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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă 

Impozitarea economiei digitale 

Comisia Europeană a propus, în data de 21 martie 2018, un pachet de 
măsuri1 care vor avea ca rezultat o impozitare mai corectă a activităților 
digitale în UE. O reformă comună a normelor UE în ceea ce privește impozitul 
pe profit pentru activitățile digitale2 

Această propunere va permite statelor membre să 
impoziteze profiturile generate pe teritoriile lor, chiar și în cazul în care o 
companie nu are o prezență fizică acolo. Noile norme vor garanta o 
contribuție la finanțele publice din partea companiilor on-line egală cu cea a 
companiilor tradiționale cu prezență fizică. Se va considera că o platformă 
digitală are o „prezență digitală” impozabilă sau un sediu permanent virtual 
într-un stat membru dacă îndeplinește unul dintre următoarele criterii: 

- veniturile anuale ale companiei într-un stat membru depășesc 
pragul de 7 milioane euro; 

                                                 
1 COM(2018)146, COM(2018)147, COM(2018)148, C(2018)1650. 
2 COM(2018)147 

- compania are peste 100.000 de utilizatori într-un stat membru  
într-un an fiscal; 

- într-un an fiscal, se încheie peste 3.000 de contracte comerciale de 
servicii digitale între compania respectivă și utilizatorii comerciali. 

Noile norme vor schimba și modul în care sunt repartizate profiturile 
către statele membre, astfel încât să se reflecte mai bine felul în care 
companiile pot crea valoare on-line: de exemplu, în funcție de locul în care 
se află utilizatorul în momentul consumului. 

Un impozit intermediar pe anumite venituri provenite din activități 
digitale3 

Acest impozit intermediar garantează că activitățile care în prezent 
nu sunt impozitate efectiv vor începe să genereze venituri imediate pentru 
statele membre. Astfel, se va putea evita luarea unor măsuri unilaterale de 
impozitare a activităților digitale în anumite state membre, situație care ar 
putea conduce astfel la o mare diversitate de soluții naționale în prejudiciul 
pieței unice. 

                                                 
3 COM(2018)148 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_fair_taxation_digital_economy_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_common_system_digital_services_tax_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/commission_recommendation_taxation_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_common_system_digital_services_tax_21032018_en.pdf
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Spre deosebire de reforma comună, la nivelul UE, a normelor fiscale 
de bază, acest impozit indirect ar urma să se aplice veniturilor obținute din 
anumite activități digitale care nu intră deloc sub incidența actualului cadru 
fiscal. Acest sistem se va aplica doar cu titlu provizoriu, până la finalizarea 
reformei globale și până la integrarea deplină a unor mecanisme care să 
reducă posibilitatea dublei impuneri. 

Impozitul se va aplica veniturilor obținute din activități în cazul 
cărora utilizatorii joacă un rol major în crearea de valoare și care sunt cel 
mai greu de reglementat prin normele fiscale actuale, cum ar fi veniturile 
obținute din: 

- vânzarea de spațiu publicitar on-line; 

- activități de intermediere digitală care permit utilizatorilor să 
interacționeze cu alți utilizatori și care pot mijloci vânzarea de bunuri și 
servicii între aceștia; 

- vânzarea de date generate pe baza informațiilor furnizate de 
utilizatori. 

Veniturile fiscale vor fi colectate de către statele membre în care se 
află utilizatorii și se vor aplica numai companiilor cu venituri totale anuale de 
750 milioane euro la nivel mondial și de 50 milioane euro la nivelul UE. În 
acest mod se poate asigura că întreprinderile mai mici nou înființate și în 
curs de extindere rămân scutite de această sarcină. Dacă impozitul se va 
aplica la o cotă de 3%, se estimează că statele membre ar putea obține 
venituri anuale de 5 miliarde euro. 

O singură piață – o singură Europă 

Declarație comună cu ocazia celei de a 25-a aniversări a pieței unice europene 

a domnului Antonio Tajani – președintele Parlamentului European, a domnului JeanClaude Juncker – președintele Comisiei 

Europene, și a domnului Boiko Borisov – deținătorul președinției prin rotație a Consiliului și prim-ministru al Bulgariei 

  „În urmă cu 25 de ani a fost creată piața noastră unic, prin care au fost eliminate numeroase bariere. Cetățenii s-au bucurat de noi libertăți și oportunități 
și, astăzi, europenii pot să călătorească fără restricții, să studieze, să lucreze, să trăiască și să se îndrăgostească peste frontiere. 

Cetățenii europeni pot cumpăra ceea ce doresc, de unde doresc și pot să beneficieze de o ofertă mai variată și de prețuri mai scăzute. Întreprinderile 
europene – mari și mici – pot să își extindă baza de clienți și pot face comerț cu produse și servicii mai ușor în întreaga UE. 

Pe parcursul ultimilor 25 de ani, integrarea economiilor noastre prin intermediul pieței unice a generat milioane de locuri de muncă și a transformat 
economia UE în cea mai mare economie a lumii. Piața unică reprezintă piatra prețioasă a coroanei integrării noastre, iar această piață internă de 500 de milioane 
de persoane este temelia puterii Europei, acasă și peste hotare. 

Piața unică le oferă cetățenilor Europei libertățile și oportunitățile care erau doar un vis pentru părinții și bunicii noștri, iar economia noastră socială de 
piață ne aduce beneficii tuturor. Nu există cetățeni europeni de categoria a doua în cadrul pieței noastre unice, astfel că nu este loc nici pentru produse de 
categoria a doua, nici pentru lucrători de categoria a doua. Acest lucru înseamnă plată egală pentru aceeași muncă efectuată în același loc, o calitate egală a 
alimentelor și aceeași siguranță a jucăriilor și a altor produse. 

În ultimii 25 de ani, am parcurs un drum lung. Acum, ne folosim telefonul mobil în roaming la aceleași prețuri ca și acasă, beneficiem de facturi mai mici la 
energie, precum și de protecția drepturilor noastre în calitate de consumatori, indiferent de unde ne facem cumpărăturile în Europa. Îmbunătățim în fiecare zi 
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funcționarea pieței noastre unice, de la împiedicarea geoblocării neautorizate la punerea la dispoziția consumatorilor a unei game mai largi de produse de 
economisire pentru pensie sau la facilitarea participării la procedurile de achiziții publice. 

Piața unică europeană este tânără la cei 25 de ani ai săi. O întreagă generație de europeni a crescut cu piața unică și a beneficiat de aceasta. Vom 
continua să consolidăm piața unică, astfel încât următoarea generație să beneficieze și mai mult de ea.” 

 

Piața unică digitală  

Finanțarea gratuită a  punctelor de acces la internet wireless în spațiile publice 

Comisia Europeană a lansat, în data de 20 martie 2018, programul WiFi4EU.  

Programul WiFi4EU oferă bonuri în valoare de 15.000 euro pe care localitățile le pot folosi pentru a institui puncte de acces Wi-Fi în spații publice, de 
exemplu în biblioteci, muzee, parcuri sau piețe publice. Localitățile pot utiliza bonurile WiFi4EU pentru a achiziționa și instala echipamente Wi-Fi (puncte de 
acces fără fir) în anumite centre ale vieții publice locale pe care le-au ales în acest sens. Costurile pentru întreținerea rețelei vor fi acoperite de localități. Până în 
anul 2020, va fipusă la dispoziție suma de 120  milioane euro din bugetul UE pentru finanțarea echipamentelor necesare în scopul de a furniza servicii Wi-Fi 
publice gratuite în aproximativ 8.000 de localități din toate statele membre, precum și în Norvegia și Islanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTIE 2018 

 

15 MAI 2018 

 

VARA 2018 

 

2018 - 2020 

 

ETAPA DE INREGISTRARE 

Începând cu data de 20 

martie 2018, localitățile ar 

trebui să se înregistreze pe 

portalul www.WiFi4EU.eu. 

 

ETAPA DE DEPUNERE A 

CERERILOR 

La mijlocul lunii mai 2018, vor 

putea fi depuse primele cereri 

de finanțare, localitățile 

înregistrate putând solicita 

bonuri valorice dintr-un prim 

lot de 1.000 de bonuri WIFI4EU 

(în valoare de 15.000 euro 

fiecare). Bonurile valorice vor fi 

distribuite pe baza principiului 

„primul sosit, primul servit”. 

. 

 

ETAPA DE ATRIBUIRE 

Comisia va anunța cele 1.000 

de localități care vor primi 

finanțare în prima etapă, 

asigurând un echilibru 

geografic. Fiecare țară 

participantă va primi cel puțin 

15 bonuri valorice. 

ÎN URMĂTORII DOI  ANI 

 

Vor mai exista încă patru 

oportunități de depunere a 

cererilor de finanțare în 

cadrul WiFi4EU. 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuit-pentru-europeni
http://www.wifi4eu.eu/
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 20 martie a.c., Înaltul Reprezentant a participat la un eveniment organizat de Parlamentul European în cadrul căruia s-a discutat despre 
procesul de aderare al Albaniei la Uniunea Europeană. Dezbaterea a avut loc în  prezenţa 
preşedintelului Parlamentului European, dl Antonio Tajani, a prim-ministrului Albaniei, dl Edi 
Rama şi a ministrul de externe, dl Ditmir Bushati şi s-a axat pe evaluarea progresului Albaniei, 
respectiv atât la implementarea reformelor-cheie, cât şi la provocările privind integrarea în 
UE. Înaltul Reprezentant a salutat progresul realizat în domeniile politicii externe, de 
securitate şi reforma a justiţiei şi a declarat că politica Albaniei, fiind şi membru NATO, este pe 
deplin aliniată politicii externe şi de securitate a UE, contribuind deja la două misiuni militare 
ale UE, în Mali şi Bosnia şi Herţegovina. 

Totodată, dna Mogherini a subliniat că în anul 2018 speră că se vor impulsiona relaţiile 
dintre Uniunea Europeană şi Balcanii de Vest prin publicarea, în lunile următoare, a pachetului 
de extindere în cadrul Summit-ului UE-Balcanii de Vest, de la Sofia şi de la Londra. În discursul 
său, Înaltul Reprezentant a apreciat faptul că „(...) Nu doar procesul de integrare al Albaniei în 

Uniunea Europeană, ci şi procesul de integrare al regiunii Balcanilor de Vest în UE nu este o favoare pe 
care o facem, este o problemă de interes, exclusivă a  Uniunii Europene.” 

