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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Educație, cultură, tineret și sport  

Ediția din 2018 a Monitorului educației și formării al Comisiei este 
cea de-a șaptea a acestui raport anual care prezintă modul cum evoluează 
sistemele de educație și formare din UE, cuprinzând o gamă largă de date. El 
prezintă progresele înregistrate în UE în direcția îndeplinirii celor șase 
obiective stabilite pentru 2020 în materie de educație și formare.  

Ediția din 2018 a Monitorului educației și formării arată, încă o dată, 
că statele membre au înregistrat progrese în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor lor principale. Cu toate acestea, persistă în continuare diferențe 
în interiorul țărilor și între ele, ceea ce demonstrează că sunt necesare mai 
multe reforme. Acest fapt este valabil, în special, în ceea ce privește 
competențele de bază, în cazul cărora este necesar un efort mai mare 
pentru a se asigura de faptul că tinerii învață să citească, să scrie și să 
calculeze în mod corespunzător – condiții indispensabile pentru ca ei să 
devină cetățeni activi și responsabili. 

Procentul elevilor care abandonează școala a scăzut la 10,6% în 2017, foarte 
aproape de obiectivul de mai puțin de 10% de îndeplinit până în 2020. 
Totuși, acest procent înseamnă că mai mult de unul din zece elevi se 

confruntă cu perspective dificile în ceea ce privește continuarea educației 
sau intrarea fără probleme pe piața forței de muncă, inclusiv din cauza 
numărului redus de oportunități disponibile pentru învățare în rândul 
adulților. 

Procentul celor care finalizează învățământul terțiar a crescut la 
39,9 %, indicativ foarte apropiat de obiectivul de 40% convenit pentru 2020. 
Iar 95,5 % dintre copiii cu vârsta de cel puțin patru ani au participat la 
programe de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, puțin peste obiectivul 
de cel puțin 95%. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/eu-benchmarks
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/eu-benchmarks
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Monitorul analizează, de asemenea, cât de mult cheltuiesc statele 
membre pentru educație, ceea ce reprezintă o investiție importantă în 
dezvoltarea economică și socială. În 2016, finanțarea din fonduri publice a 
educației a crescut cu 0,5% în termeni reali față de anul precedent. Cu toate 

acestea, multe state membre continuă să investească mai puțin în educație 
decât înainte de criza economică, iar treisprezece state membre au cheltuit 
efectiv mai puțin în acest domeniu. 

România are inițiative de modernizare a sistemului de învățământ. Cu toate acestea, implementarea avansează destul de greu. În pofida creșterii  din anul 2016, 
cheltuielile pentru educație rămân mici,în special pentru învățământul preșcolar și școlar. Ambele forme suntimportante pentru un start egal în viață și pentru 
abordarea abandonului școlar. Echitatea în educație, decalajul rural-urban și incluziunea romilorrămân provocări cheie, cu consecințe asupra creșterii economice 
favorabile incluziunii  și asupra inegalității în societate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSOANELE CARE ABANDONEAZĂ EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ 
(18-24 ani) 

 

PERSOANELE CARE FRECVENTEAZĂ ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 
(30-34 ani) 
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Agricultură și dezvoltare rurală  

Comisia Europeană va finanța cu 172,5 milioane euro din bugetul agricol al UE promovarea produselor agroalimentare ale 

Uniunii și în lume. 

În următorii trei ani vor fi derulate 79 de campanii, vizând o gamă largă de produse, între care: lactatele, măslinele și uleiul de măsline, precum și fructele 
și legumele. Scopul este ca producătorii din sectorul agroalimentar al UE să răspândească informații despre calitatea produselor lor, pentru a le promova pe 
piețele din UE și pentru a deschide noi piețe. Programele urmăresc o serie de priorități, cum ar fi evidențierea calității alimentelor europene cu indicații 
geografice sau a metodelor de producție ecologică. 

Dintre cele 79 de programe 
aprobate, 48 au vizat țări din afara UE, 
din care 23 de programe sunt dedicate 
sectorului fructelor și legumelor, iar 
altele sunt dedicate brânzeturilor și 
produselor lactate. 

Anul acesta s-au alocat în total 
97 de milioane euro „programelor 
simple de promovare”, propuse de una 
sau mai multe organizații din același 
stat membru. Alte 75,5 milioane euro 
vor finanța „multiprograme”, propuse 
de cel puțin două organizații din cel 
puțin două state membre, sau de una 
sau mai multe organizații europene. 
Programele selectate vizează solicitanți 
din 19 state membre. 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/
https://ec.europa.eu/chafea/agri/
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Educație, cultură, tineret și sport  

DiscoverEU 

Ca urmare a succesului primei runde a programului DiscoverEU1, 
Comisia Europeană va lansa, la 29 noiembrie 2018, a doua competiție 
pentru câștigarea de permise de călătorie gratuite. 

Candidații trebuie să aibă vârsta de 18 ani la 31 decembrie 2018 și să 
fie dispuși să călătorească între 15 aprilie și 31 octombrie 2019 pentru o 
perioadă maximă de 30 de zile. Cei interesați vor trebui să depună cereri 
prin intermediul Portalului european pentru tineret. Un comitet de evaluare 
va estima cererile și va selecta beneficiarii. Solicitanții vor fi informați cu 
privire la rezultatele selecției pe la mijlocul lunii ianuarie 2019.  

Candidații selecționați vor putea călători individual sau într-un grup 
de până la cinci persoane. Ca regulă generală, se va călători cu trenul. Cu 
toate acestea, pentru a se asigura un acces larg pe întregul continent, 
participanții vor putea să utilizeze și alte mijloace de transport, cum ar fi 
autobuzul sau feribotul, sau, în mod excepțional, avionul. Acest lucru va da 
siguranța tinerilor care locuiesc pe insule sau în regiuni izolate ale UE că vor 
avea și ei șansa de a participa la această inițiativă.  

                                                 
1 DiscoverEU a fost lansată în luna iunie a.c., cu un buget de 12 milioane euro în 2018. 
Până în prezent, DiscoverEU a oferit unui număr de peste 15.000 de tineri posibilitatea de 
a călători în Europa. Anul acesta a fost desemnat  Anul european al patrimoniului 
cultural  şi cei care călătoresc au avut ocazia de a participa la numeroase evenimente de 
celebrare a patrimoniului cultural al Europei. În perioada 9 iulie - 30 septembrie 2018, 
aproximativ       15.000 de tineri au primit permise de călătorie pe baza unei cote fixe 
pentru fiecare țară. Odată selectați, aceștia au putut călători, fie individual, fie în grupuri 
de maximum 5 persoane, timp de cel mult 30 de zile în cel puțin un stat membru al UE.  

