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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Abordarea UE referitoare la reforma Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) 

Comisia Europeană a publicat, în data de 18 septembrie 2018, un 
document de reflecţie, care conține propuneri pentru modernizarea OMC, 
astfel încât normele comerciale internaţionale să poată face faţă 
provocărilor globale. 

Documentul de reflecție al UE propune trei domenii-cheie: 
actualizarea cadrului de reglementare al comerțului internațional, astfel 
încât să reflecte economia globală de astăzi, consolidarea rolului de 
monitorizare al OMC și identificarea unei soluții privind simplificarea 
sistemului OMC de soluționare a litigiilor. 

Uniunea Europeană a început colaborarea cu SUA și cu Japonia, 
parteneri ai OMC, în cadrul discuțiilor trilaterale, precum şi cu China în 
cadrul grupului de lucru special constituit la Reuniunea la nivel înalt UE-
China. În perioada următoare, UE va discuta despre aceste prime idei cu 
partenerii din cadrul OMC, în scopul de a elabora propuneri concrete, pe 
care să le prezinte OMC. Parlamentul European și Consiliul UE vor fi 
informaţi permanent în legătură cu aceste demersuri. Pentru mai multe 
detalii accesați pagina. 

Antitrust: Investigație formală privind o posibilă înțelegere între BMW, Daimler și VW pentru 

tehnologiile mai puțin poluante 

În data de 18 septembrie a.c., Comisia Europeană a deschis o 
investigație pentru a stabili dacă BMW, Daimler și grupul VW (Volkswagen, 
Audi, Porsche) au avut o înțelegere anticoncurențială, încălcând normele UE 
antitrust, în ceea ce privește dezvoltarea și introducerea tehnologiei pentru 
curățarea emisiilor la autoturismele pe benzină și diesel.  

În acest moment, Comisia nu are nici un indiciu că cei anchetaţi ar fi 
colaborat în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor pentru fraudarea 
testelor de poluare. Aceasta a informat companiile vizate și autoritățile de 
concurență din statele membre că a inițiat ancheta.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5786_ro.htm
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Inițiativa cetățenească europeană
1

 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 19 septembrie 2018, în cadrul reuniunii săptămânale a 
Colegiului comisarilor, două iniţiative cetăţeneşti europene: „Eat ORIGINal! Unmask your food” şi „Stop fraudei 
cu fonduri UE și utilizării abuzive a acestor fonduri”.  

Obiectivul propunerii „Eat ORIGINal! Unmask your food” este de a impune declararea obligatorie a 
originii produselor alimentare, pentru a preveni fraudele, pentru a proteja sănătatea publică și pentru a 
garanta dreptul consumatorilor de a fi informați. Înregistrarea inițiativei va avea loc la 2 octombrie 2018 și 
este punctul de plecare al unui proces care va dura un an, timp în care organizatorii vor strânge semnături în 
sprijinul inițiativei.  

Inițiativa cetățenească europeană „Stop fraudei cu fonduri UE și utilizării abuzive a acestor fonduri” 
vizează atât aplicarea unor controale sporite, cât și a unor sancțiuni mai severe pentru a proteja interesele 
financiare ale Uniunii în statele membre care nu participă la Parchetul European. 

În decizia Colegiului comisarilor se precizează că declarațiile de susținere ar trebui să fie colectate pornind de la premisa că acestea sprijină propuneri 
care nu fac diferențieri între statele membre exclusiv pe baza participării sau a neparticipării acestora la Parchetul European.  

Decizia Comisiei de a înregistra inițiativele privește doar admisibilitatea juridică a propunerilor. Comisia nu a analizat conținutul acestora în această 
etapă. Înregistrarea inițiativei va avea loc la 27 septembrie 2018.  

Normele UE de protecție a consumatorilor 

În luna iulie a.c. Comisia Europeană și autoritățile UE responsabile pentru protecția consumatorilor 
au solicitat platformei online Airbnb2 să respecte normele UE privind protecția consumatorilor, respectiv 
trebuie să modifice clauzele și condițiile sale și să îmbunătățească modul de prezentare a prețurilor 
aplicate, în toate versiunile site-ului web, în toate limbile oficiale ale UE până la sfârșitul lunii decembrie 
2018. De asemenea, aceasta trebuie să afișeze prețul total al rezervărilor, inclusiv taxele suplimentare (de 
exemplu: taxe pentru prestarea de servicii și pentru serviciile de curățenie).  

Dna Věra Jourová, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru justiție, consumatori și 
egalitate de gen, a declarat: „(…) Consumatorii din UE beneficiază de drepturi, atât offline, cât și online. Aș 
dori să salut disponibilitatea societății Airbnb de a face modificările necesare pentru a asigura deplina 
transparență și înțelegere a consumatorilor pentru  ceea ce plătesc.”  

                                                 
1 Date generale despre Iniţiativa cetăţenească europeană se pot accesa aici. 
2 Este o companie americană înființată în 2008 care deține o platformă online prin care se pot închiria, oriunde în lume, camere, apartamente sau case întregi direct de la proprietar. 

https://www.airbnb.com/how-it-works?af=43720035&c=.pi0.pk50043190783_247274126159_c_12026464216&gclid=EAIaIQobChMIquzd8pjJ3QIVExoYCh29XA2MEAAYASADEgIUZ_D_BwE
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts?lg=ro
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Acordul comercial dintre UE și Canada (CETA) 

În data de 21 septembrie 2017, a intrat în vigoare Acordul economic 
și comercial provizoriu dintre UE și Canada, urmând a fi ratificat de către 

toate statele membre ale UE. În perioada 26‑27 septembrie a.c., dna Cecilia 
Malmström, membru al Comisiei Europene responsabil pentru comerţ, va 
efectua o vizită în Canada pentru a evalua progresele acestuia.  

Primele informaţii arată că acordul a adus beneficii exportatorilor din 
UE. Pe lângă eliminarea tuturor taxelor vamale, CETA a stimulat climatul de 
afaceri dintre UE și Canada, a oferit securitate juridică companiilor din UE 
care au derulat activităţi de export. De asemenea, acordul prevede condiții 
mai bune pentru prestatorii de servicii, o mai mare mobilitate pentru 

angajații întreprinderilor și recunoașterea reciprocă a calificărilor 
profesionale. 

Statisticile din perioada octombrie 2017-iunie 2018 arată creșterea 
exporturilor cu peste 7%. Rezultate deosebite au fost înregistrate în 
sectoarele mașinilor și utilajelor mecanice, cu creșteri de peste 8%, iar la 
produsele farmaceutice, creşterile au reprezentat 10% din exporturile UE 
către Canada. De asemenea, cu 10% au crescut exporturile la mobilier, cu 
11%, la parfumuri/cosmetice, cu 8% la articole de încălțăminte şi cu 11% la 
articole vestimentare. Exporturile de fructe au crescut cu 29%, cele de 
ciocolată cu 34%, cele de vin spumant cu 11% și exporturile de whisky cu 
5%. 

Anchetă UE - Transgaz ar fi încălcat normele UE în materie de concurență  

Comisia Europeană a investigat, încă din 2017, situaţia de la 
Transgaz3 despre care se presupune că a încălcat normele UE în materie de 
concurenţă prin restricţionarea exporturilor de gaze naturale din România4.  

