie normele 
privind calitatea benzinei și a motorinei 
Comisia Europeană a trimis un aviz motivat României și altor 9 state 
membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea 
Britanie şi Spania) pentru netranspunerea (până la data de 21 aprilie 2017) 
în legislaţia naţională a Directivei privind calitatea benzinei şi a motorinei 
(Directiva UE 2015/652 a Consiliului), ce prevede normele privind emisiile 
de gaze cu efect de seră. (RO) 
 

 Președintele Eurogroup se arată optimist cu privire la viitorul Greciei 
Mário Centeno, consideră că Grecia are un potențial economic enorm și se 
poate descurca singură după finalizarea planul de salvare al UE, în august 
2018. În viziunea acestuia, din punct de vedere structural, au existat 

îmbunătățiri semnificative pentru viitorul țării, aproape toate sectoarele 
economiei au fost reformate, modernizate și au devenit viabile, deficitul 
bugetar a variat de la 15% din PIB la un excedent bugetar în prezent, iar 
țara a întreprins lucruri mari. (EN) (FR) (DE) 
 

 Comisia Europeană avansează pe calea unei Europei sociale 
Criticată pentru de lipsa de acțiune în ceea ce privește dialogul social, 
Comisia Europeană se pregătește să inverseze această tendință prin mai 
multe inițiative, inclusiv pachetul privind egalitatea de șanse « Fairness 
pack », care urmează să fie dezvăluit la jumătatea lunii martie 2018 și care 
include crearea unei Autorități europene pentru piața muncii, precum și 
propuneri privind accesul la protecția socială pentru toți lucrătorii, 
indiferent de statutul acestora. (EN) (FR) 
 

 Ideea unei piețe unice de reciclare prinde contur în UE 
La începutul anului 2018, Comisia Europeană a prezentat două pachete de 
măsuri cu obiective privind reciclarea și reutilizarea deșeurilor, precum și o 
foaie de parcurs pentru reducerea materialelor plastice de unică folosință și 
interzicerea materialelor plastice oxodegradabile. Decizia Chinei de a 
interzice importurile de materiale plastice și alte deșeuri determină UE să 
găsească soluții pentru punerea în funcțiune a unei piețe unice de reciclare. 
(EN) (FR) 
 

 Comisarul european pentru economie şi societate digitală se angajează să 
acționeze în favoarea parității de gen 
Mariya Gabriel se va întâlni cu autoritățile naționale de reglementare 
pentru a pentru a găsi soluții la stereotipurile negative despre femei la 
televiziune, după ce în noiembrie 2017, mai mult de jumătate dintre 
respondenți la un sondaj Eurostat au criticat modul în care femeile sunt 
reprezentate în mass-media europeană. Mariya Gabriel: "(…) vom evalua 
situația și vom colecta exemple de bune practici care promovează 
egalitatea de gen". Un proiect concret urmează să fie prezentat de Comisia 
Europeană până în iunie 2018.  (EN) (FR) 
 

http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-statul-cu-diferenta-cea-mai-mica-de-salarizare-intre-femei-si-barbati/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718272/3-07032018-BP-EN.pdf/fb402341-e7fd-42b8-a7cc-4e33587d79aa
http://www.caleaeuropeana.ro/viktor-orban-anunta-ca-ungaria-nu-mai-are-nevoie-de-fondurile-ue-nu-de-banii-europenilor-avem-nevoie-ci-de-piata-lor/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/greece-authorises-monsantos-roundup-for-five-years/?_ga=2.165936830.1899248005.1520784562-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/greece-authorises-monsantos-roundup-for-five-years/
https://ec.europa.eu/romania/news/20180803_netranspunere_norme_calcul_si_raportare_gaze_efect_sera_generate_de_carburanti_ro
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-romania-trebuie-sa-transpuna-in-legislatie-normele-privind-calitatea-benzinei-si-a-motorinei/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/interview/eurogroup-chief-i-see-enormous-potential-in-greece/?_ga=2.98737822.1899248005.1520784562-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/interview/eurogroup-chief-i-see-enormous-potential-in-greece/
https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/interview/eurogruppenchef-griechenland-hat-enormes-potenzial/?_ga=2.262403340.1899248005.1520784562-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/a-turnaround-for-social-europe/?_ga=2.266982670.1899248005.1520784562-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/la-commission-se-reveille-sur-leurope-sociale/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-circular-economys-reach-for-the-stars/?_ga=2.261158541.1899248005.1520784562-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/eu-circular-economys-reach-for-the-stars/
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/gabriel-to-meet-with-media-regulators-over-gender-stereotypes-in-tv-film/?_ga=2.125022858.1899248005.1520784562-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/gabriel-to-meet-with-media-regulators-over-gender-stereotypes-in-tv-film/
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 Austria intenționează să plaseze imigrația și frontierele UE în centrul 
președinției Consiliului UE 
Cancelarul austriac Sebastian Kurz a afirmat că Austria intenționează să 
folosească președinția Uniunii Europene din acest an pentru a transfera 
accentul pus pe relocarea refugiaților în interiorul UE către menținerea 
altor valuri de migranți în afara frontierelor externe ale UE. (EN) 
 

 Opt state nordice ale UE solicită prudență în reformarea zonei euro 
Opt țări din nordul Europei (Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, 
Lituania, Țările de Jos și Suedia) susțin că reformele zonei euro ar trebui să 
se concentreze asupra finalizării Uniunii bancare, a îmbunătățirii respectării 
regulilor bugetare și a înființării unui Fond monetar european, și că  
planurile ambițioase de reformare a zonei euro ar trebui păstrate pentru 
mai târziu. (EN) 
 

 

 

 

 Președintele Serbiei a vizitat România în speranța de a obține sprijin 
pentru aderarea țării sale la UE 
Vizita survine ca urmare a adoptării recente, de către Comisia Europeana, a 
strategiei pentru integrarea europeană a statelor din Balcanii de Vest, a 
”căii de urmat” pentru aderarea lor la UE și a vizitei lui Jean-Claude Juncker 
din luna februarie 2018 în regiune, avansând anul 2025 ca termen pentru 
extinderea UE, prin aderarea țărilor din regiune. (RO) 
 

 Emmanuel Macron și Angela Merkel amână prezentarea unui plan pentru 
reformarea zonei euro 
Franța și Germania și-au amânat planurile de a propune o reformă 
ambițioasă a zonei euro la summit-ul liderilor UE din 22-23 martie 2018. 
Oficialii germani au afirmat că întârzierea a fost cauzată de discuțiile 
prelungite privind coaliția de guvernare din Germania, care nu au lăsat loc 
formării unei poziții în chestiuni precum viitorul buget al zonei euro sau 
reforma Mecanismului European de Stabilitate. Următorul summit 
european va avea loc la sfârșitul lunii iunie. (RO) (EN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/austria-plans-to-put-immigration-and-borders-at-heart-of-eu-presidency/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/eight-northern-eu-states-urge-caution-in-eurozone-reforms/
http://www.caleaeuropeana.ro/liderul-unei-tari-candidate-la-uniunea-europeana-primit-in-premiera-de-klaus-iohannis-la-bucuresti-presedintele-serbiei-vine-joi-in-romania-pentru-a-obtine-sprijinul-pentru-aderarea-la-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/der-spiegel-emmanuel-macron-si-angela-merkel-amana-prezentarea-unui-plan-pentru-reformarea-zonei-euro/
https://www.politico.eu/article/eurozone-reform-germany-and-france-to-postpone-plan/
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