Uniunea energetică  

Alianța europeană pentru baterii 

La un an de la lansarea platformei Alianța europeană pentru baterii 
(EBA - European Battery Alliance)2, planul de acțiune3 al Comisiei este în 
vigoare, primele instalații-pilot de producție sunt în curs de construcție și se 
anunță proiecte suplimentare de stabilire a UE ca actor principal în 
domeniul strategic al producției de baterii și al inovării aferente.  

Bateriile vor fi la fel de importante pentru industria autovehiculelor 
din secolul al XXI-lea, precum a fost motorul cu ardere pentru secolul al     
XX-lea. Dacă UE dorește să își mențină poziția de lider, atât în sectorul 
autovehiculelor, cât și în domeniul sistemelor energetice curate, trebuie să 
aibă o capacitate independentă de a dezvolta și de a produce baterii.  

Pentru Europa, producerea de baterii este un imperativ strategic în 
tranziția către o energie curată, pentru modernizarea și competitivitatea 
industriei sale, inclusiv pentru industria autovehiculelor. Totodată, se speră 
că acest lucru va stimula crearea de noi locuri de muncă și va determina 
creșterea economică, va impulsiona cercetarea și inovarea și va pregăti 
industria europeană în vederea respectării angajamentelor și obiectivelor de 

                                                 
2Alianța europeană pentru baterii a fost lansată de vicepreședintele Šefčovič, împreună cu 
statele membre și cu industria de profil, în octombrie 2017. Această platformă de 
cooperare reunește, în prezent, Comisia Europeană, statele membre UE interesate, Banca 
Europeană de Investiții și peste 260 reprezentanţi ai industriei și inovării. Obiectivul este 
crearea în Europa a unui lanț valoric competitiv, inovator și durabil, care să aibă ca 
element central celulele de baterii durabile.  
3Planul de acțiune strategic privind bateriile a vizat toate activitățile care pot ajuta statele 
membre, regiunile și industria europeană să elaboreze proiecte competitive, inovatoare și 
durabile pentru producția de baterii în UE. Printre acestea se numără măsurile privind 
accesul la materii prime, cercetarea și inovarea, dezvoltarea de competențe, cadrul de 
reglementare care va asigura faptul că bateriile introduse pe piață nu sunt doar 
competitive, de înaltă calitate și sigure, ci și durabile și reciclabile. Planul de acțiune a fost 
elaborat pe baza discuțiilor cu principalele părți interesate din industria de profil, cu 
statele membre interesate și cu Banca Europeană de Investiții. 
 

https://europa.eu/youth/discovereu_ro
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_ro
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3861_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e8b694e-59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/swd20180245.pdf
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combatere a schimbărilor climatice stabilite de Uniune, ținând cont și de 
prevederile Acordului de la Paris. În plus, obiectivul „Noii strategii pentru 
politica industrială” a Comisiei este ca UE să devină lider mondial în materie 
de inovare, digitizare și decarbonizare. 

Comisia a demarat punerea rapidă în aplicare a Planului strategic de 
acțiune privind bateriile. Sunt în curs de desfășurare o serie de activități-
cheie, precum cadrul de reglementare, materii prime, parteneriatul        
inter-regional pentru baterii, cercetare, competențe. 

Comerț 

Acordul comercial și Acordul de investiții UE-Vietnam4 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 17 octombrie 2018, acordul comercial și acordul de investiții UE-Vietnam5, deschizând calea pentru semnarea și 
încheierea acestora.  

Acordul comercial va elimina practic toate taxele vamale aplicabile mărfurilor comercializate între cele două părți. De asemenea, acordul include un 
angajament ferm, care are un caracter juridic obligatoriu, privind dezvoltarea durabilă, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a drepturilor 
lucrătorilor, protecția mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice, cu o trimitere explicită la Acordul de la Paris. 

Acordul comercial va elimina peste 99% dintre taxele vamale aplicabile mărfurilor care fac obiectul schimburilor comerciale între cele două părți. La 
intrarea în vigoare a acordului, Vietnamul va elimina 65% dintre taxele la import aplicate exporturilor UE. Restul taxelor vor fi eliminate treptat pe parcursul unei 
perioade de 10 ani, pentru a se ține cont de faptul că Vietnamul este o țară în curs de dezvoltare. Acordul conține, de asemenea, dispoziții specifice vizând 
eliminarea barierelor netarifare din sectorul autovehiculelor și va oferi protecție pentru 169 de produse alimentare și băuturi tradiționale europene în Vietnam, 
cunoscute sub numele de indicații geografice, precum vinul Rioja sau brânza Roquefort. Prin intermediul acordului, întreprinderile din UE vor fi în măsură să 
participe pe picior de egalitate cu întreprinderile vietnameze la licitații de achiziții 
publice ale autorităților vietnameze și întreprinderilor de stat. 

Pe lângă faptul că oferă oportunități economice semnificative, acordul 
comercial oferă garanții că schimburile comerciale, investițiile și dezvoltarea 
durabilă merg mână în mână, stabilind cele mai înalte standarde în materie de 
forță de muncă, siguranță, mediu și protecția consumatorilor, asigurându-se că nu 
există niciun fel de „uniformizare la un nivel inferior” în scopul atragerii 
comerțului și a investițiilor. Acordul obligă părțile să respecte și să pună efectiv în 
aplicare principiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind drepturile 
fundamentale la locul de muncă și să pună în aplicare acordurile internaționale de 

                                                 
4 Acordul comercial UE-Vietnam — site dedicat 
5 Vietnamul este cel de-al doilea partener comercial al UE ca mărime din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), după Singapore, înregistrând un comerț cu mărfuri în valoare de 
47,6 miliarde de euro pe an și cu servicii în valoare de 3,6 miliarde de euro. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/
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mediu, cum ar fi Acordul de la Paris, să acționeze în favoarea conservării și a gestionării durabile a faunei și florei sălbatice, a biodiversității, a silviculturii și a 
pescuitului și să implice societatea civilă în monitorizarea și implementarea acestor angajamente de către părți. 

Comisia prezintă Consiliului propunerile de semnare și de încheiere a ambelor acorduri. După obținerea aprobării Consiliului, acordurile vor fi semnate și 
vor fi prezentate Parlamentului European spre aprobare. Ulterior acordul comercial poate fi încheiat de către Consiliu și poate intra în vigoare. Acordul privind 
protejarea investițiilor, încheiat cu Vietnamul, va fi ratificat de statele membre în conformitate cu procedurile interne ale acestora. 