În opinia Comisiei, întârzierea construirii infrastructurii pentru 
exporturile de gaze și creșterea tarifelor de interconectare, au restricționat 
exporturile de gaze naturale din România către alte state membre. 
Rezultatele preliminare ale investigaţiilor Comisiei Europene au fost 
prezentate în luna septembrie 2018.  

Transgaz a propus majorarea capacităților de export de la 0,1 
miliarde mc la 4 miliarde mc pe an, la punctele de interconectare cu Ungaria 
și Bulgaria, totodată să se asigure că, în propunerea de tarife pe care o va 
înainta Autorității române de reglementare în domeniul energiei (ANRE), nu 

                                                 
3 Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. este unic administrator și 
operator al rețelei de transport al gazelor naturale din Romania, deţinând toate punctele de 
interconectare cu țările vecine. 
4 România ocupă locul al treilea în UE la producția de gaze naturale cu rezerve semnificative 
de gaze, ținând seama și de descoperirile recente din Marea Neagră. 
 

va face discriminări între tarifele de export și tarifele interne şi să se abțină 
de la utilizarea oricăror alte mijloace de obstrucționare a exporturilor.  

Aceste angajamente ar rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 
2025, iar monitorizarea îndeplinirii acestora de către Transgaz ar fi 
încredințată unui administrator fiduciar.  

Comisia a invitat toate părțile interesate să prezinte observații 
privind angajamentele în termen de patru săptămâni de la publicarea 
acestora în Jurnalul Oficial al UE.  Pe baza observațiilor, Comisia va adopta o 
opinie finală, prin care va stabili dacă angajamentele Transgaz răspund sau 
nu preocupărilor în materie de concurență.  
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România, pe „harta” Anuarului regional Eurostat 2018 

 Anuarul Eurostat 2018 include statistici din diferite arii de activitate, 
construind împreună imaginea generală a regiunilor Europei. Anuarul arată 
diferențele între zonele urbane și cele rurale în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă la nivelul UE.  

Potrivit acestui document România se numără printre țările în care 
deosebirile sunt notabile.  

În Uniunea Europeană, rata ocupării forței de muncă în mediul urban este de 
72%, în timp ce în zonele rurale urcă la 73%, conform datelor pentru 2017.  

Cele mai mari discrepanțe au fost înregistrate în Lituania (82% urban, 68% 
rural) și Bulgaria (76%, respectiv 62%). Situații diferite, cu rate mai mari la sate decât 
în orașe, sunt cele din țări precum Germania (77% rural, 82% urban) sau Belgia (72% 
vs 62%). 

În România, mediului urban îi corespunde o rată de 68,5%, în timp ce în 
zonele rurale aceasta coboară la 62%. Pe de altă parte, la acest capitol cele mai mici 
valori din România sunt înregistrate în suburbii și orașe de mici dimensiuni, cu o rată 
de 60,6%. 

În 2018, la nivelul întregii populații din România, rata ocupării forței de muncă 
a fost de 63,9% (71,8 în rândul bărbaților, respectiv 55,8% la femei). 

Mai sunt incluse statistici despre speranța de viață la naștere, raportate la 
nivelul anului 2016, cu o medie europeană de 83,6% în rândul persoanelor de sex 

feminin, față de 78,2% (sex masculin). În timp ce în Spania și Italia sunt înregistrate cele mai ridicate nivele, România se numără printre ultimele 10 țări (79,1% în 
rândul fetelor, 71,7% pentru băieți). 

În ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale, mai bine de jumătate dintre europenii cu vârste între 16-74 de ani, respectiv 54%, au folosit  Instagram, 
Facebook sau Twitter. Românii, cu 52% utilizatori de rețele sociale, se apropie de media europeană, în timp ce valorile cele mai ridicate sunt în rândul 
islandezilor (89%). 
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

  

 În data de 19 septembrie a.c. Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate şi comisarul european responsabil pentru 
transporturi, Violeta Bulc, au prezentat o comunicare comună a Comisiei Europene în care se prezintă viziunea asupra unei strategii noi și cuprinzătoare menite 
să conecteze mai bine Europa și Asia. 

Cu această ocazie, dna Mogherini a declarat: „(...) 
Conectivitatea este calea de urmat în viitor. Cu cât suntem 
mai conectați, cu atât avem mai multe oportunități – de a 
găsi soluții politice comune și de a le oferi cetățenilor 
prosperitate economică. Abordarea noastră reflectă calea 
urmată de Uniunea Europeană: crearea de rețele mai 
puternice și consolidarea parteneriatelor pentru o 
conectivitate durabilă, în toate sectoarele și pe baza 
respectării regulilor comune. Acesta este modul în care 
europenii fac față problemelor și valorifică oportunitățile, în 
beneficiul cetățenilor din Europa și din Asia deopotrivă.” 

Noua strategie se bazează pe experiența UE în ceea ce 
privește îmbunătățirea conectivității în cadrul propriilor 
frontiere și în vecinătatea sa imediată - în mare parte Balcanii 
de Vest și vecinătatea estică. Chiar dacă Asia este diversificată 
din punct de vedere geografic, regional, economic și social, 
strategia va încerca să conecteze Europa și Asia în ansamblu, 
concentrându-se pe o abordare coerentă și cuprinzătoare. 
Conectarea Europei și Asiei prin legăturile de transport, de 
reţele energetice, digitale şi rețelele umane întărește 
rezistența societăților și regiunilor și va crea căi pentru un 
viitor mai bun, cu emisii reduse de carbon. Conectivitatea 
durabilă va ajuta, de asemenea, oamenii să se bucure de 
standarde mai înalte de trai, creând, în același timp, mai 
multe oportunități de educație, colaborare și cercetare, și va 
promova schimburile culturale. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_connecting_europe_and_asia_-_building_blocks_for_an_eu_strategy_2018-09-19.pdf
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Referitor la rețelele de transport, comisarul european pentru transporturi, dna Violeta Bulc, a declarat că: „(...) Infrastructura de transport este seva 
vitală a conexiunilor UE-Asia, făcând posibile deplasările de persoane și bunuri între continente care avansează datorită digitalizării și decarbonizării. Europa 
utilizează în comun una dintre rețelele de transport, precum și programele de finanțare a infrastructurilor cele mai dezvoltate din lume, respectiv: rețeaua 
transeuropeană de transport. Conectivitatea contează!” 

Noua strategie se bazează pe patru dintre punctele forte ale UE: piața internă ca bază a conectivității durabile, experiența sa în crearea de rețele 
transfrontaliere, capacitatea acesteia de a construi parteneriate - la nivel bilateral, regional și internațional, precum și un cadru financiar cuprinzător pentru 
mobilizarea investițiilor. 

Propunerile formulate în comunicarea comună urmează să fie discutate în cadrul Parlamentului European și la Consiliu și vor contribui la discuțiile privind 
conectivitatea din cadrul Summit-ului Asia-Europa (ASEM), care va avea loc la Bruxelles, în perioada 18-19 octombrie a.c. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna  17 – 23  septembrie a.c.,  deputații europeni au întreprins activităţi parlamentare exterioare – delegații. 