 

 Vineri, 23 martie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu preşedintele Serbiei, 
dl Aleksandar Vučić şi cu preşedintele Kosovo, dl Hashim Thaçi în cadrul unei noi etape a dialogului 
dintre Belgrad şi Pristina, facilitat de Uniunea Europeană pentru pregătirea unui acord global de 
normalizare a relaţiilor dintre cele două state. Înaltul Reprezentant a salutat angajamentul continuu al 
celor doi preşedinţi şi a subliniat ingerința de a înfiinţa Asociaţia/Comunitatea municipalităţilor 
majoritare sârbe, Acordul privind energia şi continuarea realizării Podului Mitrovica. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

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

Detașarea lucrătorilor 

 
Lucrătorii detașați4 temporar într-o altă țară a UE vor beneficia de o remunerație egală pentru aceeași muncă în același loc. Noile norme UE pentru a 

proteja mai bine lucrătorii detașați într-un alt stat membru au fost aprobate informal în cadrul unui grup de lucru de către negociatorii Parlamentului European 
și ai Consiliului, în data de 19 martie a.c.  

Revizuirile urmăresc să asigure o mai bună protecție a lucrătorilor detașați și o concurență loială pentru companii. În conformitate cu textul convenit, 
toate regulile țării gazdă cu privire la remunerație, stabilite prin lege sau anumite convenții colective, se aplică lucrătorilor detașați. Negociatorii PE s-au asigurat 
că ar putea fi aplicate și acorduri colective regionale sau sectoriale importante.  

Cheltuielile pentru călătorii și cazare ar trebui să fie plătite de angajator și să nu fie deduse din salariile lucrătorilor. Tot angajatorii trebuie să asigure 
condiții de cazare decente și în conformitate cu normele naționale pentru lucrătorii detașați. Durata detașării a fost stabilită la 12 luni, cu posibilitatea de 
prelungire pentru 6 luni. După acest termen, lucrătorul va rămâne, în continuare, în statul membru în care este detașat, dar toate regulile muncii din țara gazdă 
vor începe să se aplice. Noile elemente ale directivei revizuite se vor aplica sectorului transporturilor5 o dată cu intrarea în vigoare a legislației sectoriale 
specifice, inclusă în pachetul de mobilitate.  Până atunci, versiunea din 1996 a directivei rămâne aplicabilă.  

                                                 
4 Lucrătorul detașat este un angajat trimis de angajatorul său pentru a efectua temporar un serviciu în alt stat membru al UE. În 2016, în UE existau 2,3 milioane de lucrători detașați. 

Detașarea lucrătorilor a crescut cu 69% între 2010 și 2016. 
5 COM(2017)278 - 2017/0121 (COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de 
stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier  
 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170278.do
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Statele membre vor avea 2 ani pentru a transpune noile reguli. 
Raportorul Elisabeth Morin-Chartier a declarat: „(…) Acest acord 

reflectă realitatea socială, economică și politică a Uniunii Europene. Aceasta 
oferă o direcție clară către o Europă mai socială, cu o concurență mai 
echitabilă între companii și facilități mai bune pentru lucrători. Acest acord va 
oferi mai multe drepturi lucrătorilor și, de asemenea, va asigura protecția 
necesară față de companii. ”  

Agnes Jongerius (S & D, NL), coraportor, a declarat: „(…) Europa alege 
un salariu egal pentru o muncă egală în același loc lucrătorilor detașați. Și 
aceasta este o realizare majoră. Colegii pot fi din nou colegi, și nu mai sunt 
concurenți. Când am ajuns în Parlamentul European obiectivul meu principal 
a fost revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor. Și asta se va 
întâmpla acum. Acesta este un pas important pentru crearea unei Europe 
sociale care protejează lucrătorii și asigură existența unei concurențe loiale.” 

Acordul provizoriu trebuie însă confirmat de reprezentanții 
permanenți ai statelor membre ale UE (COREPER) și adoptat în cadrul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului 
European. Înainte de a intra în vigoare, proiectul de directivă va trebui să fie 
aprobat în mod oficial de Parlamentul European și de Consiliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrători detașați din România 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125021/AGNES_JONGERIUS_home.html
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Deputații europeni avertizează cu privire la scăderea ratelor de vaccinare 

Deputații europeni susțin că vaccinarea previne aproximativ 2,5 
milioane de decese în fiecare an la nivel mondial și reduce costurile pentru 
tratamentele specifice bolilor, inclusiv pentru tratamentele antimicrobiene. 
În acest context, membrii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară (ENVI) au supus la vot6, în data de 20 martie a.c., 
propunerea de rezoluție și amendamentele cu privire la ezitarea față de 
vaccinare și scăderea ratelor de vaccinare în Europa7.  

Reducerea încrederii publice în vaccinare este o provocare majoră 
care a dus deja la consecințe grave asupra sănătății. În cadrul reuniunii 
Comisiei ENVI, deputații europeni au solicitat măsuri pentru a aborda 
„ezitarea” vaccinării în UE, unde un număr tot mai mare de oameni aleg să 
amâne sau să refuze vaccinările. Datele recente din statele membre ale UE 
arată o scădere semnificativă a utilizării vaccinurilor.  

Deputații europeni observă cu îngrijorare că există lacune 
semnificative în ceea ce privește acceptarea vaccinurilor și incapacitatea de 
a se asigura protecția adecvată a populației împotriva bolilor care pot fi 
prevenite prin vaccinuri. Ezitarea în continuă creștere a vaccinării, pe arii 
largi, este îngrijorătoare și a avut deja consecințe – reizbucnirea rujeolei.  

Membrii Comisiei ENVI au apeciat că vaccinurile sunt testate riguros 
prin mai multe etape ale studiilor și reevaluate în mod curent, și au salutat 
lansarea unei acțiuni comune, cofinanțată de programul UE în domeniul 
sănătății, acțiune ce-și propune creșterea numărului de persoane care vor fi 
vaccinate. Deputații europeni consideră că o mai mare transparență în 

                                                 
6 Declarațiile  raportorilor Marco Affronte (Verzi/ALE, IT), Elena Gentile (S&D, IT) și Renate 
Sommer (PPE, DE), co-raportor 
7 2017/2951(RSP)  - Proiect de propunere de rezoluție depus pe baza întrebărilor cu 
solicitare de răspuns oral în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de 
procedură referitor la atitudinea ezitantă cu privire la vaccinuri și la scăderea ratelor de 
vaccinare în Europa. 

evaluarea vaccinurilor și a adjuvanților acestora, în finanțarea programelor 
de cercetare independente și posibilele efecte secundare ale vaccinurilor, ar 
contribui la restabilirea încrederii în vaccinare. Totodată, subliniază faptul că 
cercetătorii trebuie să declare orice conflict de interese. Persoanele care fac 
obiectul unui conflict de interese ar trebui să fie excluse de la grupurile de 
evaluare. De asemenea, acordând importanța necesară Regulamentului 
privind studiile clinice pentru stimularea și facilitarea cercetării în vederea 
unor noi vaccinuri, precum și pentru asigurarea transparenței rezultatelor 
studiilor clinice, Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru 
Medicamente sunt invitate să pună în aplicare, fără întârziere, acest 
regulament, iar datele științifice și clinice să fie făcute publice.  

S-a propus deschiderea unui dialog cu societatea civilă, bazat pe 
cunoștințe și rezultate științifice, pentru a combate informațiile nesigure, 
înșelătoare și neștiințifice privind vaccinarea.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BCOMPARL%2BENVI-OJ-20180124-1%2B02%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BCOMPARL%2BENVI-OJ-20180124-1%2B02%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccine-hesitancy-drop-vaccination-rates-europe_I152726-V_v
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124797/_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124847/_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4282/_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4282/_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2951(RSP)
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Deputații europeni consideră nejustificat faptul că, în anul 2014, 
costul unui pachet complet de vaccinuri pentru un copil era de 68 de ori mai 
scump decât în anul 2001. Astfel, se dorește existența unui acord care să 
permită achiziționarea vaccinurilor, luând în considerare puterea de 
cumpărare a statelor membre. 

La rândul său, Comisia Europeană ar trebui să își consolideze sprijinul 
pentru eforturile naționale de vaccinare, au mai precizat deputații ENVI. De 
asemenea, Comisia Europeană va prezenta o inițiativă pentru o cooperare 
consolidată împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare în al doilea 
trimestru din anul 2018.  

Conform unui studiu global realizat de Proiectul de încredere în 
vaccin, regiunea europeană are cele mai mari răspunsuri negative în ceea ce 
privește percepția importanței vaccinurilor, siguranța și eficacitatea 
acestora, ceea ce a condus la cel mai înalt grad de ezitare a populației față 
de vaccinare.  

Propunerea de 
rezoluție va fi votată în  
plenul Parlamentului 
European, în sesiunea din 
luna aprilie sau mai a.c., la 
Strasbourg. 

 

 

 

 

 

Regulile stricte privind conductele de gaz 

din UE 

În acest moment, UE este puternic dependentă de importurile de 
gaze provenind din țări terțe (acestea reprezentau 69,3% din consumul total 
de gaze din UE în 2015). Rusia a furnizat 42% din importurile de gaze din UE 
în 2016, urmată de Norvegia (34%) și Algeria (10%). În 2016, Parlamentul 
European a votat o rezoluție8, exprimându-și îngrijorarea cu privire la 
dublarea capacității conductei Nord Stream. 

În acest context, pe piața gazelor trebuie să se aplice tuturor 
conductelor care intră sau ies din UE, reguli stricte, cu excepții limitate, au 
decis deputații europeni din Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
(ITRE), în reuniunea din 21 martie a.c.  

                                                 
8 Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2016 referitoare la o strategie a UE 
pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor - 2016/2059(INI) 

http://www.vaccineconfidence.org/
http://www.vaccineconfidence.org/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0406+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/ITRE/ITRE(2018)0321_1/sitt-7716704
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/ITRE/ITRE(2018)0321_1/sitt-7716704
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Toate conductele de gaze din țările terțe către UE trebuie să 
respecte pe deplin normele privind piața gazelor naturale pe teritoriul UE, 
se propune în amendamentele aduse Directivei privind piața gazelor9, 
adoptate în aceeași ședință. Orice excepție trebuie să fie strict limitată în 
timp și Comisia Europeană și statele membre afectate trebuie să fie 
implicate în decizia acestora, au mai precizat deputații europeni.  