 

Piața unică digitală 

Cu ocazia Târgului Internațional al Filmului Clasic (MIFC) de la Lyon, Mariya Gabriel, comisarul responsabil cu economia digitală și societatea digitală, a 
prezentat prototipul unui repertoriu de filme europene. Această inițiativă care face parte din strategia Digital4Culture și se înscrie în Anul european al 
patrimoniului cultural 2018. 

Lansat cu ajutorul Observatorului European al Audiovizualului, noul repertoriu va permite profesioniștilor, autorităților publice și cetățenilor să aibă acces 
la informații despre filmele europene și despre disponibilitatea lor online, în cadrul serviciilor de transmisie video la cerere (Video on Demand - VOD) din toate 
țările Uniunii Europene. 

Actualmente, prezența online a filmelor europene se limitează la aproximativ 25% dintre acestea oferite de serviciile VOD în Uniunea Europeană. Deși 
există baze de date naționale, nu există nimic asemănător la nivel european, ori, Europa are un rol major în cinematografia mondială, înregistrând peste 18.000 
de filme produse în perioada 2007-2016 și un volum total al producțiilor care a crescut cu 47% în aceeași perioadă, de la 1 444 de lungmetraje în 2007 la 2 124 
în 2016. 

Deocamdată repertoriul este încă în stadiul de prototip și include date despre 35.000 de filme europene, primite de la 115 servicii VOD. Lansarea 
versiunii beta este prevăzută pentru primăvara anului 2019, iar lansarea versiunii definitive va avea loc la finele anului viitor.  
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Ajutor umanitar și gestionarea crizelor 

MODEX România este cel mai important exercițiu medical de 

urgență desfășurat vreodată în Uniunea Europeană 

Exercițiul Modex România 2018 reprezintă cea mai importantă 
acțiune de pregătire medicală desfășurat vreodată în cadrul mecanismului 
de protecție civilă al UE și a avut loc la București la începutul acestei 
săptămâni. Pentru simularea au fost mobilizați peste 1 000 de persoane și 
au participat echipe medicale din Austria, Germania, Italia, România, 
Slovacia, Suedia, Norvegia și Israel, precum și experți din alte state 
participante la mecanism. 

Exercițiul a simulat un cutremur cu o magnitudine de 7,5 grade care 
afectează Bucureștiul, provocând atât deteriorarea pe scară largă a 
infrastructurilor, cât și un număr mare de răniți. În cadrul exercițiului, 
capacitățile naționale sunt depășite și România activează mecanismul de 
protecție civilă al UE, prin care se acordă asistență din partea țărilor 
participante. Este necesar să fie instituite servicii de căutare și salvare și 
echipe medicale în zonele urbane, precum și sprijin pentru evacuarea 
persoanelor rănite către locuri sigure din România și din alte state membre 
ale UE. Scopul acestei simulări este de a evalua, în condiții concrete de 
teren, dacă echipele medicale și experții sunt în măsură să asigure 

coordonarea operațională între echipele din diferite țări. 

Exercițiile de simulare ale UE au fost concepute pentru a îmbunătăți 
cooperarea operațională în materie de asistență în domeniul protecției civile. Prin 
urmare, se pot testa planificarea pentru situații de urgență, procedurile de luare a 
deciziilor, comunicarea către public și mass-media în situații de urgență majoră și 
se pot identifica necesitățile viitoare de formare profesională și lacunele 
operaționale. 

Acest exercițiu este al cincilea și ultimul exercițiu din perioada 2017-2018. 
Exercițiile anterioare au avut loc în Regatul Unit, Danemarca, Bulgaria și Austria. 
Exercițiile la nivelul UE sunt organizate de țările participante la mecanism, cu o 
contribuție financiară din partea Comisiei. 

Mecanismul de protecție civilă facilitează cooperarea în ceea ce privește 
răspunsul în caz de dezastre între 34 de state (UE 28, Islanda, Muntenegru, 
Norvegia, Serbia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia). Țările 
participante pun în comun resursele disponibile pentru țările afectate de dezastre 
din întreaga lume. Atunci când este activat, mecanismul asigură coordonarea 
asistenței în interiorul și în exteriorul UE. Comisia gestionează mecanismul prin 
intermediul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC).  

Mecanismul a fost activat în cazul unora dintre dezastrele care au lovit 
planeta în ultimii ani, cum ar fi cutremurul din Haiti (2010), tsunamiul din Japonia 
(2011), taifunul Haiyan care a lovit Filipine (2013), epidemia de Ebola (2014), 
conflictul din Ucraina (2014), cutremurul din Nepal (2015). 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/echo/node/524_fr
http://ec.europa.eu/echo/node/524_fr
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Locurile de muncă, creșterea economică, investițiile și competitivitatea 

Obiectivele de dezvoltare durabilă 

Comunicarea cu titlul „Următorii pași către un viitor european durabil”, adoptată de Comisie la 22 noiembrie 2016, a anunțat lansarea unei platforme 
multipartite, prezidată de prim-vicepreședintele Timmermans. 

Platforma reunește un grup diversificat de reprezentanți la nivel înalt, experți din mediul academic, organizații neguvernamentale, mediul de afaceri, 
societatea civilă, reprezentanţi ai Comitetului Economic și Social European și ai Comitetului European al Regiunilor care consiliază Comisia cu privire la 
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivelul UE și care fac schimb de bune practici la nivel local, regional, național și la nivelul UE. 

Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă și cele 169 de ținte conexe au un caracter mondial, sunt universal aplicabile și sunt interconectate. Atât statele 
dezvoltate, cât și statele în curs de dezvoltare, au responsabilitatea comună de a realiza obiectivele de dezvoltare. 

Joi, 11 octombrie a.c., a avut loc cea de a doua reuniune a platformei multipartite la nivel înalt a Comisiei pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU. Membrii platformei au adoptat o contribuție6 la documentul de reflecție al Comisiei intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030”, care va fi 
prezentat în cadrul dezbaterii privind viitorul Europei lansată de președintele Juncker.  

Platforma propune, printre altele, ca UE să dezvolte o strategie globală privind Europa durabilă pentru 2030, care să orienteze politicile și programele UE. 
Membrii platformei sugerează consolidarea coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, de exemplu prin alinierea procesului semestrului european, a finanțelor 
publice și a reglementărilor financiare ale UE, precum și a planurilor de decarbonizare pe termen lung ale UE cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Membrii 
platformei propun, de asemenea, idei în domenii de politică ce sunt considerate esențiale pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, cum ar fi 
incluziunea socială, consumul și producția durabilă, clima și energia, alimentația, agricultura și utilizarea terenurilor, precum și coeziunea. 

