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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Comerț

UE și Australia au deschis negocierile pentru un vast acord comercial 

În data de 18 iunie 2018, Cecilia Malmström, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru comerț, împreună cu prim-ministrul australian, Malcolm 
Turnbull și ministrul australian al comerțului, Steven Ciobo, au lansat oficial negocierile pentru un acord comercial cuprinzător și ambițios între UE și Australia. 

Scopul negocierilor este de a înlătura barierele din calea comerțului cu bunuri și servicii, de a crea oportunități pentru întreprinderile mici și mari, precum și de a 
stabili norme ambițioase, în conformitate cu alte acorduri comerciale încheiate de UE, contribuind astfel la modelarea comerțului mondial. 

Deschiderea negocierilor cu Australia face parte din agenda UE pentru un comerț deschis și echitabil. Evenimentul are loc după încheierea negocierilor cu 
Japonia, anul trecut, și cu Mexic, în această primăvară, precum și după intrarea în vigoare a acordului comercial UE-Canada, în luna septembrie a anului trecut. 
Viitorul acord dintre UE și Australia va consolida și mai mult implicarea UE în regiunea Asia-Pacific. 

Prima rundă oficială de discuții dintre echipele de negociatori ale părților implicate va avea loc la Bruxelles, în perioada 2 - 6 iulie a.c. 

Australia este una dintre economiile dezvoltate cu cea mai rapidă creștere din lume. Recent, această țară a negociat Acordul de parteneriat transpacific 
cuprinzător și progresiv (CPTPP) cu alte 10 țări din regiunea Pacificului. Viitorul acord dintre UE și Australia va permite întreprinderilor europene să concureze, în 
condiții echitabile, cu întreprinderi din țările cu care Australia are deja acorduri comerciale. 

UE este deja cel de-al doilea mare partener comercial al Australiei. Comerțul bilateral cu mărfuri dintre UE și Australia a crescut constant în ultimii ani, ajungând 
la aproape 48 de miliarde EUR anul trecut. Sectoarele care alcătuiesc cea mai mare parte din exporturile UE către Australia sunt: echipamentele de transport, 
mașinile și utilajele, produsele chimice, produsele alimentare și serviciile. Comerțul bilateral cu servicii se ridică la aproximativ 28 de miliarde EUR. Acordul ar 
putea duce la creșterea cu peste o treime a comerțului cu bunuri desfășurat între cei doi parteneri.  
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UE și Noua Zeelandă au lansat negocierile pentru un acord 

comercial 

Cecilia Malmström, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
comerț și ministrul comerțului al Noii Zeelande, David Parker, au lansat 
negocierile pentru un acord comercial cuprinzător și ambițios. 

Negocierile vor avea ca scop înlăturarea barierelor din calea comerțului cu 
bunuri și servicii, precum și dezvoltarea normelor comerciale pentru a face 
comerțul mai ușor și mai durabil. 

Anunțul vine ca urmare a lansării negocierilor cu Australia, la începutul 
acestei săptămâni. De asemenea, el vine imediat după încheierea 
negocierilor cu Mexic, finalizarea acordurilor cu Japonia și Singapore, 
precum și după acordul UE-Canada, care a intrat în vigoare în luna 
septembrie a anului trecut. 

Prima rundă oficială de discuții între echipele de negociatori ale părților 
implicate va avea loc la Bruxelles, între 16 și 20 iulie a.c. 

Comerțul bilateral cu mărfuri dintre UE și Noua Zeelandă s-a ridicat anul 
trecut la 8,7 miliarde EUR. Sectoarele care alcătuiesc cea mai mare parte a 
exporturilor UE către Noua Zeelandă sunt: produsele fabricate, cum ar fi 
echipamentele de transport, mașinile și utilajele, precum și produsele 
chimice, produsele din plastic, produsele alimentare și serviciile. Mai mult, 
în 2016, schimburile comerciale cu servicii au atins suma de 4,4 miliarde 
euro. UE reprezintă cel de-al treilea mare partener comercial al Noii 
Zeelande, iar acordul ar putea duce la creșterea schimburilor comerciale cu 
mărfuri cu aproape 50 % sau cu o treime, dacă se iau în considerare atât 
bunurile, cât și serviciile. 

Noua Zeelandă este una dintre economiile dezvoltate cu cea mai rapidă 
creștere din lume. Recent, această țară a negociat Acordul de parteneriat 
transpacific cuprinzător și progresiv (CPTPP) cu alte 10 țări din regiunea 
Pacificului. Acordul dintre UE și Noua Zeelandă va asigura, pentru 
întreprinderile europene, condiții de concurență echitabilă cu întreprinderi 
din țările cu care Noua Zeelandă a încheiat deja acorduri comerciale. 

Măsuri de reechilibrare ca reacție la taxele impuse UE de 

către SUA pentru oțel și aluminiu 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 20 iunie 2018 regulamentul1 care 
pune în aplicare măsurile de reechilibrare ale UE, ca reacție la taxele impuse 
de SUA pentru oțel și aluminiu. Măsurile vor viza imediat o listă de produse 
în valoare de 2,8 miliarde de euro și vor intra în vigoare vineri, 22 iunie a.c. 

Lista importurilor din SUA care vor fi supuse unei taxe suplimentare la 
frontiera UE include produse din oțel și aluminiu, produse agricole și o 
combinație de diverse alte produse. Prin impunerea acestor taxe, UE își 
exercită drepturile ce îi revin în temeiul regulilor Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC). 

Anunțul vine după transmiterea listei complete către OMC și după 
aprobarea acesteia de către colegiul comisarilor la 6 iunie a.c., ca urmare a 
aplicării de către SUA a taxelor integrale la produsele UE din oțel și din 
aluminiu. Statele membre ale UE și-au exprimat sprijinul unanim față de 
această abordare. 

UE va readuce în echilibru schimburile comerciale bilaterale cu SUA, luând 
ca bază valoarea exporturilor de oțel și de aluminiu afectate de măsurile 
instituite de SUA, în valoare de 6,4 miliarde de euro. Din această sumă, UE 
va face o reechilibrare imediată pe suma de 2,8 miliarde de euro 
reprezentând exporturi. Măsurile restante de reechilibrare a schimburilor 
comerciale, în valoare de 3,6 miliarde de euro, vor fi aplicate într-o etapă 
ulterioară – în decurs de trei ani sau în urma unei decizii pozitive a OMC la 
soluționarea litigiului, dacă aceasta din urmă survine mai devreme. 

Decizia face parte din triplul răspuns prezentat de Comisia Europeană în 
decursul acestui an. Ea include lansarea, la 1 iunie a.c., a unei proceduri 
împotriva SUA în cadrul OMC și măsuri de salvgardare menite a proteja piața 
europeană împotriva perturbărilor cauzate de devierea oțelului de la piața 
din SUA. La data de 26 martie a.c., a fost lansată o anchetă de salvgardare. 
Comisia are la dispoziție nouă luni pentru a decide dacă vor fi necesare 

                                                 
1 Lista produselor pentru reechilibrare 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156909.htm
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măsuri de salvgardare. În cazul în care ancheta va confirma necesitatea unei 
acțiuni rapide, o astfel de decizie ar putea fi luată în vara acestui an. În ceea 
ce privește aluminiul, Comisia a instituit un sistem de supraveghere a 

importurilor de aluminiu, pentru a fi pregătită în cazul în care vor fi necesare 
măsuri în acest sector. 

 

Politica regională 

Politica de coeziune după 2020 

Comisia a reînnoit, în data de 19 iunie 2018 inițiativa „Calea către 
excelență”2, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor 
rămase în urmă în ceea ce privește inovarea. Inițiativa va ajuta regiunile să-și 
conceapă, să-și actualizeze și să-și ajusteze strategiile de specializare 
inteligentă - altfel spus, strategiile lor regionale de inovare bazate pe 
domenii de nișă în care dețin atuuri concurențiale - înainte de începerea 
perioadei bugetare 2021-2027. Totodată, inițiativa va ajuta regiunile să 
identifice resursele UE adecvate pentru finanțarea proiectelor inovatoare și 
să se asocieze cu alte regiuni care dețin atuuri similare, pentru a crea 
clustere de inovare. Alături de propunerile Comisiei privind viitoarea politică 
de coeziune și de noul program „Orizont Europa” și în conformitate cu noua 
agendă pentru cercetare și inovare a Comisiei, inițiativa „Calea către 
excelență” este o altă modalitate prin care Comisia ajută regiunile Europei 
să se pregătească pentru viitor, cu strategii de inovare solide, sprijinite prin 
fondurile UE din următorul buget pe termen lung al Uniunii pentru perioada 
2021-2027. 

Inițiativa, va oferi regiunilor patru forme de sprijin principale: 

                                                 
2 Inițiativa „Calea către excelență” a fost lansată în 2014, în parteneriat cu Parlamentul 
European, în momentul în care specializarea inteligentă a devenit o cerință în conformitate 
cu normele politicii de coeziune. Ea a fost reînnoită în fiecare an, prin diferite programe și 
priorități de lucru. Pentru perioada 2018-2019, inițiativa se concentrează asupra pregătirii 
următorului buget pe termen lung al UE, pe baza metodei acțiunilor-pilot în materie de 
specializare inteligentă din 2017. Inițiativa are un buget de 3 milioane EUR pentru acești doi 
ani, pus la dispoziție de Parlamentul European. 
 

1. Experții Comisiei și experții externi vor ajuta regiunile să identifice 
domeniile unde se pot aduce îmbunătățiri în cadrul strategiilor lor de 
specializare inteligentă, în cadrul sistemelor lor regionale de inovare 
(calitatea cercetării publice, legături eficiente între întreprinderi și centrele 
de cercetare și medii favorabile întreprinderilor) și în modul în care 
cooperează cu alte regiuni în domeniul cercetării și al inovării. 

2. Totodată, experții vor ajuta regiunile să profite de toate sursele 
potențiale de finanțare, cum ar fi Orizont Europa, Europa digitală și fondurile 
politicii de coeziune, și să le combine datorită noilor oportunități pentru 
crearea de sinergii oferite de propunerile Comisiei privind fondurile UE în 
perioada 2021-2027. 

3. Centrul comun de cercetare va contribui la identificarea și 
remedierea blocajelor regionale specifice care frânează inovarea, cum ar fi 
lipsa de interacțiune dintre mediile de afaceri locale și mediul academic sau 
participarea redusă în cadrul actualului program Orizont 2020. 

4. De asemenea, Centrul comun de cercetare va crea oportunități de 
colaborare în rețea și va organiza ateliere de lucru, oferindu-le 
reprezentanților regiunilor posibilitatea de a se întâlni și de a efectua 
schimburi de bune practici în domeniul dezvoltării strategiilor regionale de 
inovare. Se va facilita astfel și dezvoltarea unor parteneriate pentru investiții 
interregionale în inovare. 