Adunarea parlamentară EuroLat  

Criza umanitară din Venezuela, situația din Brazilia și Nicaragua, agenda digitală, globalizarea și ajutorul pentru dezvoltare au fost câteva dintre temele 
discutate de deputații europeni și parlamentarii latino-americani în cadrul celei de-a 11-a sesiune plenară a Adunării 
Parlamentare euro-latinoamericane (EuroLat)5, desfășurată la Viena – Austria, în perioada 17 - 20 septembrie a.c. 

Cei 150 de membri s-au întrunit pentru a adopta rezoluții privind Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
siguranța și securitatea aeriană, combaterea impunității, reglementarea globalizării, ajutorul pentru dezvoltare acordat 
țărilor cu venituri medii, dispariția forțată a minorilor și lupta împotriva inegalității. Grupul de lucru privind securitatea, 
criminalitatea organizată, transnațională și terorismul a făcut recomandări privind lupta împotriva terorismului, inclusiv 
prevenirea radicalizării on-line și combaterea criminalității organizate transnaționale. Alt subiect din agenda adunării au 
inclus criza umanitară datorată migrației masive din Venezuela și situației din Brazilia, înaintea alegerilor prezidențiale. 

În  cadrul întâlnirilor cu reprezentanții societății civile, membrii EuroLat au discutat despre stadiul de acțiune al 
drepturilor LGBTI în UE și America Latină. Forumul femeilor EuroLat s-a întâlnit în cadrul acestei sesiuni.  

Președintele componentei europene a EuroLat, dl Ramón Jáuregui (S & D, ES), a co-prezidat sesiunea plenară, 
alături de dl Elias Castillo (Panama), dna Karin Kneissl, ministrul federal pentru Europa, integrare și afaceri externe al 

                                                 
5 Adunarea parlamentară euro-latino-americană (EuroLat) este instituția parlamentară a Asociației strategice biregionale, înființată în iunie 1999, în cadrul Summit-ului UE-CELAC (între Uniunea 
Europeană - America Latină și Caraibe). EuroLat a fost creat în 2006. Acesta se reunește în sesiune plenară o dată pe an. EuroLat este o adunare parlamentară multilaterală formată din membri 
ai Parlamentului European și reprezentanți ai parlamentelor din America Latină și Caraibe, inclusiv Parlatino (Parlamentul latino-american), Parlandino (Parlamentul Andin), Parlacen 
(Parlamentul Central American) și Parlasur (Parlamentul Mercosur). Congresele mexican și chilian sunt reprezentate, de asemenea, prin comisiile parlamentare mixte UE / Mexic și UE / Chile. 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_en.htm
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Austriei, și dna Karoline Edtstadler, secretar de stat la Ministerul de interne din Austria. 

Ziua internațională a democrației 

Conferința cu tema „Conducerea UE pentru democrație" care 
marchează Ziua Internațională a Democrației a avut loc în 18 septembrie a.c., 
la sediul Parlamentului European din Bruxelles - Belgia. 

În parteneriat cu o serie de ONG-uri - Fundația Europeană pentru 
Democrație (EED), Rețeaua Europeană a Fundațiilor Politice (ENoP), 
Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), Oficiul IDEA Internațional 
pentru Uniunea Europeană, Comisia Europeană și Serviciul European de 
Acțiune Externă - participanții au discutat despre provocările actuale cu care 
se confruntă democrațiile, rolul social-media în politică, precum și despre  
modalitățile de avansare prin angajarea femeilor și promovarea lor în 
posturi de conducere. 

Printre participanții la eveniment s-au numărat lideri politici și 
practicieni care lucrează în domeniu la Bruxelles, dar și la nivel internațional, 
factori de decizie ai UE, reprezentanți ai  societății-civile, cadre universitare, 
cercetători și cetățeni interesați. 

 

 

 

 

 

Conferința a fost deschisă cu mesajul dnei Federica Mogherini, 
responsabilul pentru politica externă a UE, urmat de un discurs al dlui 
Stavros Lambrinidis, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru 
drepturile omului.  

Sesiunea a fost împărțită în două paneluri: prima parte s-a 
concentrat pe  dezbaterea privind rolul UE în susținerea democrației la nivel 
mondial, provocările interne și externe cu care se confruntă UE și 
modalitățile de a împiedica discursul populist. Partea a doua a sesiunii a fost 
structurată în jurul a 4 teme: tehnologia și sfera publică în schimbare; 
angajamentul liderului politic; dezvoltarea democrației prin promovarea 
femeilor; statul și viitorul democrației.  

Discursurile din finalul conferinței au fost susținute de foștii deputați 
europeni dna Veronique de Keyser și dl Edward McMillan-Scott. 
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Statul de drept în Polonia 

Reprezentați ai Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) au întreprins o vizită de lucrul la Varșovia - Polonia, în perioada 19-21 
septembrie a. c.6, pentru a aduna informații care să le permită să evalueze dacă în această țară  se respectă valorile fundamentale al UE și statul de drept. În 
cadrul programului au fost stabilite întâlniri cu reprezentanții guvernului și ai sistemului judiciar, cu Ombudsmanul polonez, cu reprezentanții altor autorități 
publice și ai altor părților interesate pentru a obține informații despre cele mai recente evoluții. 

De asemenea, în cadrul vizitei au fost programate întâlniri cu reprezentanții mass-media și cu activiștii pentru drepturile femeilor. 

Vizita a avut loc în contextul dialogului privind statul de drept dintre Consiliul afaceri generale al UE și autoritățile poloneze, inițiat în iunie a.c., în baza 
articolului 7 din Tratatul UE7.  

O primă serie de concluzii a fost prezentată de șeful delegației, președintele Comisiei LIBE, dl Claude Moraes,  într-o conferință de presă, susținută la 
Varșovia, în 21 septembrie a.c. 

                                                 
6 În data de 24 mai a.c., Comisia LIBE a decis să organizeze o vizită în Polonia, compusă din președintele și raportorii aparținând tuturor grupurilor politice. Vizita de lucru contribuie la activitatea 
de monitorizare și va constitui baza unui posibil raport intermediar.  
7 În martie, Parlamentul European a adoptat decizia7 Comisiei Europene7 de a activa articolul 7 alineatul (1) din Tratatul UE și a cerut guvernelor UE să determine rapid dacă Polonia este expusă 
riscului unei încălcări grave a valorilor UE și, dacă este cazul, să propună soluții. Într-o rezoluție7, adoptată în luna noiembrie 2017, deputații europeni au reiterat necesitatea unui proces regulat 
de monitorizare a situației din Polonia pentru a proteja valorile UE, menționate la articolul 2 din tratat, respectiv democrația, drepturile fundamentale ale cetățenilor și statul de drept. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0055+0+DOC+XML+V0//RO
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M007&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+XML+V0//RO
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

Consiliul afaceri generale 

Consiliul afaceri generale s-a întrunit, la 18 septembrie a.c., la Bruxelles, pentru a discuta despre următorul cadru financiar multianual și despre 

prioritățile și intențiile legislative ale Comisiei Europene pentru 2019. Miniștrii afacerilor externe și europene din UE au discutat și despre reuniunea Consiliului 

European din octombrie și despre statul de drept din Polonia.  

 În legătură cu orientările pentru cadrul financiar multianual (CFM) din perioada 2021-2027,  miniștrii au stabilit prioritățile pentru negocierile viitoare și 
și-au făcut cunoscute opiniile asupra modului în care prioritățile politice ale UE și valoarea adăugată europeană sunt reflectate în propunerea privind CFM.  