                                                 
6Contribuția platformei multipartite la nivel înalt pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă 
 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
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Schimbări climatice 

Lansarea unui fond de investiții de 100 de milioane euro în 

domeniul energiilor nepoluante 

Comisia Europeană și Coaliția Breakthrough Energy au semnat, în 
data de 17 octombrie 2018, un memorandum de înțelegere pentru a institui 
„Breakthrough Energy Europe” (BEE), care este un fond comun de investiții 
care va ajuta întreprinderile europene inovatoare să se dezvolte și să 
introducă pe piață tehnologii energetice nepoluante revoluționare. 

Prin această inițiativă, Comisia continuă să își asume un rol de lider în 
combaterea schimbărilor climatice, să pună în aplicare prevederile Acordului 
de la Paris și să promoveze eficiența energetică, transmițând un semnal 
puternic piețelor de capital și investitorilor potrivit căruia tranziția mondială 
către o economie modernă și nepoluantă este ireversibilă. 

Fondul Breakthrough Energy Europe face legătura dintre finanțarea 
publică și capitalul de risc pe termen lung astfel încât cercetarea și inovarea 
în domeniul energiilor nepoluante să poată fi introduse pe piață mai rapid și 
mai eficient. Având o capitalizare de 100 de milioane euro, fondul se va 
concentra asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a promovării 
eficienței energetice în domenii precum electricitatea, transportul, 
agricultura, producția de bunuri și clădirile. El este un proiect pilot care 
poate servi drept model pentru inițiative similare în alte domenii tematice. 

Se preconizează ca fondul Breakthrough Energy Europe va fi 
operațional în 2019. Jumătate din capital va proveni din Breakthrough 
Energy, iar cealaltă jumătate din InnovFin - instrumente financiare de 
partajare a riscurilor finanțate prin programul Orizont 2020, programul 
actual de cercetare și inovare al UE. 

 

 

 

Politică regională 

Cel de al VII-lea Forum Anual al Strategiei Dunării (SUERD) 

Ca în fiecare an, Forumul Anual SUERD reprezintă evenimentul de cel 
mai înalt nivel la care se decid politicile și acțiunile de urmat pentru mai 
buna aplicare a strategiei în cele 14 state membre. A VII-a ediție, din 
perioada 18-19 octombrie 2018 (Sofia, Bulgaria), a fost cu atât mai 
importantă deoarece a marcat și preluarea Președinției SUERD de către 
România.  

Tema centrală a evenimentului a fost dedicată culturii și turismului în 
regiunea Dunării. 

Lucrările Forumului au fost precedate de o reuniunea ministerială în 
cadrul căreia s-a adoptat o o declarație comună referitoare la intenția de a 
consolida cooperarea în sectoarele turistic și cultural. 

Printre invitații s-au numărat comisarul european pentru politică 
regională, dna Corina CREȚU, comisarul european pentru educație, cultură, 
tineret și sport, dl Tibor NAVRACSICS, primul ministru al Bulgariei, dl Boyko 
BORISSOV, președintele Comisiei de turism dunărean, dl Gerhard SKOFF, 
președinta Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European, 
dna Iskra MIHAYLOVA, Coordonatorul Biroului Național SUERD din România, 
dl Radu GORINCIOI și ministrul delegat pentru afaceri europene, dl Victor 
NEGRESCU. 

http://www.b-t.energy/
http://www.b-t.energy/
http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ro/
https://www.7danube-forum-sofia.eu/
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În deschiderea lucrărilor, dna Crețu a felicitat Președinția bulgară a 
SUERD pentru angajamentul și energia cu care și-a onorat mandatul, 
completând că Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, 
iniţiativă lansată de 14 ţări, în anul 2010, este o manifestare a cooperării 
europene. În ceea ce privește stimularea angajamentului fața de această 
inițiativă, dna Crețu recomandă menținerea Strategiei Dunării pe agenda 
politică, dar și dezvoltarea mai multor proiecte concrete. În încheiere a 

precizat că urmează să fie făcut public al 2-lea raport al Comisiei Europene 
privind punerea în aplicare a celor patru strategii macroregionale. 

Agenda a cuprins secțiuni privind măsurile referitoare la dezvoltarea 
și conservarea patrimoniului cultural, la conectarea dintre politicile de 
securitate în locuri publice prin combaterea terorismului și radicalizării, 
realizarea mobilității turistice sustenabile, evaluarea rezultatelor 
Programului transnațional Dunărea, cât și cooperarea între strategiile 
macro-regionale UE în contextul viitoarei cooperări de după anul 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7danube-forum-sofia.eu/agenda
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

 

În săptămâna  15 – 21  octombrie a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor  din Parlamentul European, la Bruxelles – Belgia.  

Acces mai bun la date pentru controlul frontierelor și gestionarea migrației 

Noi măsuri de îmbunătățire a schimbului de date între sistemele informatice ale UE pentru gestionarea frontierelor, securității și migrației au fost 

susținute de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), în ședința din 15 octombrie a.c. 

Măsurile adoptate ar facilita sarcinile polițiștilor de frontieră, ale ofițerilor de migrație, ofițerilor de poliție și autorităților judiciare, oferindu-le o structură 

metodică și acces mai rapid la diferite sisteme de securitate ale UE și de control al frontierelor, permițând schimbul de date între sisteme, și devenind  

interoperabile. Elementele principale aprobate sunt: 

 portalul european de căutare - care va permite căutări simultane, în loc să caute fiecare sistem în parte; 

 serviciu comun de potrivire biometrică  - pentru identificarea amprentelor încrucișate și a imaginilor faciale din mai multe sisteme; 

 depozit comun de identitate  - care furnizează informații biografice, cum ar fi datele de naștere și numărul pașapoartelor cetățenilor din afara UE, pentru 

o identificare mai fiabilă; 

 detector de identitate multiplă – care va detecta dacă o persoană este înregistrată sub identități multiple în diferite baze de date. 

În plus, deputații europeni s-au asigurat că vor exista garanții adecvate în privința protecției drepturilor fundamentale și a accesului la date. 

Sistemele vizate de noile norme ar include Sistemul de informații Schengen, sistemul Eurodac, Sistemul de informații privind vizele (VIS) și alte 3 noi 

sisteme: Sistemul european al evidențelor penale pentru cetățenii țărilor terțe (ECRIS-TCN), Sistemul de intrare/ieșire (EES) și Sistemul european de informare și 

autorizare a călătoriilor (ETIAS). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2018/10-15/1164982RO.pdf
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Raportorul Jeroen Lenaers (PPE, NL) care a prezentat proiectului de raport privind interoperabilitatea între sistemele informatice ale UE, ce vizează 

frontierele și vizele7, este de părere că „(…) propunerile îmbunătățesc semnificativ modul în care sistemele de informare ale UE sunt utilizate pentru a spori 

securitatea cetățenilor europeni, protejând în același timp drepturile fundamentale, precum viața privată. Nu colectăm mai multe date, pur și simplu utilizăm 

datele existente la potențialul său complet.” 