Piața unică digitală  

Inteligența artificială  

În data de 18 iunie 2018, Comisia Europeană a găzduit o reuniune la nivel 
înalt, la care au participat 12 reprezentanți ai unor organizații filosofice și 
neconfesionale din întreaga Europă, ca parte a dialogului periodic cu 
bisericile, organizațiile religioase, filosofice și neconfesionale prevăzut la 
articolul 17 din Tratatul de la Lisabona. Subiectul discuțiilor celei de-a noua 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3501_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3501_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-more-opportunities-synergies_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-more-opportunities-synergies_ro.pdf
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reuniuni anuale la nivel înalt a fost „Inteligența artificială: abordarea 
provocărilor etice și sociale”. Reuniunea a fost prezidată de vicepreședintele 
Comisiei Europene, Andrus Ansip. 

Reuniunea la nivel înalt  a oferit ocazia de a aborda două aspecte 
importante legate de inteligența artificială („IA”). În primul rând, reuniunea 
a examinat impactul potențial al inteligenței artificiale asupra drepturilor 
fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată, demnitatea, 
protecția consumatorilor și nediscriminarea. În al doilea rând, dimensiunea 
socială a inteligenței artificiale a fost abordată, în special, din perspectiva 
impactului acesteia asupra incluziunii sociale și asupra viitorului pieței forței 
de muncă. 

Vicepreședintele Comisiei Europene, dl Ansip i-a încurajat pe participanți să-
și continue angajamentul în acest sens, contribuind la inițiativele în curs ale 
Comisiei privind inteligența artificială, în special prin intermediul Alianței 

europene în domeniul inteligenței artificiale care a fost lansată săptămâna 
trecută. Alianța în domeniul inteligenței artificiale este o comunitate a 
părților interesate, reunite în cadrul unui forum de discuții on-line, cu scopul 
de a purta o discuție amplă și deschisă privind toate aspectele legate de 
dezvoltarea inteligenței artificiale și efectele acesteia. 

Facilitarea dialogului între toate părțile interesate cu privire la modalitățile 
de promovare a inteligenței artificiale, pentru a spori încrederea și 
adoptarea, precum și pentru a alimenta viitoarele dezbateri politice 
reprezintă un angajament asumat recent în cadrul Summit-ului G7 prin 
Viziunea comună de la Charlevoix pentru viitorul inteligenței artificiale. 
Acest dialog reprezintă totodată un element-cheie al abordării europene 
privind inteligența artificială și al declarației de cooperare în domeniul 
inteligenței artificiale, semnată de 28 de țări europene. 

 

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 18 iunie a.c., a avut loc, la Bruxelles cea de-a 4-a reuniune ministerială a 
ţărilor G5 Sahel  (Niger 3 , Burkina Faso, Mali, Mauritania, şi Chad) prezidată de Înaltul 
Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini.  

În februarie a.c. a avut loc la Bruxelles, Conferinţa de sprijini pentru regiunea Sahel , la 
care au participat reprezentanţi ai comunităţii internaţionale. Ca urmare a conferinţei, a fost 
înfiinţată ” Forța comună pentru  combaterea terorismului şi a tuturor formelor de trafic ilicit, de 
arme, droguri sau ființe umane”, pentru care a fost alocată suma de 414 milioane de euro, la 
care Uniunea Europeană a contribuit cu suma de 100 de milioane de euro. 

În cadrul reuniunii din 18 iunie a.c. a fost analizat stadiul contribuţiilor UE şi al celorlalţi 
parteneri, privind componenta de securitate şi sprijinul Forţei comune G5 Sahel, s-a discutat 
despre noile măsuri pentru coordonarea sprijinului Forţei comune. Uniunea Europeană subliniază 

                                                 
3 NIGER - deţine în prezent preşedinţia rotativă a ţărilor G5. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoix-common-vision-future-artificial-intelligence/
https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoix-common-vision-future-artificial-intelligence/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_ro.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
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importanţa unei abordări integrate a regiunii, considerând prioritar sprijinul pentru dezvoltare economică şi socială a regiunii, deoarece UE este cel mai mare 
donator cu un buget de 8 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. 

 

 În data de 21 iunie a.c. , Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu ministrul de externe al Qatar-ului, şeicul Mohammed bin Abdulrahman bin 
Jassim Al-Thani la Bruxelles. 

Cei doi oficiali au discutat despre relaţiile bilaterale pozitive dintre Uniunea Europeană şi Qatar şi despre paşii de urmat în vederea punerii în aplicare a 
Aranjamentului de cooperare semnat la 7 martie 2018.  Acest aranjament serveşte ca bază pentru un dialog politic sporit și cooperare consolidată în zone 
sectoriale de interes reciproc, în particular dezvoltarea sectorului privat, cercetare și inovare.  Astfel, s-a convenit şi stabilirea unui dialog informal privind 
drepturile omului ca modalitate de intensificare a dialogului bilateral şi a schimburilor regulate între instituţiile UE şi Comisia naţională pentru drepturile omului 
din Qatar. 

În cadrul reuniunii a avut loc, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la o serie de subiecte de interes comun, inclusiv privind situația din regiunea 
Golfului, Libia și procesul de pace din Orientul Mijlociu. 

În ceea ce privește criza din Golf, dna Mogherini a reiterat sprijinul acordat de UE pentru obţinerea unei soluţii negociate în interiorul zonei Golfului şi 
rolul Kuweit-ului în procesul de mediere. Totodată, s-a subliniat faptul că securitatea şi stabilitatea în regiune este atât în beneficiul celor implicaţi, cât şi în 
interesul general al comunităţii internaţionale.  

 

 În data de 22 iunie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al Indiei, Sushma Swaraj. Întrevederea a vizat discuţii privind agenda de 
cooperare, aprobată de liderii UE în cadrul summit-ului UE-India din 6 octombrie 2017. 

Cei doi oficiali au luat act de progresele înregistrate în legătură cu integrarea  
parteneriatului strategic UE-India, în special în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice, 
mediului, transporturilor, cercetării şi inovării, precum şi în domeniul politicii spaţiale, prin 
semnarea Acordului privind schimbul de date referitor la observarea Pământului în martie 2018.  

De asemenea, a avut loc un schimb de opinii privind crearea de condiţii pentru creşterea 
fluxurilor comerciale şi de investiţii. În acest context, Înaltul Reprezentant a exprimat 
disponibilitatea UE de a aprofunda dialogul privind protecţia datelor şi a făcut referire la noul 
regim UE de protecţie a datelor. Totodată, s-a discutat despre politica externă şi cooperarea în 
domeniul securităţii, în special combaterea terorismului, criminalitatea cibernetică, securitatea 
maritimă, inclusiv în Oceanul Indian. 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40967/eu-and-qatar-sign-cooperation-arrangement_en
http://www.consilium.europa.eu/media/23515/eu-india-joint-statement.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52004DC0430
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 18-24  iunie  a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul  comisiilor parlamentare ale Parlamentului European, la Bruxelles - Belgia.   

Azil - acordul de actualizare a bazei de date a amprentelor la nivelul UE 

Normele actualizate, vizând consolidarea sistemului EURODAC, destinate stocării și 
căutării datelor privind solicitanții de azil și migranții ilegali, au fost convenite, pe data de 19 
iunie a.c., de către negociatorii Parlamentului și Consiliului.  

Propunerea4 de actualizare a regulamentului EURODAC5 a făcut parte din primul pachet 
de propuneri de reformare a sistemului european comun de azil, prezentat de Comisia 
Europeană în mai 2016. 

Autorităților din domeniul migrației și azilului le va fi mai ușor să identifice persoanele 
care intră sau se află neregulamentar în UE, în conformitate cu norme noi, convenite în mod 
informal cu Consiliul UE.  

Noul sistem ar ajuta autoritățile din domeniul migrației  și azilului să controleze mai bine 
migrația ilegală în UE, să detecteze mișcările secundare (migranții care se mută din țara în care 
au ajuns prima dată pentru a căuta protecție în altă țară), să faciliteze readmisia și să se întoarcă 
în țările lor de origine.  

                                                 
4 COM(2016)272 - 2016/0132(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului Eurodac pentru compararea amprentelor digitale în 
scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție 
internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] , al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în 
situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării 
legii (reformare) 
5 Baza de date EURODAC deține și face posibilă compararea amprentelor digitale ale solicitanților de azil în UE. A fost înființată în 2003, și este în strânsă legătură cu sistemul Dublin, pentru a 
permite statelor membre ale UE să determine dacă un solicitant de azil a făcut acest lucru deja într-o altă țară. Toate statele UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția o utilizează. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants_en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160272.do
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De asemenea, se va îmbunătăți siguranța copiilor refugiați. Cel puțin 10.000 de copii migranți și refugiați au dispărut de la intrarea în Europa, potrivit 
unui raport al Europol, din martie 2017. 

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra următoarelor reforme:  

 mai multe date: în plus față de amprentele digitale, vor fi stocate imaginile faciale și datele alfanumerice (numele, numărul de identificare sau 
numărul pașaportului) solicitanților de azil și migranților ilegali; 

 amprentarea minorilor: vârsta pentru obținerea amprentelor digitale și a imaginilor faciale ale minorilor va fi redusă - de la 14 la 6 ani - pentru a 
ajuta la identificarea și urmărirea copiilor dispăruți și la stabilirea legăturilor de familie. Nu ar trebui utilizată niciodată forța asupra minorilor pentru a lua 
amprente sau imaginile faciale. Cu toate acestea, în ultimă instanță, acolo unde acest lucru este permis de legislația comunitară sau națională relevantă, se 
poate aplica minorilor un „grad de coerciție proporțional”, asigurându-se  în același timp respectul pentru demnitatea și integritatea lor fizică; 

 accesul Europol: Agenția de poliție a UE – Europol - va putea să acceseze baza de date într-un mod mai eficient pentru detectarea și prevenirea 
infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. 

Negociatorii au ajuns la un acord preliminar potrivit căruia datele ar trebui înregistrate în sistemul EURODAC înainte de a se lua o decizie privind 
admiterea prin intermediul procedurii de reinstalare. Detaliile tehnice ale acestei părți a acordului trebuie încă discutate.  

Vor trebui actualizate, odată cu aprobarea unei reforme, părțile din această legislație referitoare la alte instrumente ale Sistemului european comun de 
azil, cum ar fi așa-numitele ”reguli Dublin”.  

 

Uniunea energetică - obiectivele de eficiență și guvernanță 

Un prim acord informal la care au ajuns negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului, în data de 19 iunie a.c., stabilește un obiectiv principal de 
eficiență energetică de 32,5% la nivelul UE, care urmează să fie revizuit până în anul 2023, pentru a ține seama de reducerile semnificative ale costurilor 
rezultate din economie sau schimbări tehnologice. Prin urmare, ținta poate fi ridicată, dar nu coborâtă. Într-o a doua înțelegere, din data de 20 iunie a.c., s-au 
stabilit  mecanismele de lucru pentru proiectul Uniunii energiei și un cadru pentru statele membre, în care să funcționeze și să se realizeze obiectivele UE privind 
energia și clima. 

Eficiența energetică6 și guvernanța uniunii energetice7  sunt doua mari direcții ale unei Uniunii energetice de calitate pentru Europa. Un nou obiectiv de 
eficiență energetică de 32,5% pentru 2030 și un nou instrument pentru a ajuta țările membre să atingă obiectivele privind energia și clima au fost aprobate de 
PE și Consiliu.  