 Dezbaterile au pornit de la raportul elaborat sub egida președinției austrice, care prezintă 
structura propusă a noului CFM, cheltuielile administrative, flexibilitatea și sinergiile propuse în 
cadrul CFM, angajamentele restante și resursele proprii. 
 La încheierea dezbaterilor, dl. Gernot Blümel, ministru federal a Austriei pentru UE, artă, 
cultură și mass-media a precizat: „(…) Cadrul financiar multianual al UE reprezintă o oportunitate de 
a face alegeri strategice pentru viitor. Este vorba de potrivirea bugetului UE cu prioritățile noastre 
politice și de aducerea unei valori adăugate la cheltuielile UE. Dezbaterea noastră de astăzi, care s-a 
axat pe aceste întrebări esențiale, va contribui, prin urmare, la fundamentarea discuțiilor noastre 
viitoare. Președinția austriacă va planifica o activitate intensă la nivel tehnic și politic pentru a 
avansa, cât mai mult posibil, și pentru a facilita un viitor acord între statele membre.” 

 În urma discursului președintelui Juncker privind starea Uniunii Europene din luna 
septembrie a.c., Consiliul a discutat despre prioritățile și intențiile legislative ale Comisiei Europene 
pentru 2019 și a evaluat  situația propunerilor legislative în așteptare, pentru perioada care a rămas 
până la încheierea mandatului PE, în 2019. 

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=11871%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docum
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 De asemenea, miniștrii afacerilor externe și europene din UE au început pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din octombrie a.c., 
examinând un proiect de ordine de zi adnotat.  
 În cadrul reuniunii din 18 octombrie a.c., liderii UE sunt așteptați să redeschidă discuțiile privind migrația, să adopte concluzii privind securitatea 
internă și să abordeze problemele specifice de politică externă. 
 Referitor la situația statului de drept în Polonia, Consiliul a organizat o audiere, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, făcând referire la 
preocupările identificate în propunerea motivată a Comisiei. 
 Nu în ultimul rând, Președinția austriacă și-a prezentat prioritățile pentru durata mandatului său, care se încheie la 31 decembrie 2018. 
 Printre celelalte tematici adoptate de către Consiliu, se numără și concluziile prin care sunt aprobate prioritățile parteneriatului strategic UE- ONU 
privind operațiunile de asigurare și menținere a păcii și gestionarea crizelor pentru perioada 2019-2021. Consiliul a recunoscut caracterul reciproc avantajos al 
cooperării de durată ONU-UE privind menținerea păcii și gestionarea civilă, polițienească și militară a crizelor. Crearea de parteneriate cu ONU contribuie la 
consolidarea rolului UE ca actor global în domeniul păcii și securității. 
 

Reuniunea informală a miniștrilor energiei 

   

În data de 18 septembrie 2018, a avut loc în Linz - Austria, reuniunea informală a miniștrilor energiei.   

Pe agenda de lucru s-au aflat  teme precum utilizarea în viitor a  

hidrogenului pentru producerea energiei electrice și evaluarea  progreselor 

realizate cu privire la pachetul legislativ privind energia curată. „(…) Președinția 

austriacă a Consiliului UE a propus o inițiativă privind hidrogenul care a fost 

semnată și aprobată de  majoritatea statelor membre. Prin aceasta statele 

semnatare se angajează să continue cercetarea și investițiile pentru  

dezvoltarea în viitor a unei tehnologii  de producere și utilizare a hidrogenului” -    

a declarat  Elisabeth Köstinger, președintele  reuniunii miniștrilor pentru 

energie, precizând că în Linz se construiește una dintre cele mai moderne 

centrale de  producere a hidrogenului. 

În cadrul dezbaterilor privind energia curată Elisabeth Köstinger  a 

evidențiat faptul că : „(…) Pentru a putea  îndeplini  obiectivele privind clima și 

energia pentru 2030 trebuie să consolidăm și să integram mai bine formele de 

energie regenerabilă. De asemenea, o mare provocare este posibilitatea 

utilizării energiei regenerabile și  atunci când soarele nu strălucește , nivelul 

apei este scăzut sau nu există vânt. Prin urmare este esențial să găsim soluții  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11814-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16007-2017-INIT/en/pdf
https://www.eu2018.at/agenda-priorities/programme.html
http://www.consilium.europa.eu/media/36453/st12279-en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/09/18/multilateralism-the-council-endorses-the-un-eu-strategic-partnership-on-peace-operations-and-crisis-management-priorities-for-2019-2021/
https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/9875/european-union-united-nations-fact-sheet_en
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pentru stocarea energiei și a surplusului de energie. Hidrogenul regenerabil ar putea juca un  rol important în acest domeniu în viitor. Mai mult, hidrogenul nu 

reprezintă doar o potențială tehnologie de stocare a energiei, ci prin utilizarea lui, ca și combustibil pentru autovehicule, contribuie la  reducerea dependenței 

sistemului de transport de resursele de energie fosile. 

Comisarul UE pentru energie și climă Miguel Arias Cañete a salutat, la rândul său, inițiativa Președinției austriece privind hidrogenul: „(…) Hidrogenul 

regenerabil oferă un potențial semnificativ pentru decarbonizarea economiei europene. Comisia  va susține inițiativa întrucât va stimula procesul de inovare pe 

întreg teritoriul UE”. 

În continuare, ministrul federal Elisabeth Köstinger a informat miniștrii cu privire la faptul că finalizarea acestui pachet reprezintă o prioritate pentru 

politica energetică a președinției austrice. „(…) Președinția bulgară a finalizat trei dosare importante cu privire la: energia regenerabilă, eficiența energetică și 

guvernanța. Acest lucru ne-a permis să facem progrese importante și am convingerea că vom reuși să finalizăm acest nou pachet.” 

Miniștrii energiei au  susținut  o dezbatere cu privire la mecanismele de asigurare a capacității. Elisabeth Köstinger   a adoptat o poziție conciliantă 

declarând următoarele: „(…) Recunoaștem faptul că, în ultimii ani, mai multe state membre au introdus diferite tipuri de mecanisme de asigurare a capacității. În 

acest domeniu opiniile statelor membre variază considerabil  iar obiectivul nostru în calitate de țară care deține președinția Consiliului UE  este de a găsi  

propuneri care  să asigure pe de o parte un cadru juridic sigur iar pe de altă parte un nivel ridicat al securității aprovizionării.” 

În  încheiere, ministrul federal Elisabeth Köstinger  a declarat: „(…) Am avut o discuție deschisă și activă în cadrul căreia pozițiile statelor membre au fost 

pe deplin respectate  pentru a realiza progrese în direcția  finalizării pachetului de măsuri privind energia curată în lunile următoare.” 
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ELEMENT DE INTERES GENERAL 

Summit-ul Inițiativa celor 3 Mări (I3M) 

Președinți și reprezentanți din  12 state - Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Estonia, Ungaria, Republica 

Letonia, Republica Lituania, Republica Polonia, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia acestora s-au reunit, la București – România,  în data de 17-18 

septembrie 2018, s-au reunit cu ocazia organizării la București a celui de-al treilea Summit al I3M. 