La rândul său, raportorul Nuno Melo (PPE, PT) care a prezentat  proiectul de raport privind interoperabilitatea între sistemele informatice ale UE care se 

concentrează pe cooperarea polițienească și judiciară, azilul și migrația8, a menționat că: „(…) Măsurile propuse vor aborda punctele slabe și neajunsurile actuale 

în gestionarea informațiilor. Acestea vor face posibilă clarificarea faptului că informațiile furnizate sunt corecte și complete, lucru este esențial pentru protejarea 

frontierelor noastre externe și îmbunătățirea securității interne.” 

Comisia LIBE a aprobat deja un mandat pentru a începe discuțiile informale cu Consiliul, imediat după ce Parlamentul European va vota documentul în 

plenul său.  

 

Inovația în dezvoltare  

Provocările viitoare ale politicii de dezvoltare și modul în care noile tehnologii pot ajuta Europa să se 

confrunte cu acestea au fost discutate, în cadrul unei dezbateri publice cu tema „Inovația în dezvoltare”, 

organizată de Comisia pentru dezvoltar (DEVE), împreună cu Grupul european de reflecție (ETTG), în data de 17 

octombrie a.c., în prezența dlui Bill Gates și a dnei Federica Mogherini.  

Deputați europeni și experți din domeniu au analizat modul în care trebuie să se schimbe cooperarea 

pentru dezvoltare, ținând seama de provocările globale, cum ar fi inegalitățile, conflictele și fluxurile de 

migrație continue, dar și în ce măsură noile tehnologii se vor putea transforma în reformări.   

În primul panel al dezbaterii a fost prezentată alocuțiunea președintelui Comisiei DEVE, dna Linda 

McAvan (S&D, Marea Britanie), urmată de o dezbatere de grup privind prioritățile de dezvoltare pentru agenda 

viitoarei Comisii Europene și viitorul Parlament European.  

Lucrările celei de-a doua părți, condusă de președintele ETTG - Simon Maxwell, s-au axat pe discuții 

privind rolul Europei în dezvoltarea internațională și au fost susținute de co-președintele Fundației Bill and 

Melinda, dl Bill Gates, și a șefului politicii externe a UE, dna Federica Mogherini. 

                                                 
7 COM(2018)478 - 2017/0351(COD) - Fișă de procedura 
8 COM(2018)480 - 2017/0352 (COD) - Fișă de procedură 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/95074/JEROEN_LENAERS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE622.263
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96978/NUNO_MELO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE622.253
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
https://ettg.eu/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=en


 

15 

Europenii doresc să consolideze drepturile lucrătorilor 

 

Deputații europeni din Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale (EMPL)  au votat, în data de 18 octombrie a.c., proiectul de 

raport privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în 

Uniunea Europeană9, care reliefează și noile norme referitoare la drepturile 

minime pentru lucrătorii care prestează muncă la cerere, pe bază de 

vouchere sau pe platforme, cum ar fi Uber sau Deliveroo. Acest lucru ar 

însemna că oamenii care lucrează ocazional sau pe termen scurt, lucrătorii 

la cerere, lucrătorii intermitenți, muncitorii pe bază de vouchere sau pe 

platformă, precum și lucrători casnici, liber profesioniști, stagiari și ucenici, 

merită un set de drepturi minime, atâta timp cât îndeplinesc anumite criterii. 

Potrivit textului aprobat, toți lucrătorii trebuie să fie informați din prima zi 

despre aspectele esențiale ale contractului lor, cum ar fi durata acestuia, 

perioadele de preaviz și salariul de bază inițial.  

Deputații europeni au propus introducerea cerinței ca angajatorii să 

furnizeze aceste informații în scris și să includă detalii despre cursuri, 

bonusuri și plăți suplimentare. Pentru a acoperi noile forme de angajare, 

deputații europeni s-au axat pe un set specific de drepturi și securitate:  

 Programe de lucru variabile: lucrătorii ar trebui să fie informați cu 

privire la orele plătite și la remunerația pentru munca efectuată în plus față 

de orele stabilite deja. De asemenea, termenul până la care angajatorul 

poate anula un contract, după care lucrătorul are dreptul la remunerație, ar 

trebui indicat de la începutul contractului; 

 Timpul de lucru previzibil: lucrătorii aflați în contracte la cerere sau 

forme similare de angajare ar trebui să beneficieze de un nivel minim de 

                                                 
9 COM(2017)0797 - 2017/0355(COD) - Fișă de procedură 

stabilitate și de previzibilitate și să poată refuza, fără consecințe, o cesiune în 

afara orelor pre-determinate sau să fie remunerat dacă cesiunea nu a fost 

anulată la timp; 

 Mai mult de un loc de muncă: angajatorul nu ar trebui să interzică, să 

sancționeze sau să împiedice lucrătorii să se angajeze și în alte companii. 

Perioadele de probă nu trebuie să depășească 6 luni, sau 9 luni în 

cazul funcțiilor de conducere, pentru a se asigura că un contract reînnoit nu 

poate conduce la o nouă perioadă de probă.  În niciun caz, nu ar trebui să fie 

posibilă prelungirea unei perioade de probă unilateral. Deputații europeni 

au susținut ideea că angajatorul ar trebui să furnizeze gratuit o formare 

obligatorie și au adăugat prevederea că aceasta ar trebui încheiată în timpul 

programului de lucru și considerată ca fiind timpul de lucru. 

Raportorul Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES) a menționat:  „(…) 

Acesta este un pas înainte pentru consolidarea modelului social european și 

a coeziunii pentru viitor. A sosit timpul pentru a elabora norme minime 

privind condițiile de muncă pentru cetățenii europeni. Aceste drepturi 

minime sunt importante pentru viața a 500 milioane de europeni; este un 

răspuns la așteptările lor și va contribui la echilibrul de flexibilitate și 

securitate. Dialogul social este cel mai bun mod de a face față provocărilor 

noilor forme de angajare; propunem să îl promovăm cât mai mult posibil. 

Aceste noi forme de angajare vor fi sprijinite de drepturi fundamentale 

minime concrete la nivel european.” 

Textul va fi negociat de Parlamentul European și Consiliu pentru a 

definitiva forma finală a normelor. 