                                                 
6 COM(2016)761 - 2016/0376(COD) - Propunere de directivă a Parlamentului European și A Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică  
7 COM(2016)759 - 2016/0375(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 
98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 
2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 
 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599292-Disappearance-migrant-children-in-Europe-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160761.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160759.do
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Acordul provizoriu privind eficiența energetică obligă statele membre să-și mărească economiile de energie cu 0,8% în fiecare an pentru perioada 2021-
2030. Această dispoziție ar putea stimula renovarea clădirilor și utilizarea unor tehnologii eficiente pentru încălzire și răcire. Fiecare stat membru trebuie să 
prezinte un plan național energetic integrat până la data de 31 decembrie 2019, următorul până  la 1 ianuarie 2029 și apoi la fiecare 10 ani. Primul dintre aceste 
planuri va acoperi perioada 2021-2030, luând în considerare o perspectivă pe termen mai lung, iar următoarele vor acoperi următoarea perioadă de 10 ani. 
Aceste planuri naționale integrate privind energia și clima vor include obiective naționale, contribuții, politici și măsuri pentru fiecare dintre cele 5 dimensiuni ale 
Uniunii Energiei: decarbonizare, eficiență energetică, securitate energetică, piața internă a 
energiei, precum și cercetare, inovare și competitivitate.  

De asemenea, statele membre trebuie să elaboreze strategii pe termen lung care să 
stabilească viziunea politică a acestora până în 2050. Pentru a îndeplini aceste obiective, 
proiectul de acord invită statele membre să coopereze între ele, folosind toate formele 
existente de cooperare regională. Pentru prima dată, există o obligație ca statele membre să 
utilizeze o parte din măsurile de eficiență energetică pentru a ajuta clienții vulnerabili, inclusiv  
pe cei afectați de sărăcia energetică. Planurile ar trebui să conțină evaluări ale numărului de 
gospodării care se confruntă cu sărăcia energetică în fiecare țară UE, precum și un obiectiv 
național de reducere a acesteia, dacă această cifră este semnificativă. Totodată, statele 
membre ar putea include politici și măsuri care să abordeze sărăcia energetică, inclusiv 
măsuri de politică socială și alte programe naționale relevante.  

Comisia Europeană va evalua planurile naționale integrate privind energia și clima și 
va face recomandări sau va adopta măsuri de remediere dacă consideră că au fost 
înregistrate progrese insuficiente sau dacă nu au fost luate suficiente măsuri.  

Parlamentul și Consiliul vor evalua, permanent , progresele realizate pe calea către o Uniune a Energiei. 

Claude Turmes (Verts / ALE, LU), co-raportor al Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) privind guvernarea Uniunii Energiei, a declarat că: 
„(…) Acordul încheiat creează un mecanism credibil, transparent și eficient pentru a asigura realizarea colectivă a obiectivelor din 2030 privind energiile 
regenerabile și eficiența energetică. De asemenea, stabilește noi parteneriate între statele membre și societatea civilă, orașele și părțile interesate. Este destul de 
ambițios în ceea ce privește cooperarea regională. În ceea ce privește viziunea climatică din 2050,  reprezintă un mare pas înainte deoarece, pentru prima dată, 
ancorează conceptul de buget al carbonului în legislația UE și subliniază necesitatea de a realiza cât mai curând o economie cu emisii zero de carbon.” 

Michele Rivasi (Verzi / EFA, FR), co-raportor al Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) privind guvernanța Uniunii Energiei, 
a precizat că: „(…) Regulile de guvernanță sunt necesare pentru a respecta acordul de la Paris. Prin urmare, ne-am asigurat că planurile naționale sunt 
compatibile cu obiectivul menținerii încălzirii globale cu mult sub 2°C, cu ambiția de a ajunge la 1,5°C. Salutăm instituirea unui mecanism capabil să garanteze o 
contribuție echitabilă a statelor membre la tranziția energetică. În cele din urmă, eforturile noastre de a garanta că problema sărăciei de combustibil este luată în 
serios la nivel european au dat rezultate. Deși suntem mulțumiți de acest compromis, sunt încă necesare îmbunătățiri, în special în ceea ce privește eficiența 
energetică, energiile regenerabile și decarbonizarea totală a economiei noastre până în 2050.” 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4432/CLAUDE_TURMES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96743/MICHELE_RIVASI_home.html
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Raportorul privind eficiența energetică, Miroslav Poche (S & D, CZ), a fost de părere: „(…) 
Creșterea eficienței energetice este într-adevăr o politică câștigătoare pentru toți europenii. Este o 
afacere bună pentru cetățenii noștri, deoarece va aduce scăderi majore ale consumului de energie, 
reducând astfel facturile și îmbunătățind sănătatea și bunăstarea, ajutând la combaterea sărăciei 
energetice. Dar este o veste bună și pentru competitivitatea industriei europene, reducând costurile și 
stimulând investițiile suplimentare, creșterea și ocuparea forței de muncă, în special în sectorul 
construcțiilor. În sfârșit, este o veste și mai bună pentru planeta noastră, dat fiind faptul că eficiența 
energetică este un element-cheie al politicii noastre în domeniul climei și va juca un rol crucial în 
îndeplinirea obligațiilor noastre care decurg din acordul de la Paris privind schimbările climatice .” 

Acordul provizoriu privind guvernanța Uniunii Energetice trebuie să fie aprobat de comisiile 
ITRE și ENVI, în timp ce cel privind eficiența energetică numai de Comisia ITRE. Ambele texte trebuie să 
fie aprobate de plenul Parlamentului, ceea ce s-ar putea întâmpla în cursul sesiunii plenare din luna 
octombrie a.c. Odată ce Consiliul UE și-a dat undă verde, documentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al 
UE. După publicare, regulamentul privind guvernanța energetică va fi aplicat direct în toate statele 
membre, iar în ceea ce privește  noua directivă privind eficiența energetică, statele membre vor avea 
18 luni pentru a le transpune în sistemele lor juridice naționale. 

 

Drepturile de autor pentru mediul digital 

Propunerea de directivă privind dreptul de autor în cadrul pieței unice digitale8 urmărește să se asigure că artiștii (în special cei mici, de exemplu 
muzicienii), editorii de știri, autorii și interpreți beneficiază de mediul digital și de internet în Secolul al XXI-lea. Cele mai recente norme generale în vigoare 
privind drepturile de autor în lumea digitală datează din 2001, etapă diferită față de realitățile cu care se confruntă astăzi toți operatorii. În plus, majoritatea 
excepțiilor privind drepturile de autor din legislația UE sunt în prezent facultative și nu se aplică transfrontalier. 

În acest context, planurile de actualizare a normelor UE privind drepturile de autor pentru lumea on-line de astăzi și asigurarea plății corecte pentru 
artiști și jurnaliști au fost susținute în data de 20 iunie a.c., de Comisia pentru afaceri juridice (JURI). Membrii comisiei au adoptat decizia de a începe negocierile 
cu Consiliul, în calitate de legiuitor. 

Multe dintre amendamentele comisiei urmăresc să se asigure că artiștii, în special muzicienii și editorii de știri, nu sunt privați de o remunerație corectă 
pentru munca lor, prin strategiile de partajare a platformelor și a celor care gestionează și distribuie știri (agregatori). De exemplu, textul limitează  elementele 
care  pot fi partajate de agregatorii de știri fără a fi nevoie să plătească titularului taxe de licență. De asemenea, este necesar ca platformele de partajare să 

                                                 
8 COM(2016)0593 - 2016/0280(COD) - Propunerea de directivă Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală  

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124699/MIROSLAV_POCHE_home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201806/JURI/JURI(2018)0620_1/sitt-8204228
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160593.do
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plătească taxe titularilor de drepturi al căror conținut este încărcat pe aceste platforme sau să se asigure că o încărcare care conține materiale protejate prin 
drepturi de autor este blocată dacă platforma nu plătește nici o taxă. 

De asemenea, Comisia JURI a dorit să se asigure că legea privind drepturile de autor este respectată on-line fără a împiedica în mod nejustificat libertatea 
de exprimare care a ajuns să definească internetul. Astfel, măsurile introduse pentru a controla dacă sunt încălcate drepturile de autor trebuie să fie proiectate 
astfel încât să nu afecteze și lucrările care nu încalcă drepturile de autor. De asemenea, aceste platforme vor fi obligate să stabilească sisteme de recurs facil prin 
care o persoană poate solicita repunerea în funcțiune a unei încărcări dacă consideră că a fost în mod eronat deconectată din cauza unei presupuse încălcări a 
dreptului de autor. 

Textul menționează că încărcarea în enciclopediile digitale, , într-un mod necomercial, cum ar fi Wikipedia sau platforme de tip ”software open source”, 
cum ar fi GitHub, vor fi automat excluse de la cerința de a respecta regulile privind drepturile de autor.  

De asemenea, Comisia JURI acordă autorilor și artiștilor interpreți sau executanți dreptul de a revoca sau de a pune capăt exclusivității unei licențe de 
exploatare a muncii lor dacă holdingul care deține aceste drepturi nu este autorizat să exercite acest drept. Textul se referă, de asemenea, la excepțiile de la 
regulile generale privind drepturile de autor în ceea ce privește textul și exploatarea datelor, ilustrațiile utilizate pentru educație și pentru instituțiile de 
patrimoniu cultural, cum ar fi muzeele sau bibliotecile. 

Decizia de a începe negocierile va fi anunțată în deschiderea sesiunii plenare din luna iulie a.c.  

În acest moment, deputații europeni pot contesta această decizie și pot solicita votarea în plen în privința lansării sau nu a negocierilor. 

După votul comisiei, raportorul Axel Voss (PPE, DE) a declarat: „(…) Acest vot marchează primul pas al procedurii parlamentare de a adopta legi privind 
drepturile de autor pentru a face față provocărilor internetului. Ultimele legi care abordează drepturile de autor în societatea informațională sunt de acum 17 ani, 
iar internetul de astăzi este fundamental diferit față de cel care a fost în 2001. Creatorii și editorii de știri trebuie să se adapteze la noua lume a internetului, așa 
cum funcționează astăzi. Există oportunități, dar există și dezavantaje importante,  în specia pentru  editorii de știri și artiștii care nu sunt plătiți  datorită 
practicilor platformelor puternice de partajare a conținutului on-line și a integratorilor de știri. Acest lucru este greșit și ne propunem să îl redresăm. Principiul 
remunerării corecte pentru munca efectuată ar trebui să se aplice tuturor, oriunde, fie în lumea fizică, fie în cea digitală. Comisia urmărește să se asigure că 
principiile copyrightului sunt recunoscute și respectate și se aplică și lumii digitale. O lume care, cu siguranță, trebuie să rămână un campion al libertății de 
exprimare, dar în care ar trebui să se reflecte și societatea bazată pe reguli.” 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS_home.html
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

 

Consiliul de parteneriat UE-Armenia  

În data de 21 iunie a.c. a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului de 

parteneriat UE-Armenia, care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant, dna 

Federica Mogherini. Delegația armeană a fost condusă de ministrul 

afacerilor externe, dl Zohrab Mnatsakanyan. 