Liderii prezenți au adoptat o declarație comună în legătură cu obiectivele vizate de această platformă, orientate spre creșterea puternică a economiei, 

întărirea coeziunii Uniunii Europene și îmbogățirea legăturilor transatlantice.  

S-a adus în dezbatere rolul pe care ar putea să-l aibă această inițiativă în dezvoltarea a statelor prin intermediul unei conectivități îmbunătățite în 

domeniile transportului, energiei și extinderii tehnologiei digitale,  în special pe axa Nord-Sud dar nu numai, impulsionând astfel relațiile economice, securitatea 

energetică și fluxurile comerciale  investiționale în regiune și cu alți parteneri din comunitatea euro-atlantică.  

Declarația finală a Summitu-lui  a marcat intrarea acestei forme de asociere într-o  nouă etapă de maturitate politico-economică prin adoptarea unei liste 

de 27 de proiecte regionale de interconectare a I3M în cele trei domenii-cheie: transport, energie și digital. Din cele 27 de proiecte următoarele cinci au fost 

propuse de România: 

http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/joint-statement-for-the-creation-of-the-network-of-the-chambers-of-commerce-of-the-three-seas-initiative
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 Bursa de transporturi în regiunea Inițiativei celor 3 Mări; 

 Gazoductul BRUA; 

 Platforma digitală pentru monitorizarea bazinelor hidrografice în regiunea Inițiativei celor 3 Mări; 

 FAIR way Danube - reabilitarea şi întreţinerea şenalului Dunării şi afluenţilor săi navigabil; 

 Coridorul feroviar Gdansk-Constanţa; 

 Soluții de interoperabilitate pentru un sector energetic digitalizat și sustenabil în domeniul stocării energiei în regiunea Inițiativei celor 3 Mări. 

În marja summitu-lui, a fost organizat primul Forum de afaceri al I3M  la care au participat reprezentanții Camerelor naționale de Comerț din 7 țări 

participante Bulgaria, Croația,  Ungaria, Lituania, Polonia, România și Slovenia. În acest cadru s-a decis crearea rețelei Camerelor de comerț 3SI pentru sprijinirea 

activităților Forumului de afaceri  și conectarea comunităților de afaceri din regiune. Reţeaua va promova implementarea proiectelor prioritare de inter-

conectivitate în zona Mării Baltice, Mării Adriatice şi a Mării Negre, în special în domeniul digital, al transporturilor şi al energiei. Obiectivul reţelei este de a 

coopera cu statul gazdă în organizarea anuală a Forumului de afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări şi de a acţiona în concordanţă cu obiectivele generale stabilite 

la reuniune. Reţeaua va implementa şi va promova obiectivele economice 3SI, în linie cu politicile UE, în cooperare cu Asociaţia Camerelor Europene de Comerţ 

şi alte organizaţii UE care sprijină mediul de afaceri. Membrii reţelei vor acţiona împreună pentru obţinerea sprijinului financiar din partea UE şi a altor 

organizaţii financiare pentru proiectele comune și vor acorda  atenţie sporită zonelor cu potenţial ridicat, cum ar fi IMM-urile, tinerii antreprenori, start-upurile 

prin facilitarea schimbului de know-how în rândul participanţilor. 

În încheierea reuniunii a fost anunțat viitorul summit  I3M,  care va avea loc în 2019, în Slovenia, în cadrul  căruia se preconizează că va fi lansat site-ul web 

dedicat I3M, creat de partea română, care va fi gestionat succesiv de gazdele următoarelor întâlniri. 
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

 

Reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern de la Salzburg - Austria   

 

Șefii de stat și de guvern ai UE  au participat în perioada 19-20 septembrie a.c. la reuniunea informală a Consiliului European desfășurată la Salzburg - 

Austria.  

Summit-ul a fost găzduit de Sebastian Kurz, cancelarul Austriei. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a prezidat reuniunea, la care a fost invitat, 

ca de obicei, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.  

  Pe agenda reuniunii s-au aflat subiecte precum: problematica migrației, în continuarea deciziilor formulate pe această temă la Consiliului European din 

iunie 2018, securitatea internă a UE și aspecte privind relațiile externe ale UE.  

Discuțiile au vizat, atât componenta internă a migrației  și  reforma  sistemului european de azil, cât și dimensiunea externă, cu precădere consolidarea 

cooperării cu statele terțe, de origine și de tranzit, în efortul de gestionare a cauzelor profunde ale migrației. Președinția austriacă a Consiliului UE a făcut o 

prezentare cu privire la punerea în aplicare a  concluziilor Consiliului European, în special în ceea ce privește cele două concepte  noi avansate  cu această ocazie 

–  platformele de debarcare a imigranților în afara UE și centrele controlate din interiorul UE.  

Liderii au luat act de numărul scăzut al sosirilor neregulamentare ale migranților, chiar mai scăzut decât în anii de dinaintea crizei. Totodată cancelarul 

federal Sebastian Kurz a declarat : „(…)  Deși Egiptul nu a susținut înființarea centrelor de refugiați și nici  platformele de debarcare pentru imigranți, s-a dovedit a 

fi  foarte eficient în  lupta împotriva  migrației ilegale. În  ultimii 2  ani, nu au mai ajuns în Europa ambarcațiuni ale refugiaților din Egipt. De asemenea, acesta a 

evidențiat faptul că „ceea ce este relevant în lupta  împotriva migrației  ilegale este ca numărul persoanelor stabilite ilegal  în Europa să fie cât mai mic”. 

În încheiere,  Donald Tusk a menționat că: „(…)  Dezbaterea privind migrația a demonstrat că nu putem să ajungem la un acord în toate privințele, cu 

toate acestea însă suntem uniți de aceleași  obiective: combaterea imigrației ilegale, consolidarea frontierelor externe și intensificarea cooperării cu țările terțe.” 

În urma dezbaterilor,  liderii au convenit să consolideze cooperarea cu Egiptul și alte țări africane. „(…)  Împreună cu cancelarul Kurz, am inițiat un dialog 

cu președintele egiptean și putem spune acum că există sprijin din partea Consiliului European pentru acest dialog și pentru dialoguri similare” – a mai declarat 
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președintele Donald Tusk. În acest context, președintele Consiliului European, dl Tusk, a anunțat că are în agendă o întâlnire cu președintele Egiptului, Al Sisi,  

pentru a face progrese în cadrul cooperării, și că s-a convenit  asupra organizării unui Summit cu Liga Statelor Arabe, în luna februarie 2019.  

Șefii de stat sau de guvern au trecut în revistă progresele realizate și au convenit să consolideze poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și 

să accelereze combaterea tuturor formelor de criminalitate cibernetică, de manipulare și de dezinformare.  
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BREXIT 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

 

 

Negocierile pentru Brexit sunt în faza decisivă. Acum există mai multe speranțe, 

dar și mai puțin timp  

Donald Tusk anunță un summit special dedicat Brexitului în luna noiembrie a.c.  