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2018/10-18/1165454RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2018/10-18/1165454RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129407/enrique_calvet+chambon_home.html
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Filmul LUX 2018  

 

Anul acesta, Zilele Filmului LUX aduc 3 filme, cu 3 personaje feminine 

puternice care se confruntă cu dileme dificile. Sunt 3 povești emoționante 

despre 3 femei aflate în căutare de răspunsuri la întrebări legate de fericire, 

valori, responsabilitate, dar și la chestiuni politice cum ar fi migrația, 

naționalismul sau mediul - Styx10, Femeie la război11 și Cealaltă parte a 

tuturor lucrurilor12.  

                                                 
10 Părând la început un documentar, filmul este, de fapt, o alegorie a lumii noastre 
polarizate și ambivalenței față de criza refugiaților. Protagonista, Rike un medic în vârstă 
de 40 de ani, din Europa,  întruchipează un tipic model occidental de fericire și de succes. 
Este o femeie educată, încrezătoare, determinată și angajată. Filmul redă viața de zi cu zi a 
lui Rike, ca doctor de urgență, înainte de a-și îndeplini un vis de lungă durată. Ea pleacă 
singură pe mare în barca sa, având ca obiectiv Ascension, o insulă vulcanică în Atlanticul de 
Sud, situată la aproximativ 1600 km de coasta Africii. Însă după o furtună se trezește lângă 
un vas părăsit plin cu oameni care au nevoie disperată de ajutor. Garda de coastă îi trimite 
prin radio instrucțiuni să nu se implice, pentru că nu este echipată să ajute, dar acest lucru 
se ciocnește de sentimentul ei de responsabilitate socială. Va continua să navigheze în 
timp ce alții se îneacă?  
11 Filmul este o poveste plină de bucurie, inventivă, energică și feministă a unei femei care 
este profesoară de muzică și trăiește o viață dublă ca activistă pasionată de mediu. Halla 
este o femeie independentă de 50 de ani, dar, în spatele rutinei liniștite, ea duce o viață 
dublă ca activist pasionat de mediu. Cunoscută de alții ca  „Femeia muntelui”, Halla duce 
în secret un război în industria locală de aluminiu. Pe măsură ce acțiunile lui Halla devin 
din ce în ce mai  îndrăznețe, de la vandalisme ușoare până la sabotaj industrial, ea 
reușește să întrerupă negocierile dintre guvernul islandez și compania care construiește un 
nou topitor de aluminiu în munți. Pe măsură ce începe să-și planifice încă cea mai mare și 
mai îndrăzneață operație, primește o scrisoare neașteptată care schimbă totul - constată 
că cererea ei de a adopta un copil a fost în cele din urmă acceptată că o fetiță o așteaptă în 
Ucraina. În timp ce Halla se pregătește să-și abandoneze rolul de sabotor și salvator al 
Highlands, pentru a-și îndeplini visul de a deveni mamă, ea decide, totuși, să participe la 
un atac final.  
12 Un documentar care prezintă istoria unei întregi țări și societăți în lupta împotriva 
naționalismului și pentru democrație. Cronica unei familii din Serbia se transformă într-un 
portret înflăcărat al unui activist în vremuri tulburi, punând sub semnul întrebării 
responsabilitatea fiecărei generații de a lupta pentru viitor. O ușă încuiată a unui 

Ideea din spatele Premiului LUX 

este aceea de a susține producția și 

distribuția filmelor europene, de a 

provoca o reflecție asupra problemelor 

politice și sociale actuale și de a celebra 

cultura europeană. 

Cetățenii europeni pot urmării 

Zilele Filmului LUX în cadrul unor 

festivalurilor de cinema sau în cinematografe, în toate cele 28 de țări ale UE, 

începând din această lună și  pot vota filmul preferat. De asemenea, în urma 

acestui vot există șansa de a câștiga o excursie la Festivalul Internațional de 

Film de la Karlovy Vary, din Republica Cehă, în iulie 2019, pentru a anunța 

personal filmul câștigător desemnat de public.  

 Pentru a face posibil acest lucru, Parlamentul European finanțează 

subtitrarea în cele 24 de limbi oficiale ale UE13.  

De asemenea, la Bruxelles,  vor avea loc 3 proiecții simultane, în 

prezența regizorilor Mila Turajlić (Cealaltă parte a tuturor lucrurilor) pe 6 

noiembrie a.c., Benedikt Erlingsson (Femeie la război) pe 7 noiembrie a.c.,  și 

Wolfgang Fischer (Styx) pe 8 noiembrie a.c.  

Filmul câștigător va fi anunțat în ceremonia de decernare a Premiului 

LUX, din 14 noiembrie a.c., în cadrul sesiunii plenare, de la Strasbourg.  

                                                                                                                          
apartament din Belgrad a păstrat o familie separată de trecutul lor de peste 70 de ani. În 
timp ce regizorul începe o conversație intimă cu mama sa, vina politică delimitată de o 
linie care trece prin casa lor dezvăluie o casă și o țară bântuită de istorie. 
13 Verificați proiecțiile gratuite din țara dumneavoastră aici. 
 

https://luxprize.eu/news/focus-styx
https://luxprize.eu/news/focus-woman-war
https://luxprize.eu/news/focus-other-side-everything
https://luxprize.eu/news/focus-other-side-everything
https://luxprize.eu/audience-mention
https://luxprize.eu/agenda-2018
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Raport anual pe 2017 pentru relaţiile dintre Parlamentul European şi 

parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE 

Context 

Raportul anual pe 2017 prezintă activitățile și evoluțiile recente din 
domeniul cooperării interparlamentare cu parlamentele naționale din UE și 
oferă informații detaliate cu privire la aceste activități și la inițiativele 
întreprinse anul trecut. 

Principalele subiecte de pe agenda europeană, care au fost discutate 
în diferite dezbateri interparlamentare și schimburi aprofundate care au 
avut loc pe parcursul anului 2017 au fost: 

 migrația și controlul frontierelor;  

 Brexit; 

 creșterea economică și competitivitatea.  

Cooperarea interparlamentară privind programul anual de lucru al 
Comisiei Europene și privind transparența procesului decizional au fost 
prioritare și ele pe ordinea de zi. 

Totodată, dezbaterile privind viitorul UE din Parlamentul European 
se vor încheia la data de 9 mai 2019, când va avea loc reuniunea informală a 
liderilor UE la Sibiu, România. Președintele României, dl Klaus Iohannis, va 
participa marți, 23 octombrie a.c., la Strasbourg, la dezbaterea organizată de 
Parlamentul European (PE) privind viitorul Uniunii Europene, în cadrul căreia 
va susține o alocuțiune referitoare la viziunea României privind viitorul UE. 