Cei doi oficiali au luat act de stadiul relaţiilor UE-Armenia şi şi-au exprimat 

dorinţa de a extinde şi de a aprofunda cooperarea în cadrul Parteneriatului 

estic şi al politicii europene de vecinătate.  

La 3 săptămâni de la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat 

cuprinzător şi consolidat UE-Armenia(CEPA), semnat la 24 noiembrie 2017, 

Consiliul de parteneriat a revizuit cooperarea economică, comercială şi 

sectorială. De asemenea, a fost discutată perspectiva lansării unui dialog 

privind liberalizarea vizelor.  Cei doi oficiali au discutat despre democraţie, 

statul de drept, dialogul politic şi reforma, libertatea presei şi drepturile 

omului. În acest context, UE a salutat angajamentul guvernului armean de a 

lupta împotriva corupţiei, precum şi acţiunile concrete pe care acesta le-a 

luat în acest domeniu. 

În plus, Înaltul Reprezentant a reconfirmat sprijinul UE, inclusiv asistenţa 

tehnică şi financiară pentru reforme în vederea consolidării democraţiei, a 

statului de drept şi a respectării drepturilor omului. 

Consiliul de parteneriat a subliniat importanţa unui sistem judiciar eficient şi 

independent, ca o condiţie esenţială pentru dezvoltarea economică şi 

socială şi a indicat necesitatea unor progrese rapide în elaborarea unui nou 

Cod penal şi a unui nou Cod de procedură penală, subliniind importanţa 

unei legislaţii cuprinzătoare împotriva discriminării. 

În domeniul energiei, Consiliul de parteneriat a subliniat importanţa 

securităţii energetice, a energiei regenerabile şi a securităţii nucleare în 

conformitate cu CEPA şi cu priorităţile parteneriatului UE-Armenia, semnate 

la 21 februarie 2018.  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-armenia_comprehensive_and_enhanced_partnership_agreement_cepa.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-armenia_comprehensive_and_enhanced_partnership_agreement_cepa.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-armenia_partnership_priorities_0.pdf
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În condiţiile priorităţilor de asistenţă ale EU pentru Armenia, prin 

intermediul cărora sunt alocate mai mult de 160 milioane de euro pentru 

perioada 2017-2021, Consiliul de parteneriat a subliniat necesitatea utilizării 

cât mai eficiente ale acestor resurse în vederea implementării CEPA şi a 

îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor. 

 

 

 

 

 

 

Reuniunea Eurogrup  

La data de 21 iunie a.c. Eurogrup-ul a discutat cea de-a patra (și ultima) revizuire a programului de ajustare economică al Greciei și a convenit asupra elementelor 
care sprijină încheierea cu succes a acestui program în luna august a acestui an. 

Miniştrii europeni reuniţi în cadrul şedinţei Eurogrup-ului au adoptat o declarație care descrie acordul atins în acest sens. Declaraţia include şi prezentarea 
cadrului de supraveghere care se va aplica după acest program, mărimea tranșei finale de susținere financiară acordată Greciei de către Mecanismul european 
de stabilitate (MES), precum şi măsurile privind datoriile rămase de achitat și obiectivele fiscale care vor trebui îndeplinite de guvernul elen. 

Eurogrup-ul a realizat un schimb de opinii privind prezentarea Fondului Monetar Internațional (FMI) și rezultatul consultării sale cu statele UE din zona euro (în 
cadrul articolului IV). Se așteaptă ca FMI să publice în scurt timp raportul final. 

Anul acesta, consultarea s-a axat pe politicile la nivel național și la nivel european, menite să protejeze economia zonei euro împotriva șocurilor economice 
viitoare.  

FMI efectuează astfel de consultări în fiecare an cu toți membrii, atât cu fiecare țară la nivel individual, cât și în regiunile valutare, inclusiv cu zona euro a Uniunii 
Europene. Acest lucru se face în conformitate cu articolul IV din Statutul FMI. 

Şedinţa Eurogrup-ului a mai prevăzut un schimb de opinii privind situaţia Spaniei și s-a soldat cu adoptarea unei declarații privind proiectul bugetar actualizat al 
acestei ţări pentru anul 2018. 

Totodată, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană (BCE) au informat Eurogrup-ul cu privire la principalele constatări ale celei de-a patra misiuni de 
supraveghere post-program (de asistenţă economică) pentru Cipru care a avut loc între 19 și 23 martie 2018. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/
http://www.consilium.europa.eu/media/35767/enhanced-surveillance-annex-22-06-2018.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35767/enhanced-surveillance-annex-22-06-2018.pdf
http://www.imf.org/External/Pubs/FT/AA/index.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-the-updated-draft-budgetary-plans-of-spain-for-2018/
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MES a prezentat concluziile referitoare la sistemul său de alertă timpurie pentru Cipru iar FMI a desfășurat în același timp cea de-a doua misiune de 
monitorizare post-program. 

Scopul supravegherii post-program este de a stabili eventualele riscuri pentru capacitatea țării de a rambursa împrumuturile primite în cadrul programului său 
anterior de ajustare. Supravegherea continuă până când cel puțin 75 % din împrumutul acordat va fi rambursat. 

Spre finalul reuniunii, miniştrii europeni de finanţe din zone euro au adoptat programul de lucru pentru al doilea semestru al anului 2018. 

Consiliului Afaceri economice şi financiare (ECOFIN)  

La 22 iunie 2018, Consiliul ECOFIN a convenit asupra unor măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea prevenirii fraudei în materie de TVA. 

Propunerea de regulament abordează cele mai răspândite forme de fraudă transfrontalieră. Aceasta urmărește: 

- să îmbunătățească schimbul și analiza de informații atât între administrațiile fiscale ale statelor membre, cât și cu alte organe de aplicare a legii; 

- să consolideze Eurofisc, o rețea de agenți fiscali naționali menită să efectueze schimburi de informații cu privire la frauda în materie de TVA. 

Propunerea introduce, de asemenea, noi instrumente de cooperare, precum anchetele administrative efectuate în comun. 

„(…) Îmbunătățirea cooperării între administrațiile noastre fiscale este esențială dacă vrem să punem capăt fraudei fiscale. (…) Se pierd sume inacceptabil de mari 
corespunzătoare veniturilor din TVA, iar această directivă va contribui la rezolvarea problemei””, a declarat dl Vladislav Goranov, ministrul finanțelor din Bulgaria, 
țara care deține în prezent președinția Consiliului UE.  

Potrivit Comisiei Europene, în fiecare an se pierd venituri fiscale în valoare de aproximativ 150-160 miliarde de euro din cauza deficiențelor din sistemul de TVA, 
inclusiv din cauza fraudei. Propunerea Comisiei Europene indică faptul că în 2015 s-au pierdut aproape 152 miliarde de euro. Doar în ceea ce privește frauda 
transfrontalieră, anumite estimări au indicat pierderi anuale în valoare de 50 de miliarde de euro. 

Modificând Regulamentul 904/2010, propunerea urmărește să combată frauda pe termen scurt, în așteptarea punerii în aplicare a unui sistem de TVA definitiv. 
Propunerile de înlocuire a dispozițiilor „tranzitorii” privind TVA cu un sistem definitiv sunt în curs de dezbatere. 

Proiectul de regulament urmărește remedierea deficiențelor identificate într-un raport special al Curții Europene de Conturi din martie 2016. 

Consiliul ECOFIN a mai adoptat o propunere de directivă prin care cota standard minimă de 15 % devine o caracteristică permanentă a noului sistem de TVA din 
UE. 

Prin intermediul cotei standard minime se evită divergențe excesive în materie de cote de TVA în statele membre ale UE. Se elimină, astfel, riscul de denaturări 
ale concurenței prin rate reduse de TVA, care ar putea avea un impact asupra achizițiilor transfrontaliere și asupra comerțului. 

Începând din 1993, când au fost aplicate pentru prima dată norme privind TVA-ul pentru piața unică a UE, a fost menținută cu titlu provizoriu o cotă standard 
minimă de 15 %. Aplicarea acestei cote a fost prelungită ultima dată în mai 2016, pentru o perioadă de doi ani, care expiră la 31 decembrie 2017. 

https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/statement-staff-european-commission-and-european-central-bank-following-fourth-post-programme-surveillance-pps-mission-cyprus-2018-mar-23_en
https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/statement-staff-european-commission-and-european-central-bank-following-fourth-post-programme-surveillance-pps-mission-cyprus-2018-mar-23_en
http://www.consilium.europa.eu/media/35748/20180622-eg-work-programme.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/22/vat-fraud-agreement-on-measures-to-boost-administrative-cooperation/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/22/vat-minimum-standard-rate-set-permanently-at-15/
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Consiliul ECOFIN a închis procedura de deficit excesiv pentru Franța, confirmând că deficitul său a scăzut sub valoarea de referință de 3 % 
din PIB prevăzută de regulile fundamentale ale guvernanţei economice a UE. 

În consecință, odată cu acest caz, 23 dintre cele 24 de proceduri deschise la nivelul statelor din UE la începutul crizei zonei euro au fost 
închise. De acum înainte, Franța va face obiectul acțiunii preventive a regulilor fiscale ale UE. 

Consiliul ECOFIN a emis recomandări Ungariei și României, invitându-le să corecteze abaterile semnificative de la obiectivele bugetare pe 
termen mediu. S-a constatat că România nu a reușit până în prezent să întreprindă acțiuni eficiente.  

Totodată, sunt în curs de dezbatere o serie de propuneri care vizează înlocuirea actualelor dispoziții „tranzitorii” privind TVA-ul cu 
un sistem definitiv al TVA-ului și reforma cotelor de TVA. Comisia Europeană a prezentat propuneri în lunile ianuarie și mai 2018. 

Consiliul pentru agricultura și pescuitul 

În data de 18 iunie 2018 a avut loc în Luxembourg  reuniunea Consiliului 
pentru agricultură și pescuit. Comisia a prezentat  pachetul privind reforma 
PAC  post 2020 din care fac parte trei propuneri legislative: un regulament 
privind sprijinul pentru  planurile strategice PAC, un regulament privind 
finanțarea, gestionarea, și monitorizarea politicii agricole comune și un 
regulament de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor 
agricole. 

În cadrul dezbaterii miniștrii au avut oportunitatea de a se pronunța cu 
privire la  propuneri și de a stabili prioritățile pentru perioada post-2020. În  
general, propunerile au fost apreciate dar au fost și aspecte  care  au ridicat 
semne de întrebare precum reducerile  propuse de Comisie la bugetul PAC 
și dezvoltarea rurală. Totodată, unii dintre participanții au manifestat o 
atitudine sceptică  cu privire la capacitatea noii PAC de a oferi o simplificare 
autentică pentru autoritățile naționale și pentru agricultori. Pe parcursul 
dezbaterii, miniștrii au fost informați cu privire la un memorandum privind 
bugetul PAC în contextul următorului CFM, semnat de mai multe state 
membre, precum și cu privire la scăderea resurselor de apă pentru 
agricultură în Cipru. 

Propunerile prezentate  includ un  nou model de a obține rezultate pentru 
PAC, în care statele membre  vor  avea mai multă flexibilitate în privința 
modului de utilizare al fondurilor, pe baza elaborării  unor programe 
individualizate. Propunerile  prevăd responsabilitatea statelor membre  de a 

elabora  planuri strategice pentru toată  perioada de programare, care să  
evidențieze modalitățile de îndeplinire a obiectivelor: utilizarea plăților 
directe sau promovarea dezvoltării rurale.  