Regulile UE privind cel „de-al treilea pachet energetic” vizează, 
printre altele, accesul terților, cerințele de transparență, tarifele corecte și 
separarea corespunzătoare a producătorilor de distribuitori din lanțul de 
aprovizionare cu gaze. Mai precis, conductele de gaze, de ex. din Rusia 
(inclusiv Nord Stream 2), Norvegia, Algeria, Libia, Tunisia și Maroc trebuie să 
respecte principalele prevederi pentru crearea unei piețe interne a gazelor 
naturale10, cum ar fi separarea operatorilor de sisteme de transport (OTS), 
supravegherea de către autoritățile independente de reglementare și 
accesul terților la infrastructură.  

De asemenea, deputații europeni au propus înăsprirea condițiilor 
care trebuie îndeplinite înainte de a se putea face excepții de la normele 
pieței gazelor, cum ar fi derogările (pentru conductele existente) sau 
scutirile (pentru cele care urmează să fie construite). De aceea, a fost 
impusă o limită fixă de maximum 5 ani pentru scutiri, și se dorește 
implicarea Comisiei Europene în luarea deciziilor privind derogările, a 
statelor membre ale căror piețe ar putea fi afectate de infrastructura 
conductelor, precum și a autorităților din țara terță în cauză, în luarea 
deciziilor privind derogările și scutirile. 

Propunerea de directivă a fost modificată în sensul că, atunci când se 
va decide cu privire la scutirile pentru noile conducte care intră în UE, 
Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare orice măsuri restrictive ale 
UE, cum ar fi sancțiunile economice, impuse țării terțe respective.  

                                                 
9 2017/0294(COD) - COM(2017)660 - Propunere de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale 
10 Fisă de procedură  

Raportorul Jerzy Buzek (PPE, PL) a declarat: „(..) Ne-am asigurat că 
piața noastră de gaze se va baza pe o claritate juridică deplină și pe o 
coerență a legislației existente, un pas important spre finalizarea Uniunii 
Energiei. Această conformitate este o condiție prealabilă pentru securitatea 
și independența noastră energetică - cu atât mai important este faptul că 
dependența UE de importurile de gaze naturale este în continuă creștere. 
Aștept cu nerăbdare începerea și încheierea negocierilor interinstituționale în 
cadrul Președinției bulgare - care are șansa de a lăsa o moștenire în 
domeniul energetic.” 

 

 

 

Balanța energetică: de unde provine gazul  

și modul în care acesta este utilizat 

Balanța energetică: de unde provine gazul  

și modul în care acesta este utilizat 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/wholesale-market/access-infrastructure-and-exemptions
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170660.do
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0294(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28269/_home.html
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Declarația privind comemorarea atacurilor teroriste 

În ajunul comemorării atacurilor de pe Aeroportul național de la Bruxelles și din stația de metrou Maelbeek – din 22 martie 2016, și a atacului asupra 
podului Westminster din Londra - 22 martie 2017, Comisia specială pentru terorism (TERR) din Parlamentul European a organizat, în data de 21 martie a.c., o 
audiere publică în cadrul căreia s-a adus un omagiu victimelor terorismului.  

Membrii TERR au audiat unele propuneri din experiența și recomandările victimelor,  ale unor specialiști din domeniu antitero, ale reprezentanților 
societății civile și ai autorităților naționale din statele membre. Problemele abordate au atins teme referitoare la situații transfrontaliere, la accesul la justiție, 
sprijin financiar și psihologic adecvat, la sensibilizare și coordonarea adecvată la nivelul UE. 

Cu această ocazie, președintele Parlamentului European,  dl Antonio Tajani, a menționat în 
discursul său că: „(…) Terorismul este o încălcare  a principiilor noastre de bază. Apărarea și 
onorarea victimelor terorii este echivalentă cu apărarea valorilor noastre. În numele tuturor 
victimelor, suntem obligați să verificăm dacă instrumentele noastre sunt adecvate sau dacă putem 
face mai mult pentru acestea. În anul 2012 am adoptat o Directivă privind drepturile victimelor11. Ar 
trebui să evaluăm punerea sa în aplicare și să vedem dacă aceasta se aplică. (…)  De asemenea, în 
anul 2017, Parlamentul European a propus consolidarea drepturilor victimelor, stabilind măsuri de 
asistență imediată, în special pentru victimele de la diferite frontiere. Am văzut atacuri în orașe cu 
numeroși turiști și comunități expatriate în Londra, Paris, Bruxelles, Berlin, Nisa, Stockholm și 
Barcelona. Trebuie să ne asigurăm că victimele nu trec prin traume suplimentare pentru a obține 
ajutor într-un oraș străin. Înființarea unei comisii speciale pentru terorism este un semnal al 
importanței pe care o acordăm siguranței cetățenilor noștri. Datorită activității sale, Parlamentul 
European va putea să-și intensifice eforturile în privința politicilor Uniunii împotriva terorismului. ”  

La rândul său, președintele Comisiei TERR, dna Nathalie Griesbeck (ALDE, FR), a salutat „(…) munca depusă de organizațiile neguvernamentale (care a 
fost) esențială și exemplară” și consideră că: „(…) un atac terorist încalcă grav încrederea victimei în societate. (…) Trebuie să ne îndeplinim responsabilitățile, 
pentru a nu limita victimele la statutul lor și pentru a dovedi că societățile noastre sunt puternice și rezistente. Statele membre trebuie să pună în aplicare 
structurile și măsurile necesare pentru a ajuta victimele. Trebuie să garantăm că nevoile lor sunt îndeplinite rapid și tratate cu atenție și omenie.” 

Comisia TERR alături de  reprezentanții victimelor, care au participat la o serie de dezbateri publice organizate și promovate de Parlamentul European, au 
ținut un moment de reculegere. 

 

                                                 
11 Directiva 2012/29 / UE de stabilire a standardelor minime pentru drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracționalității - este un instrument de armonizare care stabilește standarde de 
bază care trebuie aplicate în întreaga UE. Ea adoptă dispoziții procedurale importante referitoare, de exemplu, la dreptul de a fi ascultat, de a înțelege și de a fi înțeles, precum și dreptul de a 
primi informații, de a face plângeri și de a accesa servicii de asistență. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-rights-victims-of-terrorism-eu-debate_I152635-V_v
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE   

 

 

 

Consiliul afaceri externe 

În data de 19 martie 2018, a avut loc la Bruxelles, reuniunea 
Consiliului afaceri externe care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant 
pentru afaceri externe şi politica de securitate, dna Federica Mogherini. 
Subiectele de pe ordinea de zi au vizat recentul atac Salisbury şi situaţiile din 
Ucraina, Siria, Peninsula Coreană şi Iran. 

Privind atacul recent de la Salisbury, miniştrii de externe au adoptat o 
declaraţie în care şi-au exprimat solidaritatea cu Regatul Unit şi au oferit 
sprijinul Regatului Unit în eforturile de a-i aduce pe cei responsabili în faţa 
justiţiei.  

În cadrul schimbului de opinii referitor la situația din Ucraina, 
miniştrii  au discutat despre procesul de reformă şi au salutat progresele 
înregistrate în domeniul economic, subliniind necesitatea de a accelera 
eforturile şi în alte domenii precum cel judiciar şi în legătură cu înlăturarea 
corupţiei. 

În prezenţa trimisului special al secretarului general al ONU pentru 
Siria, dl Staffan de Mistura, miniştrii de externe au discutat despre evoluţiile 
recente din această regiune şi au salutat eforturile neobosite de a impune o 
soluţie politică pentru această regiune, reamintind că Uniunea Europeană a  

 

 

afirmat, în mod clar, că nu poate exista nicio soluţie militară pentru 
rezolvarea conflictului. Totodată, Consiliul şi-a exprimat îngrijorarea privind 
deteriorarea situaţiei umanitare, în special din regiunea Afrin şi Ghouta de 
Est şi au cerut tuturor celor implicaţi să pună imediat în aplicare Rezoluţia 
2401 a Consiliului de securitate al ONU. 

PLA

Y 

play video 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/19/statement-by-the-foreign-affairs-council-on-the-salisbury-attack/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/19/statement-by-the-foreign-affairs-council-on-the-salisbury-attack/pdf
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În cadrul unei reuniuni informale, miniştrii de externe şi Înaltul 
Reprezentant au discutat cu ministrul de externe din Coreea de Sud, dna 
Kang Kyung-wha.  Cu acest prilej dna Mogherini a declarat că „(...) Uniunea 
Europeană sprijină denuclearizarea completă, verificabilă şi ireversibilă a 
Peninsulei Coreene şi politica şi iniţiativele diplomatice la nivel înalt ale 
Republicii Coreene.” Totodată, miniştrii de externe au salutat eforturile 

depuse de Coreea de Sud pentru atenuarea tensiunilor din peninsulă şi 
pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord. 

Referitor la Iran, Consiliul a subliniat importanţa acordului nuclear cu 
Iranul, domeniul de aplicare al Planului Comun şi cuprinzător de acţiune 
(JCPOA) pentru securitatea din regiune. De asemenea, s-a adus în discuţie 
programul de rachete balistice al Iranului, precum şi rolul Iranului în 
tensiunile crescânde din regiune, inclusiv în Siria şi Yemen. 

 

Consiliul agricultură și pescuit 

În data de 19 martie 2018 s-a reunit la Bruxelles Consiliul pentru agricultură și pescuit. Miniștrii au susținut un schimb de puncte de vedere cu privire la  
Comunicarea Comisiei privind ”Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”. Majoritatea statelor membre și-au exprimat susținerea cu privire la concluziile 
Presedinției privind comunicarea12 care reflectă viziunea comună cu privire la viitorul PAC post-2020.  

Au fost evidențiate o serie de priorități, după cum urmează: nevoia ca PAC să-și îmbunătățească capacitatea pentru a aface față noilor provocări, 
împuternicirea statelor membre pentru a lua decizii în funcție de nevoile și specificul local, consolidarea rezilienței sectorului agricol. De asemenea, s-a propus 
încurajarea acțiunilor PAC pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu și pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. 

 „(…) Mesajul-cheie care reiese din dezbaterea de astăzi este puternic și clar: ne dorim ca politica agricolă comună de mâine să fie orientată către viitor, să 
fie eficace și echitabilă, o politică agricolă comună care să ofere beneficii concrete pentru toți fermierii și cetățenii din UE. ” - a declarat Rumen Porojanov, 
ministrul agriculturii, alimentației și silviculturii din Bulgaria. 