 

 

 

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Conferința 
președinților14 a stabilit înființarea unui Grup de coordonare pentru relațiile 
cu parlamentele naționale căruia i-a încredințat sarcina de a elabora 
„recomandări pragmatice cu privire la modul cel mai potrivit de pregătire a 
Parlamentului European pentru relațiile sale viitoare cu parlamentele 
naționale în lumina Tratatului de la Lisabona". 
La data de 21 octombrie 2010, Conferința președinților a salutat 
recomandările acestui Grup de coordonare. În cadrul acestora, Grupul de 
coordonare și-a anunțat intenția de a „pregăti un raport anual privind 
activitățile Parlamentului European în ceea ce privește cooperarea 
interparlamentară și de a-l transmite  Conferinței președinților și tuturor 
membrilor Parlamentului European ". Astfel, începând cu anul 2011 este 
prezentat, anual, un raport privind relațiile dintre Parlamentul European și 
parlamentele naționale ale statelor membre ale UE 

                                                 
14  Conferința Președinților este compusă din președintele Parlamentului, președinții 

grupurilor politice și unul dintre deputații neafiliați – care nu are drept de vot. Deciziile se 

iau prin consens. În cazul în care nu se realizează consensul, se procedează la un vot 

ponderat (în funcție de numărul de membri ai fiecărui grup politic).Conferința 

Președinților decide asupra organizării activității Parlamentului și asupra relațiilor cu alte 

organe și instituții ale Uniunii Europene. Decide ce se va discuta în plen și organizează 

timpul de vorbire pentru deputații europeni. Este organul competent în ceea ce privește 

componența (numărul de membri de la fiecare grup politic) și competențele comisiilor. 

Autorizează rapoartele din proprie inițiativă (rapoarte făcute la inițiativa deputaților). 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9390b14c-d664-492d-8fab-d4f5d76d68c4/Annual_report2017-RO.pdf
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„Mecanismul de alertă timpurie” și „dialogul politic informal” – Protocoalele nr.1 și nr.2 la Tratatul de la 

Lisabona 

Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona prevede un „mecanism de 
alertă timpurie”, care implică parlamentele naționale. În cadrul acestui 
mecanism, parlamentele naționale pot examina proiectele de acte 
legislative ale UE și, dacă consideră că există o încălcare a principiului 
subsidiarității, pot trimite instituției emitente un „aviz motivat”, în termen 
de opt săptămâni de la transmitere. Comisia pentru afaceri juridice, 
responsabilă pentru aspectele legate de respectarea principiului 
subsidiarității în Parlamentul European, a definit documentele pe care  

parlamentele naționale le transmite acestuia „Avize motivate”. Acestea sunt 
puncte de vedere care motivează în ce măsură a fost încălcat principiului 
subsidiarității de către un proiect de act legislativ, care au fost comunicate 
inițiatorului în termenul de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din 
Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona. „Contribuțiile” parlamentelor 
naționale sunt toate celelalte opinii exprimate în legătură cu documentele 
examinate care nu îndeplinesc criteriile prevăzute pentru un aviz motivat. 

 
În anul 2017, Parlamentul European a primit în mod oficial 421 de documente din partea parlamentelor naționale, în conformitate cu Protocolul nr. 2 

privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Dintre acestea 49 au fost avize motivate, iar restul de 372 au fost contribuții (comunicări care nu 
ridică probleme legate de respectarea principiului subsidiarității).  

Documentele primite din partea celor 2 Camere ale Parlamentului  României în cadrul mecanismului de alertă timpurie, în anul 2017,  sunt repartizate astfel15: 

Camera Deputaților                                                                    1 aviz  motivat 

                                                                                                      10 contribuții 

Senatul                                                                                           2 avize motivate 

                                                                                                        24 de contribuții 

Protocolul nr. 1 la tratate permite parlamentelor naționale să formuleze observații privind dosarele legislative care intră în sfera de competență exclusivă 
a Uniunii Europene și privind o mare varietate de documente cu caracter nelegislativ, de exemplu referitoare la dezbaterile aflate în desfășurare la nivel 
european, cărți albe/verzi sau comunicări ale Comisiei Europene. Acesta reprezintă „dialogul politic informal”.  

În cadrul dialogului politic informal, în anul 2017, din totalul de 199,  cele mai active 3 Camere care au trimis contribuții au fost: 

 Camera Deputaților din România                                                             30 de contribuții 

 Senatul Ceh                                                                                                  28 de contribuții 

 Camera Deputaților din Italia                                                                     27 de contribuții. 

 

                                                 
15 Acesta este numărul de documente trimise ca răspuns la proiectele de acte legislative care întră în aria de aplicare. a Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona. Nu sunt incluse 
documentele trimise ca răspuns la documente de consultare fără caracter legislativ, la cărți verzi sau la cărți albe din cadrul dialogului politic informal. 
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Reuniunea Consiliului agricultură 

 
În data de 15 octombrie 2018, a avut loc, în Luxemburg, reuniunea Consiliului pentru agricultură și pescuit.  

Consiliul a ajuns la un acord cu privire la posibilitățile de pescuit pentru anul viitor în Marea Baltică și cotele de pescuit ale statelor membre pentru zece 
dintre cele mai comercializate stocuri de pește din Marea Baltică: cambulă (+43%), șprot (+3%), codul vestic (+70%) și hering din Golful Riga (+7%). De asemenea, 
Consiliul a revizuit capturile total admisibile (TAC) pentru somonul din bazinul principal și a decis să scadă posibilitățile de pescuit pentru heringul din centrul 
Mării Baltice (-26%), heringul din Golful Botnic (-7%), heringul din vestul Mării Baltice (-48%), codul din  estul Mării Baltice (-15%) și pentru somonul din Golful 
Finlandei (-3%). 

 Prin acest acord, 7 din cele 8 stocuri de pește pentru care au fost emise avize științifice, vor fi pescuite în conformitate cu principiul producției maxime 
durabile (MSY) estimându-se ca acestea vor acoperi 98% din volumul total al  debarcărilor de pește. 

„(…) Se apropie anul 2020 care este termenul limită pentru atingerea obiectivului privind asigurarea durabilității resurselor noastre din domeniul 
pescuitului.  Acordul de astăzi reprezintă un alt pas important spre îndeplinirea acestui obiectiv, respectând în același timp viabilitatea socioeconomică a 
comunităților din zona de coastă”,  a declarat Elisabeth Köstinger, ministrul federal al Austriei pentru sustenabilitate  și turism. 