Propunerile Comisiei stabilesc de asemenea obligații și stimulente pentru 
agricultori în ceea ce privește mediul și politicile climatice  precum și faptul 
că plățile directe vor fi condiționate de respectarea practicilor ecologice. 
Statele membre vor trebui să elaboreze scheme de sprijin pentru agricultori 
în vederea îndeplinirii cerințelor  obligatorii de mediu care, în parte, vor fi 
finanțate din alocările naționale pentru plăti directe. 

Comisia a informat Consiliul cu privire la ultimele evoluții importante pe 
piețe agricole, în special în sectorul produselor lactate, al zahărului și pe 
piețele pentru carne de porc. Miniștrii au salutat situația economică și 
perspectivele economice în general pozitive din principalele segmente de 
piață, dar și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la situația 
dificilă din sectorul cărnii de porc în Polonia și în UE în general, nivelul ridicat 
constant al stocurilor de intervenție ale UE pentru lapte praf degresat și 
taxele la import impuse recent de autoritățile SUA asupra măslinelor de 
masă din Spania. 

Comisia a prezentat Consiliului propunerea cu privire la instituirea  Fondului 
european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEPAM) în valoare 
de 6,14 miliarde euro pentru investiții în economia maritimă și sprijinirea 
comunităților de pescuit. Miniștrii au apreciat  elementele  cheie ale 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/22/vat-minimum-standard-rate-set-permanently-at-15/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9627-2018-INIT/ro/pdf
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propunerii, respectiv simplificarea punerii în aplicare a Fondului și 
flexibilitatea. Totodată, și-au exprimat susținerea cu privire includerea 
acvaculturii în domeniul de aplicare al propunerii, inclusiv a acvaculturii de 
apă dulce, precum și a regiunilor ultra-periferice.  Obiectul prezentei  
propuneri  este  instituirea  Fondului  european  pentru  afaceri  maritime  și 
activități pescărești (FEAMAP) pentru perioada 2021-2027. Fondul 
menționat urmărește să orienteze finanțarea de la bugetul Uniunii în 
direcția sprijinirii politicii comune în sectorul pescăresc (PCSP), a politicii 
maritime a Uniunii și a angajamentelor internaționale ale Uniunii în 
domeniul guvernanței oceanelor, în special în contextul Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă. Propunerea prevede că FEAMAP va acorda un 
tratament preferențial pentru micul pescuit de coastă și regiunile 
ultraperiferice, pentru a încuraja practicile sustenabile de pescuit ale 
acestora. 

Comisia a prezentat Consiliului propunerea sa de simplificare și de 
îmbunătățire a măsurilor existente cu privire la controlul pescuitului. În 
intervențiile lor, miniștrii au evidențiat necesitatea eficientizării și 
simplificării sistemului  actual prin reducerea sarcinilor administrative, în 
special pentru navele mici și  pescuitul de agrement. Totodată, s-a atras 
atenția asupra posibilității de a se obține sprijin financiar pentru soluțiile 
electronice prevăzute în propunere. Măsurile propuse sunt în conformitate 
cu obiectivele PCSP și urmăresc să îmbunătățească disponibilitatea, 

fiabilitatea și exactitatea datelor privind capturile și să reducă decalajele 
dintre PCSP și alte politici cum ar fi de exemplu strategia UE privind 
materialele plastice. 

Comisia a prezentat Consiliului comunicarea privind  situația actuală a 
politicii comune în domeniul pescuitului și consultarea privind posibilitățile 
de pescuit pentru 2019. Miniștrii au apreciat în general  propunerea  dar au 
evidențiat  și dificultățile legate de punerea în aplicare pe deplin a obligației 
de debarcare, în special în ceea ce privește speciile de blocaj și 
vulnerabilitatea pescuitului la scară mică în pofida îmbunătățirii generale a 
performanțelor economice. Comunicarea Comisiei privind posibilitățile de 
pescuit lansează exercițiul anual de stabilire a capturilor totale admisibile 
(TAC) și a cotelor naționale pentru următorul an. TAC-urile pentru Marea 
Baltică vor fi stabilite în luna octombrie a.c., pentru speciile de adâncime în 
luna noiembrie a.c., iar pentru Marea Nordului în decembrie a.c.. 

 La finalul reuniunii, Rumen Porojanov, ministrul agriculturii alimentației și 
silviculturii din Bulgaria a declarat: ”(…) Astăzi am avut discuții esențiale 
asupra viitorului agriculturii și pescuitului. În anii următori, ambele sectoare 
vor trebui nu doar să asigure în continuare securitatea alimentară pentru 
Europa, ci și să răspundă provocărilor legate de sustenabilitate, inovare și 
reînnoirea generațiilor. Consiliul dorește să se asigure că ambele sectoare 
sunt echipate cu instrumentele și resursele financiare adecvate pentru a face 
față acestor provocări.” 

 

Consiliul pentru ocuparea forței de muncă, politică socială sănătatea și protecția 

consumatorilor (EPSCO) 

În perioada de 21-22 iunie 2018 a avut loc în Luxemburg reuniunea Consiliului pentru ocuparea forței de muncă, politică socială sănătatea și protecția 
consumatorilor (EPSCO). Pe ordinea de zi a reuniunii din  21 iunie a.c. s-au aflat teme care au vizat politica socială iar în data 22 iunie au fost dezbătut teme 
privind sănătatea . 

Miniștrii au  ajuns la un acord general cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială. Pe baza acestuia, Președinția Consiliului va începe negocierile cu 
Parlamentul European odată ce acesta și-a adoptat poziția. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9317-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9635-2018-INIT/en/pdf
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”(…) Coordonarea sistemelor de securitate socială joacă un  rol important în asigurarea unei bune funcționări a liberei circulații a persoanelor. Această actualizare 
a normelor le va face mai clare, mai echitabile și mai ușor de pus în aplicare” a declarat Biser Petkov, ministrul muncii și politicii sociale din Bulgaria. 

Revizuirea regulamentelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială urmărește modernizarea normele de securitate socială pentru a le adapta la 
evoluțiile sistemelor  naționale de securitate socială. De asemenea acestea vor fi mai  clare, mai echitabile   mai ușor de pus în aplicare contribuind astfel la 
facilitarea liberei circulații a persoanelor în cadrul UE. 

Propunerea de modificare se concentrează pe cinci domenii: prestațiile  de   șomaj, prestațiile pentru îngrijirea pe termen lung, accesul la anumite prestații 
sociale pentru persoanele inactive din punct de vedere economic, prestațiile familiale și legea aplicabilă lucrătorilor detașați și persoanelor care lucrează în două 
sau mai multe state membre. 

În ceea ce privește indemnizațiile de șomaj, prevederile propunerii de modificare permit statelor membre să prelungească perioada de timp în care solicitanții 
de locuri de muncă au permisiunea de a-și exporta indemnizațiile de șomaj, până la sfârșitul perioadei în care au dreptul la aceste indemnizații, în loc de limita 
actuală de 6 luni. De asemenea se asigură o legătură mai strânsă dintre șomer și piața muncii din statul membru responsabil cu acordarea indemnizațiilor de 
șomaj, prin faptul că se permite statului membru respectiv să solicite persoanei șomere să lucreze cel puțin o lună pe teritoriul său înainte de agregarea 
perioadelor de lucru  anterioare solicitării. 

Propunerea de modificare  reflectă, de asemenea, impactul îmbătrânirii societății și rolul din ce în ce mai mare pe care îl au prestațiile (indemnizațiile) pentru 
îngrijirea pe termen lung în cadrul sistemelor naționale de securitate socială. Propunerea clarifică regulile cu privire la coordonarea prestațiilor de îngrijire pe 
termen lung, pentru a îmbunătăți securitatea juridică a persoanelor și pentru a stabili un regim stabil, care va contribui la facilitarea mobilității persoanelor care 
au nevoie de îngrijire pe termen lung  și a persoanelor care  se ocupă de îngrijirea acestora. 

Modificările în privința prestațiilor familiale urmăresc să îmbunătățească responsabilitatea partajată a părinților cu privire la creșterea copilului, pentru a se 
înlătura eventualele obstacole financiare  pentru părintele care  dorește să-și reducă timpul de lucru  pentru a avea grijă de copil. 

Modificările privind lucrătorii detașați urmăresc să asigure mai multă claritate juridică și să combată frauda, prin introducerea unor prevederi care stabilesc : o 
perioadă de afiliere de cel puțin 3 luni și o perioadă de cel puțin 2 luni între înregistrările consecutive; criterii mai clare de stabilire a sediului angajatorului unui 
lucrător detașat. 

În continuare, Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere cu privire la directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru părinți 
și îngrijitori. Pe baza acestui mandat, Președinția Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European de îndată ce acesta își va fi adoptat poziția. 

”(…) Toți bărbații și toate femeile din întreaga Europă ar trebui să aibă posibilitatea de a-și dezvolta pe deplin potențialul, atât pe plan profesional, cât și în viața 
de familie. Prin această directivă, UE va crea condiții mai bune pentru ca bărbații și femeile să poată împărți atât bucuriile, cât și responsabilitățile aferente 
rolului de părinte sau ale celui de îngrijitor pentru membrii familiei, continuând totodată activitatea profesională”, a declarat Biser Petkov, ministrul muncii și 
politicii sociale din Bulgaria. 

Scopul propunerii este îmbunătățirea accesului la măsuri care sprijină echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum concediile și formulele flexibile 
de lucru pentru părinți și îngrijitori. Noua directivă ar trebui să conducă la o utilizare sporită în rândul bărbaților a concediilor din motive familiale, ceea ce va 
facilita o participare crescută a femeilor pe piața muncii. Directiva ar urma să introducă noi standarde minime privind concediul de paternitate, tatăl sau al 
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doilea părinte putând beneficia de un concediu de cel puțin 10 zile lucrătoare în jurul datei nașterii copilului, cu un nivel de remunerație definit de fiecare stat 
membru. Directiva introduce și un drept individual la concediu de îngrijitor, care nu era recunoscut până în prezent la nivelul UE. De asemenea, directiva ar 
urma să actualizeze standardul minim privind concediul pentru creșterea copilului, păstrând dreptul individual actual de 4 luni, însă cu 2 luni netransferabile, și 
prevăzând plata a cel puțin 1 lună și jumătate la un nivel stabilit de fiecare stat membru. 

De asemenea, noul act  ar urma să extindă dreptul de a solicita formule flexibile de lucru, atât pentru părinți, până la vârsta de 8 ani a copilului precum și pentru 
îngrijitori. Părinții și îngrijitorii vor putea solicita, de exemplu, programe de muncă sau modalități de lucru flexibile și dreptul de a presta muncă la distanță. 

La 21 iunie 2018, Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere cu privire la directiva privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă. Pe baza 
acestui mandat, Președinția Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European, de îndată ce acesta își va fi adoptat poziția. 