În domeniul pescuitului Comisia a prezentat Consiliului, Propunerea de regulament privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit 
care exploatează stocuri demerasale în vestul Mării Mediterane. Exploatarea stocurilor demersale în vestul Mării Mediterane au o valoare comercială ridicată și 
în prezent este gestionată prin intermediul unor planuri naționale care se bazează pe controlul intrărilor și pe limitarea efortului de  pescuit. Prezenta propunere 
abordează nivelurile ridicate ale pescuitului excesiv și ineficiența cadrului de reglementare, și introduce, pentru prima dată, un plan multianual la nivelul UE. 
Planul va facilita punerea  în  aplicare  a  obligației  de  debarcare  și  va  permite  o  abordare regionalizată, prin care statele membre în cauză vor fi implicate în 
conceperea măsurilor de gestionare. 

 

 

                                                 
12 COM(2017) 713 final  Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii pune accent pe următoarele obiective: promovarea unui sector agricol inteligent și resilient, intensificarea  grijii  față  de  
mediu  și  a  acțiunilor  climatice  și contribuția la realizarea obiectivelor UE în domeniul mediului și al climei, consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale. 

http://collections.internetmemory.org/haeu/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14977-2017-INIT/ro/pdf
https://eu2018bg.bg/en/news/708
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cap-future-2020/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6772-2018-INIT/ro/pdf
file:///C:/Users/c.negri/Desktop/Ags%20sigs%2026%20martie%20-%201%20aprilie%202018/COM(2017)%20713%20final%20%20Viitorul%20sectorului%20agricol%20și%20al%20agriculturii
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Consiliul afaceri generale    

În data de 20 de martie 2018 s-a reunit la Bruxelles Consiliul afaceri generale.  

Miniștrii au finalizat pregătirea lucrărilor Consiliului European care va avea loc în 23 martie 2018 prin dezbatrea unui proiect de concluzii. Pe ordinea de zi 
a Consiliului European se vor afla teme precum: 

- locurile de muncă, creșterea și competitivitate: liderii UE vor adopta concluzii privind piața unică, Semestrul european 2018 și aspecte sociale, în 
special punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și inițiativele prezentate de Comisie în cadrul pachetului de măsuri privind 
echitatea socială; 

- comerțul:  situația actuală și probleme comerciale; 
- relațiile externe: în contextul Strategiei Comisiei privind Balcanii de Vest, se vor adopta concluzii în perspectiva summitului din luna mai, de la Sofia; 

de asemenea, se preconizează că liderii vor discuta despre recentele evoluții ale relațiilor cu Turcia, precum și despre recentul atac împotriva lui 
Serghei și a Iuliei Skripal din Regatul Unit; 

- fiscalitatea: mai ales  în cadrul economiei digitale. 

S-a supus examinării un raport al președinției bulgare care sintetizează contribuțiile formațiunilor Consiliului în legătură cu pachetul privind Semestrul 
european 2018.  

Consiliul afaceri generale a decis să transmită Consiliului European un proiect de recomandare, prin care statele membre ale zonei euro să fie invitate să 
continue politicile de stimulare a creșterii economice în perioada 2018-2019. 

 

Summit-ul social tripartit 

În  data de 21martie 2018  a avut loc la Bruxelles , Summit-ul social tripartit.  Tema reuniunii a fost „Obținerea de rezultate în privința Pilonului european 
al drepturilor sociale.”  

În cadrul dezbaterii au fost abordate trei subiecte:  

 Consolidarea inovării, a creării de locuri de muncă și a echității sociale în perspectiva viitorului cadru financiar multianual; 

 Noi forme de muncă: provocări și oportunități pentru ocuparea forței de muncă și dialog social; 

 Convergența economică și socială pentru consolidarea creșterii și a rezilienței. 

În declarația sa, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat: „(…) Doresc să  mulțumesc partenerilor sociali pentru această reuniune la nivel 
înalt pozitivă și constructivă. Împreună am discutat despre situația economică și socială din UE. Economia noastră continuă să crească peste așteptări, ocuparea 
forței de muncă este la cote ridicate și investițiile sunt în curs de recuperare. Cu toate acestea, creșterea economică nu are sens dacă nu duce la o calitate mai 



 

16 

bună a vieții pentru cetățenii noștri. Am discutat cu partenerii sociali despre metode prin care poate fi combinată justiția socială cu eficiența economică astfel 
încât calitatea vieții noastre, care se află în centrul politicilor UE, să continue să se îmbunătățească.” 

„(…) De când a început mandatul acestei Comisii, am așezat prioritățile sociale acolo unde le este locul: în centrul agendei europene. La Göteborg, în 
noiembrie anul trecut, instituțiile UE au proclamat împreună Pilonul european al drepturilor sociale pentru care eu militasem. Obținerea de rezultate în privința 
acestui pilon reprezintă o responsabilitate comună și contez pe statele membre și pe partenerii sociali de la toate nivelurile să joace un rol-cheie în acest sens. (...) 
Vă puteți baza pe sprijinul Comisiei, care își va asuma pe deplin rolul”, a subliniat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. 

Prim-ministrul Bulgariei, Boyko Borissov, a declarat: „(…) Este esențial să ne raportăm cu toții la nevoia comună de a consolida dimensiunea socială a 
Uniunii Europene pentru a continua construcția coeziunii sociale. În același timp, ar trebui să consolidăm oportunitățile de creștere economică, creștere care se 
poate observa deja în Europa și care ar trebui să fie palpabile pentru toată lumea. După cum stă scris în tratate, haideți să acționăm pentru o economie socială 
de piață cu grad ridicat de competitivitate, pentru ocuparea deplină a forței de muncă și pentru progresul social.” 

Secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor (CES), Luca Visentini, a declarat: „(…) Pilonul european al drepturilor sociale constă în multe 
angajamente importante, însă nu poate contribui la restabilirea încrederii cetățenilor decât dacă marchează introducerea unor drepturi și condiții de muncă mai 
bune, care să fie puse în aplicare de către UE, statele membre, angajatori și sindicate. Acordarea drepturilor prevăzute în cadrul acestui pilon trebuie să se 
reflecte în recomandările privind politica economică a UE, în bugetul UE, în legislația și acțiunile statelor membre, în reluarea negocierilor și a acordurilor 
colective dintre angajatorii și sindicatele din fiecare stat membru al UE. Trebuie garantate condițiile echitabile printr-o evoluție ascendentă a salariilor și prin 
convergența socială și fiscală. Bineînțeles că nimic nu poate provoca mai multă furie în rândul cetățenilor decât nerespectarea promisiunilor făcute. Toți liderii au 
responsabilitatea de a se asigura că Pilonul drepturilor sociale va îmbunătăți în mod real viețile lucrătorilor din UE”. 

Președintele BusinessEurope, Emma Marcegaglia a declarat: „(…) 2017 a fost un an bun din punct de vedere economic, dar punerea în aplicare a 
reformelor naționale continuă să rămână în urmă. Îndeplinirea angajamentelor în materie de reformă este esențială pentru a ne asigura că economia noastră 
socială de piață continuă să prospere, cu sprijinul unor servicii publice de înaltă performanță. În pofida redresării relativ recente, lipsa de personal calificat a ajuns 
deja la cel mai înalt nivel în decurs de peste 20 de ani, subminând scăderea șomajului și perspectivele de creștere ale IMM-urilor. Reformele pieței forței de muncă 
și adaptarea competențelor rămân priorități-cheie. Următorul cadru financiar multianual european ar trebui să se axeze pe măsuri de susținere a creșterii pe 
termen lung și pe intensificarea oportunităților de ocupare a forței de muncă. De asemenea, este necesar să aprofundăm uniunea noastră economică și 
monetară, să ne dezvoltăm piața unică și să instituim o strategie industrială reală, bazată pe inovație. Având în vedere intențiile SUA în privința oțelului și 
aluminiului, care pot declanșa războaie comerciale dăunătoare, apărarea sistemului multilateral bazat pe norme și combaterea protecționismului sunt mai 
importante decât oricând”. 
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Summit-ul Euro – 19 martie 2018 

 

Summit-ul zonei euro („Summit-ul Euro”) reprezintă un format de 
lucru instituționalizat la nivelul UE, specific statelor membre care au adoptat 
moneda euro și oferă orientări strategice pentru a asigura buna funcționare 
a uniunii economice și monetare (UEM). Acest lucru contribuie la 
coordonarea tuturor domeniilor relevante de politici între țările din zona 
euro. Donald Tusk, în calitate de președinte al Consiliului European, este 
președintele Summit-ului zonei euro și prezidează reuniunile acestui format. 

De asemenea, discuțiile periodice la nivel înalt cu privire la 
responsabilitățile specifice membrilor zonei euro le permit statelor din 
această zonă să țină seama într-o mai mare măsură de dimensiunea zonei 
euro în elaborarea politicilor naționale. Deoarece au importanță politică și 
economică pentru toate țările UE, aspectele referitoare la zona euro sunt 
discutate cu regularitate și în cadrul reuniunilor Consiliului European. 

Săptămâna trecută, liderii celor 19 țări din zona euro au desfășurat o 
dezbatere amplă privind reformele pe termen lung ale uniunii economice și 
monetare (UEM), inclusiv privind propuneri precum crearea unei capacități 
bugetare pentru zona euro. 

Discuțiile din cadrul Summit-ului s-au bazat pe o notă trimisă liderilor 
europeni de președintele Donald Tusk cu câteva zile înaintea reuniunii. 
Obiectivul general al reformelor este acela de a consolida uniunea monetară 
și de a o face mai rezistentă la viitoarele șocuri economice. Președintele 
Tusk a conturat domeniul de aplicare și calendarul reformelor în cadrul 
ultimului summit al zonei euro din luna decembrie 2017. Discuțiile din luna 
martie 2018 vor continua și în cadrul următorului summit din luna iunie 
2018, când se preconizează că liderii vor lua decizii. 

http://www.european-council.europa.eu/media/33418/ro_leaders-agenda_note-on-emu.pdf
http://www.european-council.europa.eu/media/33418/ro_leaders-agenda_note-on-emu.pdf
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Pe agenda de lucru a Consiliului European din data de 22 martie 2018 s-au aflat teme privind comerțul și fiscalitatea, dar și aspecte relevante pentru 
locurile de muncă creșterea economică  și competitivitatea. În planul relațiilor externe liderii europeni au analizat situația din Balcanii de Vest și acțiunile Turciei 
în Mediterana de Est și în Marea Egee și au adoptat concluzii cu privire la atacul din Salisbury. 