 
Negocierile legate de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană constituie problema fundamentală aflată pe ordinea de zi atât a Consiliului Afaceri 

Generale (art. 50), din 18 septembrie, cât și a Summit-ului european informal al liderilor care a avut loc între 19 și 20 septembrie a.c., la Salzburg - Austria. 
La 18 septembrie, la finalul întrunirii Consiliului Afaceri Generale (art. 50), Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, a declarat, 

reiterând astfel pozițiile și îngrijorările Uniunii: 

 am intrat în linie dreaptă în ceea ce privește negocierile;  

 de la ultima reuniune a Consiliului, din 20 iulie a.c., au fost făcute unele progrese (Euratom, 
cooperarea judiciară, protecția datelor personale); 

 este necesară ajungerea la un acord în ceea ce privește: 
 guvernanța acordului de retragere; 
 cele 3000 mărci înregistrate, protejate în prezent în statele membre și drepturile de proprietate 

intelectuală atașate acestora; 

 trebuie rezolvată problema irlandeză, în sensul evitării instaurării unei granițe „dure” între Irlanda și 
Irlanda de Nord, în respectul acordului încheiat cu Regatul Unit în decembrie 2017 și confirmat de premierul 
britanic. Ceea ce în mod obligatoriu trebuie cuprins în Acordul de retragere este un “backstop” operațional, cu respectarea deplinei integrități a teritoriului 
Regatului Unit, până la identificarea celei mai bune soluționări a acestei probleme8. 

                                                 
8 La începutul anului 2018, Michel Barnier a propus o soluție temporară, “backstop”, pentru a preveni o graniță dură între cele două părți: până la încheierea unui acord definitiv, Irlanda de 
Nord ar rămâne aliniată la standardele europene, pentru a evita controalele la granița cu Republica Irlanda. Propunerea a fost considerată de către partea britanică drept inacceptabilă, căci ar fi 
însemnat unificarea întregii Irlande, sub controlul UE. La rândul său, Uniunea Europeană a considerat contrapropunerile premierului britanic nefezabile; în aceste condiții, Michel Barnier a 
avansat la întrunirea Consiliului o nouă strategie, a „de-dramatizării”: Uniunea Europeană insistă asupra caracterului temporar al soluției de “backstop” și se arată dispusă să ajungă la un 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5829_en.htm
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Ministrul român delegat pentru afaceri europene, dl Victor Negrescu, participant la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50), a declarat că, în 
perspective preluării președinției Consiliului UE „(… ) România își va folosi în continuare toate resursele pentru a gestiona procesul de negociere privind ieşirea 
Marii Britanii din Uniunea Europeană la nivelul aşteptărilor cetăţenilor şi în deplin acord cu obiectivele sale în context european.”  

La Summit-ul informal de la Salzburg, Donald Tusk a  anunțat un summit suplimentar, pentru rezolvarea problemelor Brexit-ului, la mijlocul lunii 
noiembrie a.c. și a prezentat din nou ideile expuse de Michel Barnier:  

 astăzi există mai multe speranțe, dar și mai puțin timp; 

 negocierile pentru Brexit intră în faza lor decisivă, dar sunt posibile încă diferite scenarii; 

 propunerile Regatului Unit indică o evoluție pozitivă și voința politică de a mima efectele negative ale Brexit (disponibilitatea de cooperare în 
domeniul securității și politicii externe); 

 propunerile Regatului Unit în ceea ce privește problema irlandeză sau cadrul de cooperare economic presupun încă o serie de negocieri; 

 discuțiile trebuie finalizate în această toamnă. 
Pozițiile participanților la Summit nu sunt, însă, unitare în ceea ce privește problematica Brexit-ului: 

 Jean-Claude Juncker: un acord cu Marea Britanie este încă „departe"; 

 Karin Kneissl, ministrul austriac de externe: în ceea ce privește Brexitul nu există fricțiuni între statele membre, ci un grad ridicat de coeziune9; 

 Leo Varadkar, prim-ministru irlandez: nu se poate vorbi despre noi progrese față de cele înregistrate în luna martie a.c. 
 
Participant la summit-ul de la Salzburg, președintele României, Klaus Johannis, a reiterat  importanța menținerii unei voci unitare și coerente a Uniunii 

Europene în procesul de negociere cu partea britanică, în vederea obținerii unui acord de retragere echitabil pentru toate părțile. Pentru România este prioritar 
să fie protejate drepturile și  interesele cetățenilor săi care locuiesc în Regatul Unit. Totodată, susține necesitatea unei relații cât mai strânse între Uniunea 
Europeană și Marea Britanie după Brexit. 

Între timp, în Barea Britanie pe fondul disputelor din spațiul public privitoare la un nou referendum pe tema Brexit-ului (susținut, printre alții de primarul 
Londrei, Sadiq Khan și foștii premieri Tony Blair și John Major), Comitetul Consultativ pentru Migraţie (Migration Advisory Committee)10, se arată într-un raport 
public că în Regatul Unit ar trebui create facilități pentru sosirea doar a muncitorilor cu înaltă calificare şi limitat accesul pentru cei cu nivel de calificare scăzut: 
"Recomandăm trecerea la un sistem în care imigraţia este gestionată fără acces preferenţial pentru cetăţenii UE". Comitetul Consultativ pentru Migraţie a 
afirmat că acest lucru ar fi posibil numai în cazul în care politicile referitoare la migrație nu ar fi incluse în viitorul acord dintre Regatul Unit și Uniunea 
Europeană. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
compromis, respectiv controlul la graniță să fie partajat între vameșii britanici și europeni. Dacă această strategie ar funcționa, negocierile ar putea fi reluate la începutul lunii octombrie și un 
acord ar putea fi încheiat în noiembrie 2018 –  
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/09/19/migration-et-brexit-au-menu-du-sommet-europeen-de-salzbourg_5357103_3214.html?xtmc=brexit&xtcr=3  
9 Poziția Austriei în ceea ce privește Brexit-ul a fost clar exprimată de către cancelarul Sebastian Kurz, cu ocazia preluării de către țara sa a președinției Consiliului UE: „Sper că putem rezolva 
problema dificilă a Irlandei de Nord şi a unei posibile frontiere. Dacă nu ajungem la o soluţie, atunci susţin continuarea negocierilor pentru a se evita un Brexit dur” - 
https://www.caleaeuropeana.ro/pentru-a-evita-un-brexit-dur-cancelarul-austriac-sebastian-kurz-a-carui-tara-a-preluat-presedintia-consiliului-ue-sugereaza-prelungirea-negocierilor/  
10 Organizaţie independentă care oferă guvernului britanic recomandări privind migraţia 

https://afacerieuropene.mae.ro/local-news/3098
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/09/19/remarks-by-president-donald-tusk-ahead-of-the-informal-salzburg-summit/
https://www.dw.com/en/brexit-deadlock-theresa-may-urges-eu-to-compromise/a-45566322
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/participarea-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-la-reuniunea-informala-a-consiliului-european-salzburg-republica-austria
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-immigration/no-special-treatment-for-eu-citizens-after-brexit-report-recommends-idUKKCN1LY178
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/09/19/migration-et-brexit-au-menu-du-sommet-europeen-de-salzbourg_5357103_3214.html?xtmc=brexit&xtcr=3
https://www.caleaeuropeana.ro/pentru-a-evita-un-brexit-dur-cancelarul-austriac-sebastian-kurz-a-carui-tara-a-preluat-presedintia-consiliului-ue-sugereaza-prelungirea-negocierilor/
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 Emmanuel Macron: Europa nu e un menu à la carte. Ţările care nu vor 
avantajele UE să nu se mai atingă de fondurile structurale 
Preşedintele Franţei își dorește limitarea avantajelor pe care statutul de 
membru le aduce pentru țările care provoacă probleme şi situaţii 
tensionate în interiorul UE. „Cei care creează criza sunt tocmai cei care vă 
explică pe urmă că Europa nu se poate pune de acord. (…) Ţările care nu vor 
avantajele aduse de Europa să nu se mai atingă de fondurile structurale. 
Trebuie ca primăvara viitoare să avem cu adevărat această discuţie. Europa 
nu e un menu à la carte, e un proiect politic.” (RO) 