”(…) Noile modalități de lucru pot prezenta numeroase avantaje atât pentru lucrători, cât și pentru economie. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm, de 
asemenea, că suntem în măsură să soluționăm orice problemă care ar putea să apară. Acest proiect de directivă definește un anumit număr de drepturi minime 
pentru lucrători, ca răspuns la provocările pe care le lansează aceste noi forme de muncă”, a declarat Biser Petkov, ministrul muncii și politicii sociale din Bulgaria. 

Proiectul de directivă abordează provocările generate de evoluțiile din sfera muncii, printre care se numără creșterea flexibilității pieței muncii și, în special, 
ponderea tot mai mare a formelor „atipice” de muncă, ca de exemplu munca temporară, munca cu fracțiune de normă și munca intermitentă, contractele cu 
zero ore, munca la cerere și raporturile de muncă multilaterale. Deseori, noile forme de muncă nu sunt la fel de regulate sau de stabile ca raporturile de muncă 
tradiționale și pot duce la scăderea previzibilității pentru lucrătorii în cauză, creând incertitudine în ceea ce privește drepturile aplicabile și protecția socială. Se 
poate ajunge chiar la împrejurări în care lucrătorii sunt puși într-o situație foarte precară cu un grad ridicat de dependență, neștiind când sau dacă vor lucra în 
ziua următoare. Proiectul de directivă include obligații revizuite de a informa lucrătorii, în scris și în timp util, cu privire la aspectele esențiale ale muncii lor. 
Printre acestea se numără informațiile cu privire la locul de prestare a muncii, tipul de muncă, timpul de lucru, remunerație, durata concediului cu plată, 
instituția care primește contribuțiile de asigurări sociale, dreptul la formare și procedura de reziliere a contractului de muncă. Una dintre noutățile introduse 
este că dacă programul de lucru al lucrătorului este imprevizibil, angajatorul va trebui totuși să indice perioada de referință în care lucrătorul poate fi solicitat să 
lucreze și termenul minim pentru înștiințarea prealabilă. 

Este  definit, de asemenea, un număr de drepturi minime ale lucrătorilor, inclusiv dreptul: de a limita la 6 luni durata perioadei de probă la începutul unui 
contract de muncă, de a exercita în paralel o altă activitate profesională pentru un alt angajator, de a afla cu suficient timp înainte când anume urmează să 
lucreze și de a beneficia de o formare obligatorie gratuită. 

Pe ordinea de zi a reuniunii din data de 22 iunie a.c. s-au aflat subiecte  din domeniul sănătății precum: viitorul sănătății în UE, evaluarea tehnologiilor medicale 
precum și adoptarea concluziilor cu privire la o alimentație sănătoasă pentru copii. 

În ceea ce privește viitorul sănătății în Europa, statele membre au evidențiat faptul că o acțiune a UE de promovare a sănătății este utilă în special atunci când 
există o dimensiune transfrontalieră sau când facilitează îmbunătățirea măsurilor naționale pe baza schimbului de bune practici. Au fost evidențiate mai multe 
domenii în care cooperarea la nivelul UE poate aduce beneficii statelor membre, cum ar fi de exemplu: amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, bolile 
netransmisibile, rezistența la anti-microbiene și asistența medicală digitalizată. 
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”(…) UE are nevoie de o mai mare vizibilitate pentru acele politici care aduc 
beneficii oamenilor: politica în domeniul sănătății este una dintre acestea. 
Discuțiile de azi au evidențiat domeniile în care cooperarea la nivelul UE 
poate aduce un plus de valoare. Am prezentat, de asemene,a viitorul cadru 
de acțiune: o politica de sănătate condusă de către statele membre, care va 
urmări în principal să aducă beneficii oamenilor și să garanteze calitatea 
vieții pe continentul nostru”  a declarat Kiril Ananiev, ministrul sănătății din 
Bulgaria. 

Miniștrii au  organizat o dezbatere cu privire la propunerea de Regulament 
privind evaluarea tehnologiilor medicale (ETM), în care au evidențiat 
orientări cu privire la modalitățile de îmbunătățire a cooperări actuale dintre 
statele membre în domeniu ETM. Discuția s-a concentrat pe alegerea dintre 
o abordarea obligatorie și o abordarea voluntară a cooperării, președinția 

indicând preferința pentru o cooperare voluntară, care ar oferi mai multă 
flexibilitate statelor membre. 

Consiliul a adoptat concluziile cu privire la o alimentație sănătoasă pentru 
copii: viitorul sănătos al Europei. Reamintind faptul că unul dintre factorii de 
risc pentru bolile netransmisibile (BNT) este alimentația nesănătoasă, 
miniștrii au  invitat statele membre să susțină cooperarea dintre autoritățile 
cu atribuții în domeniul sănătății, agriculturii și educației,  să creeze un cadru 
de cooperare care să favorizeze folosirea de alimente sănătoase, durabile și 
proaspete pentru mesele servite în grădinițe și școli. De asemenea, statele 
membre trebuie să asigure disponibilitatea produselor care stau la baza unei 
alimentații sănătoase și să combată factorii care generează obezitatea, în 
special în locurile frecventate de copii precum instituțiile școlare pentru 
copii, centrele sportive sau centrele pentru îngrijirea copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9796-2018-INIT/ro/pdf
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BREXIT 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Michel Barnier sintetizează: „Am avansat… dar rămân divergenţe semnificative”. Guy Verhofstadt completează 

tabloul: „Va fi nevoie de întreaga perioadă de tranziţie pentru a se obţine acordul politic pentru viitoarele relaţii 

comerciale”. 

Pe 23 iunie a.c. se împlinesc doi ani de la referendumul prin care cetăţenii britanici au hotărât că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Conform 
calendarului convenit, până în octombrie 2018 ar trebui ca cele două părţi să ajungă la o versiune finală a acordului de retragere și la o declarație politică cu 
privire la cadrul viitoarelor  relații, pentru ca, pe această bază, să se poată ratifica la timp acordul de către  părți, respectiv: Parlamentul European, Consiliu 
(articolul 50) și Regatul Unit. 

La Consiliul din 26 iunie a.c., Michel Barnier, negociatorul şef la Uniunii Europene pentru Brexit, va prezenta situația actuală a negocierilor. Se vor discuta 
problemele legate de stadiul negocierilor, problema Irlandei şi cadrul pentru viitoarele relaţii dintre cele două părţi. Se va pregăti reuniunea șefilor de stat sau de 
guvern în formula UE27 din 29 iunie 2018, care va discuta despre proiectul de concluzii ale Consiliului European (articolul 50), care urmează să fie adoptate în 
cadrul summit-ului. Liderii europeni vor sublinia necesitatea ca UE să se pregătească pentru „toate rezultatele posibile" la finalul negocierilor privind retragerea 
Regatului Unit al Marii Britanii din Uniune, inclusiv pentru lipsa unui acord, potrivit proiectului de concluzii pentru viitorul summit european. 

În acest moment al negocierilor, situaţia nu este simplă, nici clară.  

Deşi cele două părţi au făcut progrese, mai ales în ceea ce privește problemele tehnice, divergenţele continuă să întunece apropiata perspectivă a unui acord 
amplu şi cuprinzător.  

În vederea apropiatului Consiliu, cele două echipe tehnice s-au întâlnit pe 19 iunie a.c. la Bruxelles, în absenţa negociatorilor şefi. Textul comun de la sfârşitul 
întâlnirii subliniază că s-au înregistrat noi progrese, dar „persistă divergenţe serioase” în ceea ce priveşte problema Irlandei. Conform spuselor lui Michel Barnier 

http://www.consilium.europa.eu/media/35741/background-gac-art-50_26-june_en.pdf
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/06/20/ue-se-pregateste-pentru-toate-rezultatele-posibile-in-negocierile-asupra-brexitului-inclusiv-pentru-lipsa-unui-acord--131024
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4217_fr.htm
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“(…)Am avansat în chestiuni de separare, în care întreprinderile europene au 
nevoie de certitudine, cum ar fi vămile, TVA-ul, Euratom și certificatele 
pentru mărfuri. Este de salutat și angajamentul Regatului Unit de a găsi un 
numitor comun în chestiuni precum protecția datelor cu caracter personal și 
indicațiile geografice. Rămân însă divergențe semnificative referitoare la 
Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord. Aș dori să reamintesc că acordul 
de retragere trebuie să conțină o soluție de rezervă („backstop”) pe deplin 
funcțională pentru Irlanda și Irlanda de Nord. Voi prezenta situația actuală a 
negocierilor Consiliului European și Parlamentului European. Astăzi am făcut 
un pas important în negocieri, dar mai avem mult de lucru până în 
octombrie.” 

Problemele judiciare, de poliţie şi securitate sunt acum în centrul atenţiei 
ambelor părţi. Michel Barnier, într-un discurs ţinut pe 19 iunie a.c. la Viena, 
la sediul Agenției pentru drepturi fundamentale, a avertizat din nou că 
Regatul Unit nu va mai putea beneficia în aceiaşi termeni de acces la 
instrumentele de poliție, judiciare și de securitate după decembrie 2020: 
„Marea Britanie a decis să părăsească UE, instituțiile sale, structurile și 
măsurile de protecție. Va fi o țară terță, în afara spațiului Schengen și în 
afara ordinii juridice a UE. Acesta este un fapt. Faptele au consecințe”. Într-
un document publicat la sfârșitul lunii mai a.c., guvernul britanic sugerase că 
ar dori un nou „Tratat de securitate internă", care să acopere aspectele 
referitoare la  cooperarea polițienească și judiciară cu Uniunea.  Propunerea 
ar mai fi presupus ca Regatul Unit să rămână parte a Europol și a mandatului 
european de arestare. David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a 
motivat solicitarea prin aceea că Regatul Unit a extrădat peste 10.000 de 
suspecţi de la introducerea sa. 

Barnier a insistat că acesta nu este o situaţie posibilă. “Marea Britanie nu 
este pregătită să accepte libera circulație a persoanelor, competența Curții și 
Carta Drepturilor Fundamentale " - a spus oficialul european -  "aceasta 
înseamnă că Regatul Unit nu poate participa la mandatul european de 
arestare". Potrivit lui Barnier, oficialii britanici nu ar putea astfel participa 
nici la reuniunile consiliilor de administrație ale Europol și Eurojust.  

În guvernul May există în continuare un clivaj serios între cei care doresc 
breexit şi eurofili, nu au fost identificate  toate coordonatele unui acord de 
retragere, iar problema Irlandei nu pare să îşi găsească rezolvarea prea 
curând. Guvernul a balansat, începând din martie a.c., între două soluţii 
pentru uniunea vamală, inacceptabile din punctul de vedere al Uniunii 
Europene. „Cartea albă” promisă de Theresa May şi aşteptată de ambele 
părţi se vrea a fi publicată în iulie a.c., după summit. 

În 20 iunie 2018, Camera Lorzilor a aprobat proiectul de lege privind 
retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, după dezbateri 
parlamentare care au durat câteva luni.  

Tot atunci, Comitetul pentru ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană 
din Parlamentul britanic, în cadrul audierilor cu privire la stadiul negocierilor 
pentru Brexit, l-a audiat pe coordonatorul pentru Brexit din partea 
Parlamentului European, Guy Verhofstadt, care a declarat că o nouă 
înţelegere comercială nu va putea fi încheiată înainte de sfârşitul perioadei 

de tranziţie.  