Consiliul European a solicitat intensificarea eforturilor pentru obținerea unor rezultate înainte de finalul actualului mandat în ceea ce oprivește Strategia 
privind piața unică, Strategia privind piața unică digitală, Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital și uniunea energetică. S-a exprimat nevoia ca UE 
să-și continue eforturile în direcția unei piețe unice adaptate exigențelor viitorului și echitabile, adecvate pentru era digitală și care să reprezinte un 
factor favorizant pentru competitivitate, inovare și durabilitate. Prin urmare, Consiliul European a invitat Comisia să prezinte Consiliului, înainte de dezbaterea 
din cadrul Agendei liderilor din decembrie 2018, situația actuală cu privire la punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației existente, esențiale pentru 
funcționarea pieței unice, precum și o evaluare a obstacolelor rămase în calea funcționării depline a pieței unice. 

În ceea ce privește comerțul, Consiliul European și-a exprimat susținerea pentru un schimburi multilaterale, deschise, libere și echitabile care să asigure 
creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Liderii au dat încurajări pentru obținerea unor progrese în toate negocierile în curs, pentru acorduri de liber 
schimb ambițioase și echilibrate, în special cu Mexic și cu Mercosur. De asemenea, se așteaptă cu interes  
semnarea și încheierea acordurilor cu Japonia și Singapore. S-a exprimat susținerea pentru o politică comercială 
solidă care să se desfășoare în condiții de concurență echitabilă. În acest sens Consiliul European și-a exprmiat 
regretul cu privire la decizia SUA de a impune tarife la import pentru oțel și aluminiu  care nu sunt justificate în 
condițiile actualelor probleme legate de supracapacitate. 

În cadrul dezbaterilor privind aspectele sociale s-a exprimat nevoia de a se obține rezultate cu privire la 
punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale. În acest sens Consiliul European a invitat Consiliul 
să examineze inițiativele prezentate de Comisie în cadrul pachetului de măsuri privind echitatea socială, inclusiv 
propunerea privind o Autoritate Europeană a Muncii. 
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În contextul recentelor evenimente, Consiliul European a condamnat în termenii cei mai categorici atacul din Salisbury  și au fost  exprimate mesaje de 
compasiune față de toți cei cărora le-a fost amenințată viața.  Utilizarea armelor chimice este innacceptabilă.  

Referitor la acțiunile Turciei în Mediterana de Est și în Marea Egee, Consiliul European a condamnat cu tărie continuarea acțiunilor ilegale ale Turciei în 
exprimându-și solidaritatea cu Ciprul și Grecia. Reamintind, cu acest prilej, de concluziile sale din octombrie 2014, de declarația din 21 septembrie 2005, 
Consiliul European a solicitat de urgență Turciei să înceteze aceste acțiuni și să respecte drepturile suverane ale Ciprului de a-și explora și exploata propriile 
resurse naturale, în conformitate cu dreptul UE și cu dreptul internațional. De asemenea, s-a  exprimat îngrijorarea profundă cu privire la menținerea în detenție 
în Turcia a unor cetățeni ai UE, inclusiv a doi soldați greci, solicitându-se soluționarea rapidă a acestor chestiuni în cadrul unui dialog cu statele membre.. 

 

Prezent la reuniunea Consiliului European din 22 martie a.c., președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a ținut un discurs, în care a atins mai 
multe subiectele de interes: 

Gestionarea fluxurilor de migrație 

„(…) Cetățenii noștri așteaptă de prea mult timp răspunsuri privind gestionarea fluxurilor de migrație. Răspunsuri care, atunci când sosesc, sunt doar 
parțiale. Să luăm exemplul Italiei. Mesajul transmis despre Europa a fost următorul: «Statele membre ale UE își închid frontierele, refuză redistribuirea a doar 
câteva mii de refugiați și fac astfel încât toate debarcările să aibă loc pe coastele noastre». Acest tip de discurs a influențat rezultatul alegerilor. Dezbaterea 
privind cei peste 700.000 de imigranți a fost exacerbată de uciderea unei tinere de 18 ani de către un grup de nigerieni. Tragedia acestei fete a fost principala 
știre relatată de toate mijloacele de comunicare în masă cu puține zile înainte de vot. Sunt necesare eforturi similare celor depuse pentru a închide ruta Balcanilor 
și pentru restul rutelor din Marea Mediterană, pe unde pot sosi milioane de migranți. Fără o strategie la nivelul UE, vom continua să alimentăm discursurile 
populiste. Deja în noiembrie 2017, Parlamentul a adoptat13, cu o vastă majoritate, propunerea sa de reformă a sistemului de azil, pentru a-l face mai eficient, mai 
armonios, mai echitabil și mai solidar. Consiliul nu mai poate amâna luarea unei poziții, chiar printr-un vot cu majoritate calificată, dacă se va dovedi necesar. În 
rezoluția sa din 14 martie a.c., referitoare la viitorul cadru financiar multianual14, Parlamentul a solicitat un Plan Marshall pentru Africa, pentru a da o speranță 
milioanelor de africani dispuși să-și părăsească țara din lipsa unei alternative. De asemenea, trebuie să consolidăm Frontex și să investim mai mult în Tunisia, 
Maroc, Niger, Mali, Ciad și Libia, pentru un control mai bun al frontierelor și pentru combaterea traficului cu ființe umane. Este necesar să finanțăm și taberele de 
primire, pentru gestionarea cererilor de azil și a repatrierilor sub egida ONU.” 

 

Finalizarea pieței interne și armonizarea fiscală 

„(…) Suntem încă departe de o veritabilă piață a serviciilor, a capitalului sau a energiei, care să dispună de infrastructuri de rețele adecvate. În ceea ce 
privește piața digitală, Parlamentul consideră că nu există un cadru de norme adecvate pentru a garanta responsabilitatea și transparența platformelor. Giganții 

                                                 
13 Rezoluţia Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate 
pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității  - COM(2017)0271 –
0163/2017 – 2017/2077(BUD) 
14 Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020  - 2017/2052(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr-ro/toute-l-actualit%C3%A9/discursul-pre%C8%99edintelui-parlamentului-european-antonio-tajani-la-reuniunea-consiliului-european
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0455+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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internetului nu fac obiectul acelorași reguli privind consumatorii, încadrarea în muncă, proprietatea intelectuală, fiscalitatea, publicitatea sau viața privată care 
se aplică altor întreprinderi. L-am invitat pe fondatorul Facebook să vină în plenul Parlamentului, pentru a da explicații despre utilizarea de către Cambridge 
Analytica a datelor cu caracter personal a milioane de cetățeni în scopul influențării alegerilor prezidențiale din SUA și a referendumului privind Brexitul. Voi 
propune o dezbatere pe aceste teme la următoarea sesiune plenară. Parlamentul este hotărât să finalizeze toate trialogurile în curs privind pachetul digital și 
pachetul energetic. Ne dorim o adoptare rapidă a standardului 5G, care ar facilita transmiterea datelor, chiar și a celor de mari dimensiuni, oferind avantaje 
pentru întreprinderi și cetățeni. Am ajuns deja la un acord privind frecvențele; acum trebuie să soluționăm problemele legate de acces și de costurile de utilizare. 
Parlamentul a votat deja propunerea sa referitoare la finalizarea pieței interne a energiei electrice. Trialogurile aferente ar trebui să înceapă în cel mai scurt timp. 
De asemenea, am aprobat în Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) raportul privind piața internă de gaze naturale și conductele de gaze către țările 
terțe, acordând mandatul de inițiere a trialogului. Parlamentul lucrează la crearea unei veritabile piețe a capitalului, care să faciliteze accesul la credite. Până la 
jumătatea acestui an vom aproba, printre altele, rapoartele referitoare la cerințele de capital impuse băncilor și la mecanismul unic de rezoluție. Se estimează că 
baza impozabilă disimulată prin acordurile fiscale favorabile încheiate cu întreprinderi multinaționale sau cu giganții internetului s-ar ridica la cel puțin 600 
miliarde euro anual, iar pierderea veniturilor fiscale pentru țările UE ar depăși 100 miliarde euro. La 15 martie a.c., Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare 
la o rată minimă de impozitare a societăților15, solicitând ca acestea să fie impozitate acolo unde creează efectiv valoare. Propunerile Comisiei Europene privind o 
«taxă digitală» sunt un pas în direcția potrivită. Îmi doresc să ajungem cât mai repede la un acord. Rezoluția16 noastră referitoare la resursele proprii solicită ca 
taxa digitală să contribuie la majorarea viitorului buget, pentru ca acesta să nu devină ulterior o povară pentru cetățeni și contribuitorii neți.” 

Autoritatea Europeană a Muncii 

„(…) În urmă cu câteva zile am ajuns cu dificultate la un acord privind lucrătorii detașați. În ceea ce privește lucrătorii detașați din sectorul transporturilor, 
sperăm să putem adopta un mandat de negociere înainte de începutul verii. Comisia pentru transport și turism (TRAN) va vota în luna mai sau iunie, ținând 
seama de avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), care va fi supus la vot la 25 aprilie. Aceasta va fi o prioritate care urmează a 
fi negociată în cursul președinției austriece. Este important să depunem în continuare eforturi pentru a întări încrederea în piața internă, combătând practicile 
neloiale care pun în discuție mobilitatea întreprinderilor și a lucrătorilor. Propunerea de înființare a unei Autorități Europene a Muncii este un pas în direcția bună, 
iar Parlamentul intenționează să își exercite pe deplin competențele de co-legiuitor. Agenția va putea juca un rol de mediere între autoritățile naționale și 
întreprinderi, în cadrul restructurării întreprinderilor și al recalificării lucrătorilor. Dată fiind importanța acestui rol și având în vedere că agenția își va începe 
activitatea doar în 2023, este oportună înființarea imediată a unui grup operativ care să se ocupe de aceste probleme.” 

 

Balcanii 

„(…) Parlamentul sprijină activitatea Președinției bulgare pentru pregătirea Summit-ului UE-Balcanii de Vest. Sunt de acord că este necesar ca viitorul 
acestei regiuni să fie ancorat solid alături de viitorul Uniunii. Acest lucru este esențial și pentru gestionarea fluxurilor de migrație, controlul frontierelor și 
combaterea terorismului. Sunt convins că, dacă își continuă eforturile, Serbia și Muntenegru vor putea adera la UE până în 2025.” 