 Comisia Europeană continuă investigațiile pentru a se asigura că Transgaz 
își respectă angajamentele asumate  
După deschiderea unei investigații oficiale în iunie 2017, Comisia 
Europeană și-a exprimat preocuparea că Transgaz, operatorul român al 
infrastructurii de transport al gazelor, controlat de stat, ar fi încălcat 
normele UE în materie de concurență, prin restricționarea exporturilor de 
gaze naturale din România. Margrethe Vestager, comisar responsabil cu 
politica în domeniul concurenței: „Consumatorii de gaze naturale din 
întreaga UE ar trebui să se bucure de beneficiile unei piețe europene unice a 
energiei, integrată și concurențială. Analizăm dacă angajamentele propuse 

de Transgaz promovează fluxul liber de gaze naturale la prețuri competitive 
pe piețele din Europa de Sud-Est, în special prin conectarea României la 
țările vecine, Ungaria și Bulgaria.” (RO) 

 Jean-Claude Juncker nemulțumit de stadiul discuțiilor privind migrația de 
la Consiliul European din Salzburg 
Preşedintele Comisiei Europene a declarat că ţările nu au făcut suficiente 
concesii în prima zi a summitului UE. Italia, Austria şi mai multe ţări central-
europene au susţinut că singura cale de a opri migraţia ilegală este întărirea 
graniţelor externe ale Uniunii Europene, opunându-se tentativelor de 
redistribuire a solicitanţilor de azil în cadrul UE. Alte guverne doresc 
soluţionarea problemei migraţiei de teamă că aceasta va ajuta partidele 
populiste să obţină rezultate bune la alegerile europene din 2019. În plus, 
unele ţări din UE se opun planurilor de întărire a autorităţii Frontex. (RO) 

 La nivelul Uniunii Europene,  30% din energia electrică a fost produsă din 
surse regenerabile în 2016 
Potrivit Eurostat, hidroenergia este cea mai importantă sursă, urmată 
îndeaproape de energia eoliană și apoi de energia solară. Alte surse 
regenerabile pentru producerea energiei electrice includ lemnul, biogazul, 
deșeurile regenerabile și energia geotermală. La nivelul statelor membre 

https://www.caleaeuropeana.ro/emmanuel-macron-noi-critici-catre-liderii-est-europeni-europa-nu-e-un-meniu-a-la-carte-tarile-care-nu-vor-avantajele-ue-sa-nu-se-mai-atinga-de-fondurile-structurale/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1501_ro.htm
https://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-vrea-sa-se-sigure-ca-transgaz-isi-respecta-angajamentele-asumate-in-urma-declansarii-unei-investigatii-a-executivului-comunitar/
https://www.caleaeuropeana.ro/jean-claude-juncker-nemultumit-de-stadiul-discutiilor-privind-migratia-de-la-consiliul-european-din-salzburg/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-253950_QID_69BA0E36_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDIC_EN,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-253950UNIT,PC;DS-253950INDICATORS,OBS_FLAG;DS-253950INDIC_EN,119820;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EN_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23


 

22 

UE, în cinci țări, mai mult de jumătate din energia electrică consumată în 
2016 a fost generată din surse regenerabile: Austria (73%), Suedia (65%), 
Portugalia și Danemarca (ambele 54%) și (Letonia 51,3%). În România 
42.7% din energia consumată în 2016 a fost din surse regenerabile. (RO) 

 Emmanuel Macron: Statele UE care nu acceptă migranți ar trebui să iasă 
din Schengen 
Președintele francez a declarat că statele UE care nu sunt solidare în 
privința migrației ar trebui să părăsească Spațiul Schengen.  „Ţările care nu 
vor mai mult Frontex (n.r. cele care nu acceptă ca această agenţie 
europeană să participe la supravegherea frontierelor naţionale), sau nu vor 
mai multă solidaritate, vor ieşi din Schengen”. (RO) 

 Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă României un împrumut de 450 
de milioane de euro destinat Programului Național de Dezvoltare Rurală 
Împrumutul este destinat finanțării contribuţiei naţionale la punerea în 
aplicare a Programului de Dezvoltare Rurală (PNDR), alături de ajutoarele 
nerambursabile de la fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
pentru perioada 2014-2020. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va fi 
promotorul proiectului, iar beneficiarii finali ai împrumutului vor fi entităţi 
publice şi private. Aceasta este a doua operaţiune a BEI care sprijină 
dezvoltarea rurală în România. Operaţiunea anterioară, în valoare de 300 
milioane euro, care a sprijinit PNDR 2007-2013, a fost finalizată, de plăţile 
din cadrul acesteia beneficiind circa 900 de proiecte de infrastructură 
rurală, 4.000 de fermieri şi IMM-uri din domeniul industriei agroalimentare 
şi din sectorul forestier. (RO) 

 Compania Amazon, verificată de UE privind modul în care foloseşte datele 
comercianţilor care îşi vând produsele pe site 
Autorităţile de reglementare europene verifică dacă retailerul online 
Amazon foloseşte datele comercianţilor într-un mod în care restricţionează 
concurenţa. Margrethe Vestager, comisarul pentru concurenţă a făcut 
acest anunţ într-o perioadă în care au loc solicitări pentru un control mai 
strict al Amazon din partea autorităţilor de reglementare şi chiar să fie 
divizat grupul, pentru că este prea mare. Comisarul a spus că problema 
este legată de faptul că Amazon găzduieşte comercianţi pe site-ul său şi în 

acelaşi timp concurează cu aceiaşi retaileri prin utilizarea datelor lor pentru 
vânzările proprii ale companiei. (RO) 

 Bulgaria se opune sancționării Ungariei prin activarea articolului 7 
Bulgaria se alătură Poloniei și Cehiei în ceea ce privește sprijinul acordat 
Ungariei în disputa sa cu UE. O eventuală sancţiune împotriva Ungariei „(…) 
ar constitui o încălcare a suveranităţii unei ţări a Uniunii Europene. (…) 
Dacă Ungaria este vizată în prezent şi tentative de a sancţiona Polonia au 
fost făcute, Bulgaria ar putea să devină într-o zi obiectul unei propuneri 
asemănătoare” - a apreciat ministrul Apărării Krasimir Karakacianov. (RO) 

 Miniștrii români dețin recordul de prezență la reuniunile Consiliului 
Uniunii Europene 
O analiză realizată la nivel european relevă faptul că miniștrii români dețin 
recordul la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește prezența la 
reuniunile Consiliului UE. Astfel, miniștrii români au luat parte la peste 90% 
dintre întâlniri, în timp ce media europeană se situează la 76%. Cifrele 
prezentate sunt bazate pe minutele reuniunilor Consiliului UE din perioada 
28 iunie 2015 – 1 august 2018. (RO) 