Verhofstadt a exprimat opinia că nu este posibil să se contureze detaliat 
viitoarea relaţie comercială până în octombrie 2018, nici măcar până în 
martie 2019 și că „(…) va fi nevoie de întreaga perioadă de tranziţie pentru a 
se obţine acordul politic pentru viitoarele relaţii comerciale”. Verhofstadt a 
subliniat şi că negocierile nu vor fi amânate de alegerile pentru Parlamentul 
European sau de procesul de alegere a viitoarei Comisii Europene.  

 

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/barnier-uk-needs-to-show-realism-will-be-shut-out-of-arrest-warrant/
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/exiting-the-european-union-committee/news-parliament-2017/progress-negotiations-verhofstadt-evidence-17-19/
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/exiting-the-european-union-committee/news-parliament-2017/progress-negotiations-verhofstadt-evidence-17-19/
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                               

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 18 - 24 iunie 2018 

 
 
 

  

 Spania și Franța propun ca soluție pentru problema migrației înființarea 
unor  ”centre închise de debarcare pe pământ european” 
Președintele francez, Emamnuel Macron a explicat că propunerea sa, 
abordată deja cu cancelarul german Angela Merkel, constă în crearea unor 
„centre închise pe pământ european”, în care să fie gestionate cererile 
solicitanţilor de azil. În prezent, nu există practic centre închise, cu excepţia 
celor câteva cazuri rare în Grecia şi Italia, sub administraţia Înaltului 
Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR). Propunerea lui Emmanuel 
Macron se dorește a fi „o soluţie diferită şi complementară” la criza care 
divizează Europa. (RO) 
 

 Marea Britanie: Zeci de mii de oameni în stradă, la Londra, pentru un al 
doilea referendum privind Brexit-ul 
Zeci de mii de susținători ai taberei pro-UE au mărșăluit în centrul Londrei 
pentru a solicita guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum 
privind termenii ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. La doi ani de la 
referendumul din 23 iunie 2017, când 52% dintre britanici s-au pronunţat 
pentru ieşirea ţării din UE, sondajele arată că divizările politice pe tema 
Brexit-ului sunt foarte profunde şi că, în pofida unei anumite confuzii cu 
privire la semnificaţia Brexit-ului, opiniile nu s-au schimbat foarte mult. 
(RO) 

 Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a fost numit preşedinte 
al Consiliului Guvernatorilor la Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) 
În calitatea sa de guvernator al României la Banca Europeană pentru 
Investiții (BEI), Eugen Teodorovici a fost numit președintele Consiliului 
Guvernatorilor. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii anuale desfășurată la 
Luxemburg. E. Teodorovici: „Sunt deosebit de onorat pentru preluarea 
acestui mandat de președinte (…) solidaritatea și convergența vor 
reprezenta pilonul central al acțiunilor Băncii în cadrul politicilor sale de 
finanțare (…) voi acționa pentru îmbunătățirea managementului riscurilor 
financiare/non-financiare și pentru adoptarea măsurilor necesare pentru 
conformarea cu cele mai bune practici în domeniul bancar”. (RO) 
 

 Bulgaria, care deține în prezent președinția Consiliului UE, a anunțat că va 
propune închiderea imediată a frontierelor UE pentru migranți 
Bulgaria va propune, la întâlnirea din 24 iunie a.c. privind migrația, 
închiderea imediată a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru 
migranți și crearea unui centru de primire a refugiaților de război în afara 
comunității europene. Premierul bulgar a argumentat că odată ce fluxurile 
migratorii vor fi stăvilite, UE va putea să se ocupe de migranţii aflaţi în 
Europa, având grijă de cei care fug de conflicte şi repatriindu-i pe ceilalţi. 
Boiko Borisov: „Voi insista pentru închiderea imediată a frontierelor externe 
ale întregii Uniuni Europene”. (RO) 

http://www.caleaeuropeana.ro/spania-si-franta-solutie-pentru-problema-migratiei-pedro-sanchez-si-emmanuel-macron-propun-infiintarea-unor-centre-inchise-de-debarcare-pe-pamant-european/
http://www.caleaeuropeana.ro/marea-britanie-zeci-de-mii-de-oameni-in-strada-la-londra-pentru-un-al-doilea-referendum-privind-brexit-ul/
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-finantelor-publice-eugen-teodorovici-a-fost-numit-presedinte-al-consiliului-guvernatorilor-la-banca-europeana-pentru-investitii-bei/
http://www.caleaeuropeana.ro/bulgaria-care-detine-presedintia-consiliului-ue-a-anuntat-ca-va-propune-inchiderea-imediata-a-frontierelor-ue-pentru-migranti/
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 Raport al Consiliului Europei: Populismul xenofob și discursul bazat pe ură 
s-au intensificat anul trecut 
Populismul xenofob și discursul bazat pe ură și-au continuat trendul 
ascendent în anul 2017, pe fondul unui nivel ridicat al migrației și al 
provocărilor precum integrarea, extremismul religios, atacurile teroriste și 
situația socio-economică determinată de austeritate, se arată 
în raportul anual împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) din cadrul 
Consiliului Europei. Retorica populistă a promovat ura față de străini sau de 
minorități, iar migrația și multiculturalismul au continuat să fie prezentate 
ca o amenințare la adresa coeziunii și securității, iar mass-media 
tradiționale și rețelele de socializare au încurajat auto-segregarea și au 
accentuat diviziunile sociale. (RO) 
 

 Eurostat: Aproape jumătate din datoria guvernamentală a României era 
deținută anul trecut de nerezidenți 
Conform Eurostat, aproape jumătate (48,5%) din datoria guvernamentală a 
României era deţinută în 2017 de nerezidenţi, în timp ce corporaţiile 
financiare deţineau 48,7% şi entităţile rezidente nefinanciare 2,7%. La 
nivelul UE, cel mai ridicat procent al datoriei publice deţinut de nerezidenţi 
se înregistra anul trecut în Cipru (82%), Lituania (73%), Letonia (68%), 
Finlanda, Austria şi Slovenia (toate cu 67%). Cel mai ridicat procent al 
datoriei guvernamentale deţinut de corporaţiile financiare s-a înregistrat în 
Suedia şi Danemarca (ambele cu 69%), Olanda, Malta şi Italia (62%). (RO) 
 

 Consiliul UE avertizează România referitor la o „abatere semnificativă” de 
la obiectivul bugetar pe termen mediu și solicită „măsuri urgente” 
Consiliul UE constată că România „nu a reușit să ia măsuri eficiente pentru 
a corecta o abatere bugetară semnificativă” și solicită „măsuri urgente”. 
Instituția a emis astfel  cea de-a treia pentru România din iunie 2017, în 
cadrul „procedurii de abatere semnificativă” a UE. De asemenea, Consiliul a 
emis o recomandare privind măsurile de corectare a unei deviații bugetare 
semnificative în Ungaria. Ambele țări sunt responsabile de abateri 
semnificative de la obiectivele bugetare pe termen mediu, așa cum au fost 
convenite în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere. (RO) 

 Polonia avertizează că un buget al zonei euro ar putea însemna sfârșitul 
Uniunii Europene 
Polonia a apreciat că un buget al zonei euro, propus de Franța și Germania 
pentru a susține blocul monetar format din 19 state, ar putea reprezenta 
sfârșitul Uniunii Europene, dacă acesta se va face în detrimentul bugetului 
multianual post-2020. Șeful de cabinet al preşedintelui polonez Andrzej 
Duda : „Dacă ţările din zona euro decid să cheltuiască mai mult pentru a 
contribui la acest buget, aceasta este problema lor internă. Dacă, 
dimpotrivă, aceasta ar urma să se facă în detrimentul contribuţiei lor la 
bugetul general, atunci aceasta ar însemna efectiv sfârşitul UE (..) ar 
însemna, de facto, că zona euro se separă şi vrea să opereze în afara 
cadrului general al Uniunii”. (RO) 
 

 Emmanuel Macron le cere europenilor să combată populismul care se 
răspândește ca o boală în Europa 
Președintele francez le-a solicitat comentatorilor politici să îi critice pe cei 
care „urăsc Europa” mai degrabă decât să îl atace pe el. E. Macron: „Îi poţi 
vedea cum se întind ca lepra peste tot în Europa, în ţări unde credeam că ar 
fi imposibil să îi mai vedem, în ţări vecine. Ei (n.r. populiştii) spun cele mai 
rele lucruri şi ajungem să ne obişnuim cu asta. Ei provoacă şi nimeni nu este 
oripilat de acest lucru (…) Îi acuzăm pe europeni că nu sunt exact cum am 
vrea noi să fie, dar uităm să îi denunţăm pe cei care nu mai sunt ca noi, pe 
cei care urăsc (Europa) şi care îşi promovează planurile. Ne obişnuim cu 
extremele în ţări care au fost ani buni proeuropeni ca noi şi în această 
chestiune elitele politice, jurnalistice şi de afaceri au o responsabilitate 
imensă”. (RO) 
 

 România, printre cele nouă state UE care vor crea „echipe de reacție 
rapidă” împotriva unor eventuale amenințări cibernetice 
Nouă state membre ale Uniunii Europene vor înființa „echipe de reacție 
rapidă” pentru a răspunde unor eventuale amenințări cibernetice, în cadrul 
noului pact de apărare al UE, a anunțat Lituania, care va conduce acest 
proiect. Echipe formate prin rotaţie din experţi vor fi gata să ajute 
autorităţile naţionale în caz de atac cibernetic, potrivit unui calendar care 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202017.pdf
http://www.caleaeuropeana.ro/raport-al-consiliului-europei-populismul-xenofob-si-discursul-bazat-pe-ura-s-au-intensificat-anul-trecut/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8999282/2-22062018-AP-EN.pdf/7db8e3d5-d310-4f29-b0c9-701ee08abe95
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-aproape-jumatate-din-datoria-guvernamentala-a-romaniei-era-detinuta-anul-trecut-de-nerezidenti/
http://www.caleaeuropeana.ro/consiliul-ue-avertizeaza-romania-referitor-la-o-abatere-semnificativa-de-la-obiectivul-bugetar-pe-termen-mediu-si-solicita-masuri-urgente/
http://www.caleaeuropeana.ro/polonia-avertizeaza-ca-un-buget-al-zonei-euro-ar-putea-insemna-sfarsitul-uniunii-europene-ar-insemna-ca-zona-euro-se-separa-si-vrea-sa-opereze-in-afara-cadrului-general-al-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/emmanuel-macron-le-cere-europenilor-sa-combata-populismul-care-se-raspandeste-ca-o-boala-in-europa/
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va fi stabilit anul viitor. Forţa cibernetică figurează printre primele proiecte 
puse în practică în cadrul pactului european de apărare semnat anul trecut, 
pe fondul climatului creat de îndoielile preşedintelui american Donald 
Trump în legătură cu rolul NATO şi ieşirea Marii Britanii din UE. (RO) 
 