                                                 
15 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților - COM(2016)0685 –
0472/2016 – 2016/0337(CNS)  
16 Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene - 2017/2053(INI) 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201803/ITRE/ITRE(2018)0321_1/sitt-7716704
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0088+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Un comerț mai echitabil 

„(…) Europa și SUA sunt lideri în domeniul calității și al tehnologiilor și au tot interesul să mențină piețele deschise. În cursul unei dezbateri, Parlamentul și-
a exprimat preocuparea față de posibilitatea introducerii de către SUA a unor taxe vamale pe oțel și aluminiu. Adevărata problemă o reprezintă supraproducția 
chineză și practicile neloiale la care recurge această țară pentru a determina alte țări să-i suporte costurile. Ar trebui ca SUA și UE, în loc să declanșeze o 
escaladare periculoasă a disputelor privind taxele vamale, să facă front comun împotriva acestei situații. Parlamentul se așteaptă ca noile instrumente de 
apărare comercială să fie aplicate în mod riguros, ținând cont și de dumpingul social și de mediu. În acest sens, Parlamentul a propus o taxă pe importuri legată 
de emisiile de dioxid de carbon. Parlamentul își va exprima în scurt timp opinia cu privire la înființarea unei agenții pentru controlul investițiilor străine în 
tehnologiile strategice.” 

 

Brexit 

„(…) În numele Parlamentului, doresc să transmit Regatului Unit că suntem în continuare alături de ei după atacul terorist care a avut loc la Westminster 
în urmă cu un an, în aceeași zi în care au fost comise atentatele de la Bruxelles din 2016. Doresc, de asemenea, să îmi exprim solidaritatea cu poporul britanic ca 
urmare a atacului grav din luna martie a.c., de la Salisbury, în care a fost utilizat un gaz neurotoxic fabricat în Rusia într-o încercare de asasinare a doi rezidenți ai 
Regatului Unit. În încheiere, aș dori să-i felicit, în numele Parlamentului, pe domnul Michel Barnier și pe echipa domniei sale pentru rezultatul excelent al 
negocierilor privind Brexitul, care au depășit orice așteptări. Am obținut tot ce am urmărit în privința problemelor financiare, asigurând contribuția Regatului Unit 
până la finalul actualului cadru financiar. Dar, mai ales, am repurtat o victorie importantă în ceea ce privește drepturile cetățenilor, evitând discriminarea între 
cetățenii deja stabiliți în Regatul Unit în momentul părăsirii Uniunii de către această țară și cei care vor sosi în cursul perioadei de tranziție. Este o victorie a 
noastră, a tuturor, de care trebuie să fim mândri. În urma recentelor concesii făcute de doamna Theresa May, putem fi mai optimiști și în ceea ce privește Irlanda 
de Nord și putem considera recunoașterea faptului că acordul de ieșire (articolul 50) trebuie să conțină o măsură de protecție (echivalentă, de facto, cu 
includerea Irlandei de Nord în uniunea vamală), în eventualitatea în care nu se vor găsi alte soluții, drept o evoluție pozitivă. Guvernului britanic îi revine acum 
sarcina de a propune aceste soluții, dar trebuie să reiterez că Parlamentul European nu va aproba un acord de ieșire care nu va include o soluție aplicabilă 
imediat pentru a evita instituirea unei frontiere strict controlate între cele două părți ale insulei. Trebuie să rămânem fideli principiului potrivit căruia „nu există 
niciun acord în absența unui acord total”, nu în ultimul rând pentru a evita ca discuțiile pe marginea relațiilor viitoare să fie influențate în mod covârșitor de 
această chestiune delicată. În ceea ce privește forma pe care va trebui să o ia acordul post-Brexit, Parlamentul și-a exprimat în rezoluția17 sa preferința pentru un 
acord de asociere. Evident, în cazul în care Regatul Unit ar decide să modifice limitele stricte de negociere pe care și le-a impus, ar putea fi luate în calcul și alte 
opțiuni.” 

 

                                                 
17 Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (2018/2573(RSP)) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0069+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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BREXIT

 

 

 

Uniunea Europeană și Marea Britanie au făcut un “pas decisiv” pentru retragerea ordonată a 

Regatului Unit: proiectul de acord alb-galben-verde a fost adoptat de către Consiliul 

European. 

La 19 martie 2018, după luni de incertitudine și de progrese lente, negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, și șeful negociatorilor britanici pentru 
Brexit, David Davis, au declarat într-o conferință de presă la Bruxelles că au ajuns la un larg acord în ceea ce priveşte textul juridic comun. Michel Barnier a 
definit acest demers ca fiind un "pas decisiv", baza pentru viitorul acord internaţional pentru retragerea ordonată a Marii Britanii din UE. 

Următoarea etapă constă în prezentarea propunerii miniştrilor celor 27 de state membre, în numele cărora Barnier a negociat, Grupului pentru Brexit 
din Parlamentul European, cât şi în faţa CE, dar evaluarea şi decizia sunt luate de Consiliul European, la 23 martie. 

La 28 februarie a.c. a fost publicat un proiect complet de acord de retragere, care a fost discutat cu statele membre şi cu PE.  

La 15 martie 2018, proiectul de acord a fost revizuit şi completat, înainte de a fi trimis pentru discuţii membrilor PE. 

Textul proiectului de acord este prezentat în trei culori, simbolic: în verde, punctele care vor constituit, de acum, obiectul unui acord formal între 
negociatori; în galben, punctele asupra cărora s-a ajuns la un acord politic, dar asupra cărora mai sunt necesare clarificări în următoarea perioadă; în alb, textul 
propus de UE, asupra căruia vor continua discuţiile, fie pentru că asupra lui mai există dezacorduri sau divergenţe, fie pentru că mai este nevoie de timp pentru 
a se ajunge la esenţa problemelor. 

Punctele principale subliniate de Michel Barnier în conferinţa de presă: 

1. Este un acord deplin asupra transpunerii în termeni juridici a punctelor  asupra cărora s-a convenit în decembrie în ceea ce priveşte drepturile 
cetăţenilor şi aranjamentele financiare. Astfel: 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2161_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2161_en.htm
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- cetăţenii constituie prioritatea în cadrul negocierilor; a fost adăugată în acordul prezent posibilitatea ca aceştia să obţină un nou statut de 
rezidenţă în Marea Britanie, de la începutul perioadei de tranziţie. Aceeaşi opţiune va permite celor ce doresc acest lucru să aibă certitudine juridică imediată în 
ceea ce priveşte dreptul lor de rezidenţă după perioada de tranziţie; 

- în ceea ce priveşte beneficiarii proiectelor finanţate de la bugetul EU pentru perioada 2014-2020, aceştia primesc asigurări legale pentru această 
perioadă. 

2. Aşa cum a solicitat partea britanică în decembrie, perioada de tranziţie va fi limitată. În această perioadă, Marea Britanie nu va mai participa la 
procesul de decizie la nivel european, pentru că de la 30 martie 2019 nu va mai fi stat membru al UE. Îşi va păstra toate avantajele şi beneficiile oferite de piaţa 
unică şi uniunea vamală şi va trebuie să respecte toate reglementările europene. În ceea ce priveşte cetăţenii europeni din Marea Britanie şi cetăţenii britanici 
din UE, sosiţi în perioada de tranziţie, aceştia vor beneficia de aceleaşi drepturi şi garanţii care şi cei care au sosit înainte de ziua Brexitului. 

3. Asupra altor subiecte: 

- au fost realizate progrese în finalizarea procedurilor vamale, circulaţiei şi supravegherii produselor, angajamentelor Marii Britanii în domeniul 
nuclear, protejării mărcilor europene înregistrate; 

- negocierile vor continua pe alte subiecte – indicaţiile geografice, protecţia datelor, recunoaşterea automată a judecăţilor etc. 

4. Au fost făcute progrese în două subiecte de maximă importanţă: guvernanţa acordului de retragere şi problemele legate de Irlanda şi Irlanda de 
Nord.  

- în ceea ce priveşte guvernanţa acordului, a fost confirmată soluţia 
convenită în decembrie în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor; mai sunt de stabilit 
regulile de guvernanţă în toate celelalte subiecte din acordul de retragere, printre care 
şi rolul Curții Europene de Justiție și participarea Marii Britanii la Euratom, Europol și 
Eurojust; 

- în legătură cu Irlanda şi Irlanda de Nord, trebuie acţionat pentru găsirea 
unei soluţii practice şi de durată pentru evitarea unei graniţe dure şi pentru a proteja 
cooperarea nord-sud. 

Au fost convenite următoarele: 

- ambele părţi respectă toate prevederile cuprinse în raportul comun din 
decembrie 2017; 

- ambele părţi sunt de acord că toate problemele apărute în textul propus 
de UE trebuie rezolvate printr-o soluţie viabilă şi legală; 

- o soluţie de rezervă în ceea ce priveşte graniţa cu Irlanda trebuie să fie 
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parte a textului legal al acordului de retragere şi va putea fi aplicată doară dacă nu ar fi găsită nicio altă soluţie. 

S-a stabilit, de asemenea, o agendă detaliată asupra discuţiilor din următoarele săptămâni. 

David Davis a spus că „(…) acordul privind faza următoare va oferi certitudinea cerută de întreprinderile și cetățenii din ambele părți“, deși a fost de acord 
că guvernul britanic va continua discuțiile bilaterale cu Spania privitoare la statutul Gibraltarului. „(…) Acum atenția noastră trebuie să se îndrepte spre viitor, 
spre cooperarea noastră economică și de securitate (… ) Trebuie să profităm de moment și să continuăm...”. 

Vorbind despre Irlanda, Davis a spus că scopul principal al negocierilor viitoare este menţinerea integrală a Acordului din Vinerea Mare şi împiedicarea 
instaurării unei graniţe dure, care ar aduce atingere relațiilor comerciale și economice între Irlanda şi Irlanda de Nord.  