 Președintele Consiliului European le cere liderilor UE să termine cu 
jocurile învinuirii privind migrația și să treacă la acțiune 
Donald Tusk: „(…) Voi invita liderii să oprească jocul de vină pentru 
migrație. În ciuda retoricii agresive, lucrurile se mișcă în direcția cea bună 
(…) În loc să profităm de situația politică, ar trebui să ne concentrăm asupra 
a ceea ce funcționează și pur și simplu. Nu mai putem fi împărțiți în cei care 
doresc să rezolve problema fluxurilor ilegale de migranți și cei care vor să o 
folosească pentru câștiguri politice.” (RO) 

 Președinția română a Consiliul UE va susține demersurile Austriei în 
avansarea negocierilor privind noul Cadru financiar multianual“ 
Victor Negrescu: „Suntem pe deplin implicaţi în urmărirea evoluției 
negocierilor pe ansamblul dosarelor aflate în discuție la nivelul Consiliului 
UE şi continuăm să susţinem eforturile Preşedinţiei austriece în avansarea 
acestora. Vizăm asigurarea continuităţii între actualul Trio şi cel pe care îl 
deschidem la 1 ianuarie 2019, România – Finlanda – Croaţia, în scopul 
atingerii obiectivelor în raport cu agenda europeană.” (RO) 
 

https://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-30-din-energia-electrica-a-fost-produsa-din-surse-regenerabile-in-2016/
https://www.caleaeuropeana.ro/emmanuel-macron-statele-ue-care-nu-accepta-migranti-ar-trebui-sa-iasa-din-schengen/
https://www.caleaeuropeana.ro/banca-europeana-de-investitii-acorda-romaniei-un-imprumut-de-450-de-milioane-de-euro-destinat-programului-national-de-dezvoltare-rurala/
https://www.caleaeuropeana.ro/compania-amazon-verificata-de-ue/
https://www.caleaeuropeana.ro/bulgaria-se-alatura-poloniei-si-cehiei-in-disputa-ungariei-cu-ue-sofia-se-opune-sanctionarii-budapestei-prin-activarea-articolului-7/
https://www.caleaeuropeana.ro/euobserver-ministrii-romani-detin-recordul-de-prezenta-la-reuniunile-consiliului-uniunii-europene/
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-consiliului-european-le-cere-liderilor-ue-sa-termine-cu-jocurile-invinuirii-privind-migratia-si-sa-treaca-la-actiune/
https://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-delegat-pentru-afaceri-europene-presedintia-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene-va-continua-sa-sustina-demersurile-austriei-in-avansarea-negocierilor-privind-noul-cadru-financia/
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 Situația justiției din Polonia ”este mai urgentă ca oricând” 
Franţa şi Germania au făcut au declarat că situaţia este „mai urgentă ca 
oricând” pentru sistemul de justiţie din Polonia, vizat de o serie de reforme 
controversate. „Am discutat deja situaţia statului de drept (în Polonia) de 
cinci ori în această incintă de la lansarea de către Comisia Europeană a 
procedurii de activare a articolului 7 (…) însă dialogul nu a permis niciun 
progres substanţial” - se arată în textul comun, citit de ministrul german al 
afacerilor europene Michael Roth, în numele său şi al omologului său 
francez, Nathalie Loiseau. Această procedură care ar putea conduce 
teoretic la suspendarea dreptului de vot al Varşoviei în cadrul UE. (RO) 

 Fostul cancelar austriac Christian Kern și-a exprimat intenția de a intra în 
cursa pentru funcția de președinte al Comisiei Europene 
Christian Kern a anunțat că va deschide lista social-democrată din țara sa 
(SPOe) la europarlamentare cu intenția de a fi candidatul socialiștilor 
europeni la succesiunea lui Jean-Claude Juncker în frunctea executivului 
european în 2019. Social-democrația trebuie să vegheze ca „Europa să 
continue să strălucească la fel ca un oraș sus pe un deal și să nu se scufunde 
într-o mlaștină naționalistă” - a precizat Christian Kern punctând că „ideea 
de democrație liberală și deschisă spre lume este pusă sub un mare semn al 
întrebării” de populiștii de pe întreg continentul. (RO) 

 Comisarul european pentru competiție critică procedura Spitzenkandidat 
de alegere a președintelui Comisiei Europene 
Margrethe Vestager s-a declarat a fi împotriva procesului Spitzenkandidat 
de alegere a viitorului președinte al Comisiei Europene, avertizând că 
acesta este unul profund nedemocratic deoarece alegătorii nu pot 
influența în mod direct rezultatul. „În majoritatea țărilor nu puteți vota 
pentru această persoană” - a precizat aceasta, spunând că ideea electorală 
europeană de a alege președintele Comisiei Europene este „complet 
ficțiune”. Alegătorii pot spune pe cine preferă, dar „nu pot decide”. (RO) 

 Declarația Finală a Summit-ului celor Trei Mări de la București. România și 
celelalte 11 state participante se angajează să consolideze Uniunea 
Europeană și legăturile transatlantice 
Creșterea dezvoltării economice, consolidarea coeziunii UE și îmbogățirea 
legăturilor transatlantice rămân principalele obiective ale Inițiativei celor 
Trei Mări, al cărei summit s-a desfășurat la București. A fost adoptată o listă 
de 27 proiecte prioritare de interconectare a I3M în cele trei domenii cheie 
– transport, energie, digital, prin organizarea primului Forum de Afaceri al 
I3M, prin inițierea Fondului de Investiții și prin crearea Rețelei I3M de 
Camere de Comerț și prin participarea la nivel înalt, în calitate de parteneri, 
a Comisiei Europene, a Statelor Unite și a Germaniei. (RO) 

 Austria și Franța, poziții diferite privind problema migrației. Cancelarul 
Sebastian Kurz dorește un summit UE-Africa. Președintele Emmanuel 
Macron insistă asupra expulzărilor 
Cancelarul Austriei a anunțat organizarea unui summit UE-Africa în luna 
decembrie 2018, în vreme ce președintele francez, Emmanuel Macron, a 
solicitat accelerarea expulzării migranților care nu îndeplinesc criteriile 
pentru a obține azil în blocul comunitar. Sebastian Kurz: „Vom organiza un 
summit Europa-Africa în decembrie, sperăm cu sprijinul Franţei. Vrem să ne 
concentrăm asupra dezvoltării economice a Africii.” (RO) 

 Vicepreședintele CE, Maros Sefcovic, și-a anunțat candidatura din partea 
socialiștilor la șefia Comisiei Europene: Trebuie să scăpăm de gardurile de 
sârmă ghimpată din mințile noastre 
Maros Sefcovic, vicepreședintele Comisiei Europene, și-a anunțat 
candidatura pentru funcția de președintele al Comisiei Europene în 
competiția internă a Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D). „Vreau să 
fiu în frunte și să vitalizez eforturile colective în familia social-democratică 
pentru a obține soluții inspiraționale pentru poporul Europei” - a declarat 
politicianul slovac, responsabil în prezent pentru uniunea energetică, 
anunțându-și decizia la Parlamentul European. (RO) 

 
 

 

https://www.caleaeuropeana.ro/franta-si-germania-fac-front-comun-situatia-justitiei-din-polonia-este-mai-urgenta-ca-oricand/
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