 Comisia Europeană urmărește „îndeaproape și cu îngrijorare” reformele 
judiciare din România 
Purtător de cuvânt al executivului comunitar a anunțat că: „Comisia 
urmărește îndeaproape și cu îngrijorare evoluțiile actuale din România. Așa 
cum am subliniat în mod repetat, lupta împotriva corupției și asigurarea 
unui sistem judiciar independent și profesional sunt de o importanță 
capitală. Acesta este, de asemenea, o parte a rapoartelor Comisiei privind 
MCV. În acest context, urmărim îndeaproape reformele judiciare și codurile 
penale din România. Vom examina legislația adoptată și compatibilitatea 
acesteia cu standardele UE și internaționale relevante”. (RO) 
 

 Trei viziuni, o singură direcție. Viitorul Uniunii Europene, trasat de 
Juncker, Merkel și Macron 
Centrul European de Strategie Politică (EPSC), think-tankul Comisiei 
Europene, a publicat o analiză comparativă a viziunilor prezentate de 
președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, cancelarul german 
Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron asupra agendei 
politice europene. Aceștia au avut o întrevedere în vederea pregătirii 
Consiliului European, în cadrul căreia a fost conturată o viziune mai clară 
asupra modului în care ar trebui să arate o Uniune reformată. Președintele 
francez Emmanuel Macron și cancelarul Angela Merkel au anunțat că 
deschid „un nou capitol” pentru aprofundarea integrării în cadrul Uniunii 
Europene. (RO) 
 

 Prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezentat stadiul procesului de pregătire 
pentru preluarea Președinției Consiliului UE 
Viorica Dăncilă a susținut un discurs în Parlamentul României, în care a 
abordat stadiul procesului de pregătire.  Prim-ministrul a prezentat atât 
prioritățile UE, dar și modul de desfășurare a pregătirilor României, 

precizând că începând cu luna iulie a.c. România va urmări îndeaproape 
președinția Austriei pentru un bun exercițiu anul viitor. „România va 
acționa la Bruxelles de la 1 iulie 2018 precum o președinție din umbră, 
lucrând îndeaproape cu Austria pentru a prelua fără sincope procesele de 
negociere derulate la nivel comunitar cu scopul de a acționa eficient încă 
din prima zi a mandatului. Folosind expertiza instituțiilor europene, dar și a 
președințiilor anterioare, am demarat anul trecut programele de formare a 
celor peste 1.500 de funcționari implicați în acest proces.” (RO) 
 

 Reacția UE, după retragerea Statelor Unite din Consiliul Drepturilor 
Omului al ONU: Riscă să submineze rolul SUA ca susţinător al democraţiei 
pe scena mondială 
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate a 
reacționat după ce Statele Unite s-au retras din Consiliul Drepturilor 
Omului al ONU, apreciind că decizia Washingtonului riscă să afecteze rolul 
SUA pe arena internațională. Federica Mogherini: „SUA au fost întotdeauna 
printre principalele susţinătoare ale drepturilor omului în lume, iar mulţi ani 
a fost un partener puternic al Uniunii Europene în Consiliul pentru drepturile 
omului (…) Decizia riscă să submineze rolul SUA ca susţinător al democraţiei 
pe scena mondială”. (RO) 
 

 „Un nou capitol” pentru aprofundarea integrării în cadrul UE. Angela 
Merkel și Emmanuel Macron vor crearea unui buget comun al zonei euro 
Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, şi preşedintele Franţei, Emmanuel 
Macron, au convenit asupra necesităţii formării unui buget al zonei euro, 
„un nou capitol”  în aprofundarea integrării în cadrul Uniunii Europene. Cei 
doi lideri au semnat „Declaraţia Meseberg – Înnoirea promisiunilor Europei 
de securitate şi prosperitate”, document care prevede consolidarea 
Agenţiei UE pentru protecţia frontierelor (Frontex), reformarea sistemului 
de azil, instituirea unui buget al zonei euro şi transformarea Mecanismului 
European de Stabilitate într-un Fond monetar European. Bugetul zonei 
euro ar urma să devină operaţional din anul 2021. Detaliile planului 
probabil vor fi configurate în cursul summit-ului Uniunii Europene din 28-29 
iunie a.c. (RO) 

http://www.caleaeuropeana.ro/romania-printre-cele-noua-state-ue-care-vor-crea-echipe-de-reactie-rapida-impotriva-unor-eventuale-amenintari-cibernetice/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-urmareste-indeaproape-si-cu-ingrijorare-reformele-judiciare-din-romania/
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_three_visions_one_direction_-_plans_for_the_future_of_europe.pdf
http://www.caleaeuropeana.ro/analiza-trei-viziuni-o-singura-directie-viitorul-uniunii-europene-trasat-de-juncker-merkel-si-macron/
http://www.caleaeuropeana.ro/viorica-dancila-a-prezentat-stadiul-procesului-de-pregatire-pentru-preluarea-presedintiei-consiliului-ue-romania-vrea-sa-isi-demonstreze-eficienta-inca-din-prima-zi-a-mandatului/
http://www.caleaeuropeana.ro/reactia-ue-dupa-retragerea-statelor-unite-din-consiliul-drepturilor-omului-al-onu-risca-sa-submineze-rolul-sua-ca-sustinator-al-democratiei-pe-scena-mondiala/
http://www.caleaeuropeana.ro/un-nou-capitol-pentru-aprofundarea-integrarii-in-cadrul-ue-angela-merkel-si-emmanuel-macron-vor-crearea-unui-buget-comun-al-zonei-euro/
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 Jean-Claude Juncker convoacă o „reuniune informală de lucru” pentru a 
discuta problema migrației 
Președintele Comisiei European a convocat pe 24 iunie 2018 „o reuniune 
informală de lucru”, cu scopul de a discuta problema migrației și a azilului. 
Preşedintele francez şi cancelarul german au anunţat că lucrează la un 
acord între mai multe ţări din spaţiul Schengen vizând să respingă orice 
solicitant de azil către statul în care a fost înregistrat prima oară. Problema 
migrației reprezintă principala divergență care a dus la o criză în guvernul 
german. Dacă negocierile evocate de Macron vor avea succes, ele ar putea 
să-i permită Angelei Merkel să soluţioneze criza şi să evite o rupere a 
coaliţiei sale, aflate la putere de doar trei luni. (RO) 
 

 Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Migranții cărora le-a fost respinsă 
cererea de azil pot rămâne în țara respectivă în timpul desfășurării 
apelului 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că migranții ale căror cereri de 
protecție internațională au fost respinse de unul dintre statele membre UE 
pot rămâne pe teritoriul statului pe durata procedurii de apel. Conform 
hotărârii, deşi ţările UE au dreptul de a adopta decizii de expulzare de 
îndată ce solicitarea de azil a unei persoane a fost respinsă prima dată, 
punerea în aplicare a deciziei trebuie suspendată până la încheierea 
procedurii de apel cel puţin într-o altă instanţă. (RO) 
 

 Comisarul european Corina Crețu a aprobat o finanțare de peste 246 de 
milioane de euro pentru construcția secțiunii de autostradă Târgu Mureș 
– Câmpia Turzii 
Corina Crețu: „Acest proiect de mare importanţă, situat pe un coridor 
european strategic, va contribui la crearea unei reţele de transport mai 
rapide şi mai sigure în România. De asemenea, va face regiunea mai 
atractivă atât pentru investitori, cât și pentru turism şi va înlesni 
dezvoltarea economică, permițând locuitorilor să reducă timpul necesar 
deplasării între Tîrgu Mureș și Câmpia Turzii la mai puțin de oră”. (RO) 
 

 România are una dintre cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă 
vacante din UE 
Conform Eurostat, rata locurilor de muncă vacante pentru zona euro (EA 
19) era de 2,1% în primul trimestru al acestui an, în creştere faţă de o rată 
de 2% în ultimul trimestru al anului trecut şi una 1,9% în primul trimestru al 
anului trecut, statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de 
muncă vacante fiind Grecia (0,7%), Spania şi Portugalia (ambele 0,9%), 
Bulgaria şi Irlanda (ambele cu 1%) şi România (1,2%). Țările membre cu cea 
mai mare rată a locurilor de muncă vacante în primul trimestru au fost 
Cehia (4,8%), Belgia (3,5%), Germania şi Suedia (ambele cu 2,9%), Olanda şi 
Austria (ambele cu 2,8%). (RO) 
 

 Statele membre UE au prelungit sancțiunile impuse Rusiei după anexarea 
ilegală a Crimeei până la 23 iunie 2019 
La 18 iunie 2018, Consiliul UE a decis a extinderea măsurile restrictive ca 
răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului de către Rusia, până 
la 23 iunie 2019. Măsurile se aplică persoanelor din UE și companiilor din 
UE și vizează: importurile de produse, investițiile, serviciile turistice,  
exporturile de anumite bunuri și tehnologii (transporturi, telecomunicații și 
energie și sunt legate de prospectarea, explorarea și producția de petrol, 
gaze și resurse minerale). Serviciile de asistență tehnică, de brokeraj, de 
construcții sau de inginerie legate de infrastructura din aceste sectoare nu 
trebuie să fie furnizate. (RO) 
 

 După opt ani, criza datoriilor din Grecia se încheie 
Miniștrii de finanțe din zona euro au convenit asupra unui acord amplu, 
care pun capăt unei perioade de opt ani de criză, austeritate și planuri de 
salvare pentru Grecia. Acordul, care include o reducere majoră a datoriei 
acestei țări, ar trebui să permită Greciei să iasă de sub tutela creditorilor săi 
- Zona Euro și Fondul Monetar Internațional (FMI) - pentru a începe 
finanțarea singură pe piețe, după câțiva ani de recesiune profundă și trei 
programe de ajutor. (FR) 
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 Consiliul Economic, Social și de Mediu apără bugetul politicii europene de 
coeziune 
Într-un aviz adoptat aproape în unanimitate, Consiliul se opune reducerilor 
bugetare planificate de Comisia Europeană pentru programul bugetar 
2021-2027. La mai mult de o lună de la prezentarea de către Comisia 
Europeană a proiectului său pentru următorul cadru financiar multianual, 
există numeroase criticii în privința reducerilor prevăzute de această 
instituție, fie în cadrul PAC, fie în cadrul fondurilor structurale. (FR) 
 

 Echilibrul dintre viața profesională și cea privată divizează UE 
Aproximativ 300 de organizații neguvernamentale și un grup de deputați 
europeni cheamă miniștrii ocupării forței de muncă din statele membre să 

se pună de acord pentru a începe negocierile cu privire la viitoarea 
directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. În 2016, 
Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă privind armonizarea 
legislațiilor naționale în această privință, ca parte a pilonului social al UE. 
Textul include stabilirea unor venituri minime pentru concediul de 
paternitate, concediul parental și concediul pentru îngrijitori. Parlamentul a 
susținut propunerea în decembrie 2017, iar acum se așteaptă din partea 
Consiliului să inițieze discuții. Într-o scrisoare deschisă trimisă la 18 iunie 
a.c., ONG-urile și asociațiile sindicale au solicitat miniștrilor să arate 
„respectarea cetățenilor europeni și a reprezentanților acestora prin 
avansarea și adoptarea unei poziții comune" cu privire la propunere. (FR) 
(EN)
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