Ca reacţie la publicarea proiectului Acordului de retragere, Grupul pentru Brexit din Parlamentul European şi-a făcut public punctul de vedere:  

 Parlamentul European ia notă de acordul politic de principiu intervenit între Uniunea Europeană şi Marea Britanie referitor la o perioadă de 
tranziţie post-Brexit, însă îşi rezervă dreptul de monitorizare a acestuia; 

 reafirmă că nimic nu este convenit până când nu este totul convenit şi că Parlamentul European va decide dacă acordul final de retragere 
negociat este acceptabil sau nu; 

 salută confirmarea că cetăţenii UE care vor intra în Marea Britanie după începerea perioadei de tranziție vor beneficia de aceleaşi drepturi ca ale 
celor sosiție înaintea începerii perioadei de tranziţie şi că propunerile Marii Britanii care promovau discriminarea între cetăţenii UE sosiţi înainte şi după 
începutul perioadei de tranziţie au fost respinse; 

 salută acceptarea de către Marea Britanie a includerii în acordul de retragere a variantei de rezervă pentru evitarea unei granițe dure cu Irlanda, 
așa cum aceasta a fost propusă de către Comisia Europeană; 

 salută, de asemenea, eliminarea art. 32 care limitează dreptul la liberă circulaţie pentru cetăţenii britanici în UE-27; 

 în ce priveşte procedura de „înregistrare” a cetăţenilor UE-27, este preconizată o întâlnire specială a Grupului de coordonare pentru Brexit cu 
comisiile LIBE, JURI şi de muncă ale PE cu Ministerul britanic de Interne. 

Negociatorii celor două părți au agreat o perioadă de tranziție de 21 de luni după ieșirea Marii Britanii din UE, la sfârșitul lui martie 2019. 

În data de 20 martie 2018, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a publicat un raport în care detaliază consecințele Brexit-ului asupra comerțului și 
economiei în regiunile și orașele UE27. Ideea principală subliniată a fost aceea că incertitudinea privind natura viitoarei relații UE27-Regatul Unit complică 
procesul de ajustare pentru multe regiuni ale UE, una dintre cauze fiind lipsa de analiză a impactului probabil asupra economiilor locale. 

Michael Murphy, șeful delegației irlandeze în CoR a subliniat faptul că nu doar Regatul Unit și Irlanda vor avea de suferit, din punct de vedere economic și 
social; cele mai multe regiuni din Germania, Olanda, Belgia, Franța, Italia și Spania anticipează un impact sever al Brexit asupra economiilor lor. „(…) Deși este 
încă dificil să se evalueze consecințele precise pentru fiecare regiune sau oraș european, este deja posibil și necesar să se ia măsuri la nivel european pentru a 
contracara efectele negative și pentru atenuarea loviturilor asupra economiilor regionale”. 

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/eu-uk-make-major-breakthrough-in-brexit-talks/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180319IPR00017/brexit-steering-group-reaction-to-joint-draft-withdrawal-agreement
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/03/19/ue-si-marea-britanie-au-convenit-asupra-unei-perioade-de-tranzitie-post-brexit-anunta-michel-barnier--75706
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/03/19/ue-si-marea-britanie-au-convenit-asupra-unei-perioade-de-tranzitie-post-brexit-anunta-michel-barnier--75706
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/03/19/ue-si-marea-britanie-au-convenit-o-perioada-de-tranzitie-post-brexit-ce-are-in-vedere-si-drepturile-cetatenilor-comunitari--75878
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/Final-Report-on-the-UK-withdrawal.pdf
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La reuniunea din 23 martie a.c., Consiliul European (art. 50) a 
adoptat liniile directoare pentru retragerea ordonată a Regatului Unit al 
Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acestea respectă și reiterează 
principiile enunțate la consiliile din 29 aprilie și 15 decembrie 2017. Consiliul 
a luat notă de rezoluția Parlamentului European din 18 martie 2018 cu 
privire la acordul de retragere. 

Documentul precizează din nou determinarea UE de a încheia cât 
mai curând un parteneriat cu Marea Britanie, parteneriat care să acopere nu 
doar domeniile economic/comercial, ci și cele legate de lupta împotriva 
terorismului și crimei internaționale, securității, apărării și politicii externe. 

Acțiunile viitoare, însă, se vor desfășura în condițiile create și în 
pofida dorinței reexprimate a Marii Britanii de a părăsi piața comună și 
uniunea vamală, ceea ce, subliniază documentul, înseamnă inevitabile 
fricțiuni economice și comerciale între cele două părți. 

Prezenta abordare se bazează pe poziția exprimată de Marea 
Britanie, dar UE este pregătită să își refacă oferta în funcție de o eventuală 
reevaluare a pozițiilor britanice.  

Documentul statuează toate principiile enunțate în documentele din 
aprilie și decembrie 2017, reluate de câtre toți oficialii europeni, referitoare 
la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, proporționalității 
drepturilor și obligațiilor statelor membre și statelor terțe în relația cu UE, 
drepturile și libertățile cetățenilor, fie ei britanici sau cetățeni ai celore 27 
state membre ale UE, formula colaborării economice și comerciale viitoare a 
UE cu Marea Britanie (acord de liber schimb „amplu și ambițios”, 
respectarea regulilor de origine în comerțul cu bunuri, cooperare vamală 
adecvată, comerț cu bunuri, acces la piețele de investiții, achiziții publice, 
drepturi de proprietate individuală, libera circulație a persoanelor fizice etc, 
toate acestea în condiții de concurenață echitabilă), cooperare judiciară în 
materie penală, cooperare în domeniul politicii de securitate și apărare.  

Consiliul European va monitoriza în continuare negocierile, sub toate 
aspectele, cu privire specială asupra chestiunilor rămase în discuție, până la  
reuniune din iunie. 

Între timp, Comisia, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și statele membre vor continua acțiunile 
pentru finalizare procesului de retragere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donald Tusk a concluzionat: „(…) Trebuie să profităm de acest 
moment favorabil negocierilor pentru a finaliza problemele rămase în 
discuție, cum ar fi cele legate de o posibilă graniță dură între Irlanda și 
Irlanda de Nord. În paralel, începem primele discuții cu privire la viitorul 
relațiilor UE-Marea Britanie. În iunie se va vedea dacă problema graniței cu 
Irlanda a fost rezolvată și se va decide asupra unei declarații comune cu 
privire la viitorul nostru”. 

PLAY 

play video 

http://www.consilium.europa.eu/media/33510/23-euco-art50-guidelines-ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33510/23-euco-art50-guidelines-ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33510/23-euco-art50-guidelines-ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/23/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meetings-on-22-and-23-march-2018/
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La sfârșitul reuniunii de la Bruxelles, Klaus Johannis a declarat: 
„negocierile merg într-o direcție care este foarte favorabilă României (...) nu 
numai că s-a acceptat acordarea drepturilor cetățenilor europeni care sunt 
acum în Marea Britanie, ci și a cetățenilor care vor intra în Marea Britanie 
până la terminarea perioadei de tranziție, lucru foarte important. Acordul 
financiar, așa cum s-a negociat până în momentul acesta, este 100% 

satisfăcător din punctul nostru de vedere... Concluzia este că se vor face 
demersurile necesare pentru o negociere serioasă, în termene rezonabile. 
Perioada până la 1 mai nu este un termen rezonabil pentru o negociere de 
acest tip, dar suntem, ca să mă exprim așa, pătrunși de un optimism 
precaut”. 

Guvernul irlandez a declarat luni că proiectul de acord pentru Brexit este „ferm din punct de vedere juridic", dar cel mai mare partid din Irlanda de Nord 
consideră că problema rămâne în dezbatere. 

O serie de analişti consideră că, în ciuda cuvintelor calduroase din timpul summitului, pozițiile britanice și irlandeze par a fi fundamental incompatibile. 

Regatul Unit a convenit să continue negocierile trilaterale în problemele frontierei cu Comisia Europeană și Irlanda. Dar toate acestea doar amână și nu 
soluționează problema, care ar putea exploda la summitul din iunie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presidency.ro/ro/media/agenda-presedintelui/declaratia-de-presa-sustinuta-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-la-finalul-reuniunii-consiliul-european-bruxelles-regatul-belgiei
https://www.rte.ie/news/politics/2018/0319/948513-coveney-brexit-brussels/
http://www.cer.eu/in-the-press/irelands-border-problem-it%C2%A0cant-afford-leave-unsolved
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 Declarație semnată de România și alte șase țări membre UE pentru 
sprijinirea integrității teritoriale a Ucrainei: ocuparea ilegală a Crimeii 
creşte riscurile de securitate în regiunea Mării Negre 
România a semnat, alături de alte șase țări membre UE (Danemarca, 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia) şi Ucraina, o declaraţie în care 
reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei şi poziţia de 
nerecunoaştere a anexării ilegale a Crimeei de către Federaţia Rusă. (RO) 
 

 Românii câștigă de cinci ori mai puțin pe oră decât media europeană și de 
9 ori mai puțin decât luxemburghezii, aflați în fruntea clasamentului 
Conform Eurostat, diferența salarială între statele membre ale UE este 
extrem  de accentuată, România fiind unul dintre statele în care un salariat 
câștigă cei mai puțini euro/oră, de aproape cinci ori mai puțin decât media 
europeană. În 2017, indemnizația medie a salariatului european era de 
23,1 euro și de 26,9 euro în zona euro. Salariații luxemburghezi s-au 
bucurat de cele mai mari compensații (43,8 euro), dar și danezii (38,7 euro) 

și belgienii (37,9 euro), în timp ce românii (5,5 euro) și bulgarii (5,1 euro) 
primesc cei mai puțini bani pentru munca prestată. (RO) 
 

 Orașele cu peste 20.000 de locuitori se pot înscrie până pe 13 aprilie 2018 
în competiția “Orașe europene în favoarea unui comerț echitabil și etic” 
Ceremonia de premiere va avea loc pe 27 de iunie 2018, iar câștigătorul  va 
obține sprijin financiar din partea Comisiei Europene, precum și asistență 
tehnică din partea Centrului Internațional de Comerț (ITC), pentru a-și 
continua eforturile în domeniul comerțului echitabil și etic. (RO)  
 

 Fondatorul Facebook este invitat în Parlamentul European pentru a 
clarifica dacă datele personale au fost ”utilizate pentru a manipula 
democrația” 
Mark Zuckerberg a fost invitat în Parlamentul European pentru a oferi 
explicații cu privire la scandalul în care compania Cambridge Analytica este 
acuzată că a utilizat fără un acord prealabil datele personale a 50 de 

http://www.caleaeuropeana.ro/declaratie-semnata-de-romania-si-alte-sase-tari-ue-pentru-sprijinirea-integritatii-teritoriale-a-ucrainei-ocuparea-ilegala-a-crimeii-creste-riscurile-de-securitate-in-regiunea-marii-negre/
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romanii-castiga-de-5-ori-mai-putin-pe-ora-decat-media-europeana-si-de-9-ori-mai-putin-decat-luxemburghezii/
http://www.caleaeuropeana.ro/competitia-orase-europene-in-favoarea-unui-comert-echitabil-si-etic-orasele-de-peste-20-000-de-locuitori-se-mai-pot-inscrie-pana-pe-13-aprilie-2018/
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milioane de profiluri Facebook pentru analize politice, inclusiv pentru 
campania electorală din 2016 a președintelui american Donald Trump. (RO) 
 

 Bulgaria va crea un hub de gaze naturale la Marea Neagră, cu sprijinul 
financiar al Comisiei Europene 
Comisia s-a angajat să ofere 920.000 de euro pentru acest proiect și sprijină 
planul Bulgariei “de a fi transformată dintr-o țară de tranzit într-o țară de 
comercializare a gazelor naturale”. Bulgaria ar fi trebuit să fie o poartă de 
intrare a gazelor rusești în Europa prin proiectul South Stream, abandondat 
de Rusia și Gazprom în 2016, și reorientarea către acordul ruso-turc de 
construire a gazoductului Turkish Stream. În zona est-europeană, nu doar 
Bulgaria doreşte să fie centru de distribuţie al gazelor, ci şi Ungaria, care a 
început deja demersuri în acest sens. (RO) 
 

 Comitetului European al Regiunilor în cea de-a 128-a sa sesiune plenară  
Pe ordinea de zi a sesiunii plenare ce a avut loc în perioada 22- 23 martie 
2018, la Bruxelles s-au aflat zece avize, principalele teme referindu-se la 
integrarea migranților, coeziunea socială și așteptările autorităților locale și 
regionale în ceea ce privește următorul cadru financiar multianual (CFM). 
Delegația României a fost condusă de Robert Negoiță, președintele 
Asociației municipiilor din România. (RO) 
 

 Polonia își apără reformele judiciare în fața Comisiei Europene, 
considerând că nu încalcă principiile statului de drept, ci le întărește 
Ca o primă reacție la ultimatumul dat de Comisia Europeană pentru ca 
guvernul polonez să ofere un răspuns la recomandările UE ca urmare a 
activării articolului 7 din tratatul UE, ministrul de externe al Poloniei a 
declarat că țara sa își rezervă dreptul a-și reforma sistemul judiciar așa cum 
crede de cuviință. Jacek Czaputowicz: “(…) Ne apărăm dreptul de a realiza 
reformele sistemului judiciar în conformitate cu aşteptările polonezilor. 
Aceste reforme nu încalcă principiile statului de drept ci, din contră, le 
întăresc”. (RO) 
 
 

 Jean-Claude Juncker amenință cu plecarea de la șefia Comisiei Europene 
dacă Martin Selmayr va fi forțat să demisioneze 
Jean-Claude Juncker le-a transmis colegilor săi din partid că va renunța la 
poziția de președinte al Comisiei Europene dacă fostul său șef de cabinet, 
Martin Selmayr, va fi forțat să demisioneze din poziția de secretar general 
al Comisiei Europene, în contextual actualelor discuții legate de numirea 
acestuia în funcție. (RO) (EN) 
 

 Documentelor referitoare la trialogurile în curs vor putea fi făcute publice  
O hotărâre pronunțată la data de 22 martie 2018 de Curtea Europeană de 
Justiție prevede că rezultatele reuniunilor de tip "trialog" ale UE reprezintă 
o etapă "decisivă" a legiferării la nivel european și ar trebui făcute publice 
la cerere. "(…) Parlamentul European trebuie, în principiu, să acorde acces, 
la cerere, documentelor referitoare la trialogurile în curs". (EN) 
 

 Acordul privind migrația între UE și Turcia este un succes pe hârtie, dar un 
eșec umanitar în realitate 
La doi ani de la semnarea acordului privind migrația dintre UE și Turcia 
numărul de sosiri pe insulele grecești s-a redus cu 97%, dar condițiile de 
viață ale refugiaților rămân catastrofale, deși statistic se constată o 
ameliorare. Solicitanții de azil trăiesc în condiții de tensiune constantă, în 
încăperi insalubre și periculoase, afectîndu-le grav sănătatea mintală. (FR) 
 

 Drepturile migranților sunt din ce în ce mai mult încălcate în Europa 
Agenția europeană pentru drepturile fundamentale subliniază într-un 
raport cinci domenii de îngrijorare persistente în 2017: accesul pe teritoriul 
european, procedurile de azil, condițiile de primire, detenția migranților și 
situația minorilor neînsoțiți. (FR) (EN) (DE) 
 

 Conform Consiliului pentru Stabilitate Financiară (FSB), criptomonedele 
nu prezintă un risc pentru stabilitatea financiară globală pentru moment 
Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB), care coordonează 
reglementările financiare ale țărilor membre G20, explică faptul că a 
analizat problemele ridicate de dezvoltarea rapidă a criptomonedelor, 

http://www.caleaeuropeana.ro/fondatorul-facebook-mark-zuckerberg-invitat-in-parlamentul-european-sa-clarifice-daca-datele-personale-sunt-utilizate-pentru-a-manipula-democratia/
http://www.caleaeuropeana.ro/bulgaria-va-crea-un-hub-de-gaze-naturale-la-marea-neagra-cu-sprijinul-financiar-al-comisiei-europene/
http://www.caleaeuropeana.ro/corespondenta-cea-de-a-128-a-sesiune-plenara-a-comitetului-european-al-regiunilor-integrarea-migrantilor-si-coeziunea-sociala-temele-de-pe-agenda-membrilor-cor/
http://www.caleaeuropeana.ro/polonia-isi-apara-reformele-judiciare-in-fata-comisiei-europene-ministrul-de-externe-nu-incalcam-principiile-statului-de-drept-ci-le-intarim/
http://www.caleaeuropeana.ro/politico-europe-jean-claude-juncker-ameninta-cu-plecarea-de-la-sefia-comisiei-europene-daca-martin-selmayr-va-fi-fortat-sa-demisioneze/
https://www.politico.eu/article/martin-selmayr-juncker-goes-i-go/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/publish-secret-law-files-demands-eu-court-in-transparency-ruling/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/laccord-migratoire-ue-turquie-une-reussite-sur-papier-mais-un-echec-humanitaire/
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/five-persistent-migration-challenges?_cldee=Y2xhaXJlLmd1eW90QGV1cmFjdGl2LmZy&recipientid=contact-efa1120dd922e81180d400155d140b3a-8301e88b3bcd48a1bcb6d6e3bc1ae7bc&esid=0aaadc9b-4628-e811-80d4-00155d140b3a&urlid=0
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/les-droits-des-migrants-de-plus-en-plus-bafoues-en-europe/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/migrant-rights-increasingly-flouted-in-europe-report-says/?_ga=2.264771151.1974420811.1522000862-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/grundrechteagentur-migrantenrechte-werden-in-der-eu-missachtet/?_ga=2.34004705.1974420811.1522000862-1821560500.1517736518
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subliniilnd necesitatea unei mai bune coordonări internaționale în materie 
de supraveghere a acestor tehnologii care se schimbă rapid, dar care 
reprezintă încă un segment minor, echivalent cu mai puțin de 1% din 
produsul intern brut la nivel mondial și a declarat că acestea „nu prezintă 
un risc pentru stabilitatea financiară globală pentru moment, dar că (…) 
situația s-ar putea schimba în cazul în care cripto-activele vor fi utilizate pe 
scară mai largă sau interconectate sistemului financiar”. (FR) 
 

 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) critică 
impozitarea economiei digitale pregătită de Comisia Europeană 
Un raport al OCDE critică propunerea de taxare a economiei digitale, 
argumentând că aceasta ar putea să distorsioneze piața și să crească 
cheltuielile pentru întreprinderi. Raportul subliniază și dezacordurile 
profunde dintre cele 35 de state membre ale acestei organizații privind 
modul în care companiile digitale ar trebui să fie impozitate. (FR) (EN) 
 

 O nouă oportunitate ratată între Serbia și Kosovo, în pofida perspectivei 
europene a Balcanilor de Vest 
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, şi cel al Kosovo, Hashim Thaci, au 
încheiat fără progrese o reuniune mediată de UE pentru normalizarea 
relațiilor dintre cele două țări, în contextul în care ambele părți își doresc să 
adere la Uniunea Europeană. (RO)  
 

 Uniunea Europeană dorește consolidarea protecției consumatorilor 
pentru serviciile digitale “gratuite” 
O reformă a normelor UE privind protecția consumatorilor, programată 
pentru 11 aprilie 2018, ar trebui să extindă cadrul legal existent la serviciile 
digitale care colectează date de la utilizatorii lor (precum Facebook sau 
Gmail). "(…) Având în vedere valoarea economică crescândă a datelor cu 
caracter personal, nu se poate considera că aceste servicii sunt "gratuite", 

precizează textul Comisiei. Utilizatorii care nu plătesc pentru e-mail, social 
media sau spațiu de stocare în cloud vor avea dreptul de a primi informații 
despre serviciile în cauză înainte de înregistrare și vor putea anula 
contractul în termen de două săptămâni. (FR) (EN) 
 

 Comisia Europeană pregătită să apere impozitarea economiei digitale 
împotriva criticilor americane 
Se preconizează că noua propunere a Comisiei de impozitare a sectorului 
digital va afecta între 120 și 150 de companii, dintre care jumătate sunt 
giganți tehnologici ai continenului american și va aduce statelor membre 
aproximativ 5 miliarde de euro pe an. (FR) (EN) 
 

 Curtea de Conturi contestă eficacitatea parteneriatelor public-privat 
Un raport al Curții de Conturi Europene consideră că parteneriatele de tip 
public-privat, adesea lăudate de politicienii europeni, au multe deficiențe, 
iar beneficiile lor sunt limitate: "(…) parteneriatele public-privat (PPP) 
cofinanțate de UE nu pot fi considerate o opțiune viabilă din punct de 
vedere economic pentru furnizarea infrastructurii publice”. (FR) (EN) 
 

 Comisarul european pentru buget promite reduceri minime ale fondurilor 
de coeziune 
Fondurile de coeziune vor fi reduse în următorul buget, dar vor fi limitate la 
"mai puțin de 10% și probabil mai aproape de 5%", consideră Günther 
Oettinger. Comisarul pentru buget a subliniat că obiectivul său a fost 
stabilizarea politicii de coeziune, una dintre cele mai mari anvelope ale 
bugetul european, și nu reducerea acesteia. (FR) (EN) 
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