Pe baza unui raport intermediar al Președinției, miniștrii au susținut o dezbatere cu caracter de orientare referitoare la propunerea de Regulament 
privind planurile strategice ale PAC post 2020 în vederea furnizării unor orientări pentru continuarea lucrărilor la nivel tehnic. Propunerea de Regulament face 
parte din pachetul de reforma a PAC post -2020 alături de propunere de regulament  privind finanțarea gestionarea șii monitorizarea PAC și de propunerea de 
Regulament de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole  pentru care au fost alocate  365 miliarde euro. 

https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/translateTextSnippet.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/en/pdf
file:///E:/ata.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/ro/pdfl
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
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Propunerile  urmăresc modernizarea și simplificare PAC prin introducerea unu nou  model  bazat pe performanță, în care statele membre  vor avea mai 
multă flexibilitate în modul de utilizare al fondurilor și vor putea să elaboreze planuri strategic pe baza unei analize a nevoilor lor specifice. La nivelul UE,  se va 
stabili un set de 9 obiective economice, sociale și de mediu, iar fiecare plan va indica modul în care statul membru în cauză urmează să utilizeze finanțare PAC 
(plățile directe sau  dezvoltarea rurală) pentru a îndeplini aceste obiective. Fiecare plan strategic va fi aprobat de către Comisie pentru a se garanta coerența în 
raport cu obiectivele stabilite la nivelul UE. Propunerile Comisiei prevăd de asemenea obligații și stimulente pentru agricultori, în vederea îndeplinirii  obiectivele 
specifice ale PAC privind mediul și clima. Plățile directe vor fi condiționate de îndeplinirea anumitor cerințe de mediu iar statele membre vor trebui să prezinte 
programe ecologice  care să contribuie la sporirea performanței PAC în acest domeniu. 

Miniștrii au susținut un schimb de puncte de vedere cu privire la simplificarea PAC, flexibilitatea  acordată statelor membre  și noua arhitectură verde. 
Majoritatea participanților au apreciat trecerea PAC la un nou model bazat pe performanță, dar au atras atenția și asupra riscului de creștere a sarcinilor 
administrative. În timp ce, majoritatea delegațiilor s-au pronunțat pentru simplificarea PAC și pentru flexibilitate în favoarea statelor membre, inclusiv în  
stabilirea obiectivelor și punerea  în aplicare a politicilor, altele au susținut caracterul comun al politicii agricole europene.  

În ceea ce privește noua componentă de mediu a PAC (arhitectura verde), miniștrii au apreciat obiectivele stabilite în domeniul protecției mediului și al 
climei, însă alții au considerat că nu se încadrează în  bugetul UE alocat PAC și că noile măsurile ar trebui să fie adaptate nevoilor specifice fiecărui stat membru. 

În continuare, Comisia a informat Consiliul  cu privire la rezultatul ultimei reuniuni G20 a miniștrilor agriculturii care a avut loc la Buenos Aires în perioada 
27-28 iulie 2018. Potrivit declarației comune, lucrările G20 s-au concentrat pe gestionarea responsabilă a solurilor la nivel global și adoptarea unor măsuri care 
să asigure creșterea productivității și sustenabilitatea în agricultură, reducerea poluării solului și protejarea biodiversității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.g20.org/sites/default/files/media/g20_agriculture_declaration_final.pdf
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Reuniunea Consiliului afaceri externe 

În data de 15 octombrie a.c., a avut loc reuniunea Consiliului de afaceri externe la Luxemburg. Ordinea de zi a reuniunii a inclus subiecte precum 
aspectele externe ale migrației, situația din Libia, Republica Central Africană şi Venezuela. 

Miniștrii au discutat despre dispariţia editorialistului de la Washington Post, Jamal Khashoggi şi au declarat că se așteaptă ca autoritățile saudite să 
desfășoare o investigație completă şi transparentă, în cooperare deplină cu autoritățile din Turcia. De asemenea,Consiliul a adoptat un nou regim de măsuri 
restrictive pentru a preveni utilizarea și proliferarea armelor chimice. Această decizie vine ca urmare directă a concluziilor Consiliului European din 28 iunie 
2018. 

La summitul Europa-Asia (ASEM) din perioada 18-19 octombrie a.c., Consiliul a adoptat concluzii referitoare la „Conectarea Europei şi a Asiei – elemente 
constitutive pentru o strategie a UE” ca urmare a comunicării comune a Comisiei şi a Înaltului Reprezentant din 19 septembrie a.c. Strategia UE va promova o 
abordare asupra conectivității care să fie durabilă, cuprinzătoare și bazată pe norme și va promova investițiile și comerțul. Uniunea Europeană dorește să 
dezvolte această abordare bazată pe standarde ridicate de protecție socială și de mediu și inspirată de piața internă a UE cu partenerii din Asia, în spiritul 
cooperării și al avantajului reciproc. 

Discuțiile referitoare la Libia au vizat procesul politic, stabilitatea țării şi situația economică a acesteia. Totodată, Consiliul a discutat despre viitoarea 
reuniune la nivel înalt privind Libia, care va avea loc la Palermo (Italia) în perioada 12-13 noiembrie a.c. 

Privind aspectele externe ale migrației, miniștrii au avut un schimb de opinii cu Înaltul comisar al ONU pentru refugiați, dl Filippo Granadi, şi cu directorul 
general al Organizației Internaționale pentru migrație, dl Antonio Vitorino, fiind informați cu privire la progresele înregistrate şi evoluțiile recente. 

În partea a doua a reuniunii Consiliul a dezbătut situația din Venezuela şi impactul acesteia asupra regiunii, inclusiv fenomenul migrației. În contextul 
crizei politice din Venezuela, miniștrii au convenit să analizeze posibilitatea de a stabili un grup de contact care să contribuie la facilitarea unui proces  politic, în 
cazul în care sunt îndeplinite condițiile necesare. 

Referitor la situația din Republica Central Africană (CAR), Consiliul a adoptat concluzii, subliniind necesitatea de a continua acțiunile pentru a ajuta la 
relansarea Republicii Central Africane pe calea stabilității, a păcii şi a dezvoltării. Uniunea Europeană își menține angajamentul ferm față de Republica Central 
Africană, cu un pachet de 487 de milioane euro alocat pentru perioada 2017-2020, care vizează consolidarea instituțiilor democratice și reforma sectorului de 
securitate, lupta împotriva impunității și stabilirea justiției tranzitorii, restabilirea statului de drept și a coeziunii sociale, guvernanța, furnizarea de servicii de 
bază și repornirea economiei și utilizarea legală și durabilă a resurselor naturale. 

În cadrul reuniunii, miniștrii au mai discutat despre situația din Irak şi au stabilit prelungirea mandantului misiunii UE de consiliere EUAM Irak până la 17 
aprilie 2020 şi au convenit un buget de 64,8 milioane de euro pentru perioada 18 octombrie 2018- 17 aprilie 2020. 

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la Bosnia şi Herțegovina şi a salutat prezența continuă a Operațiunii EUFOR Althea în această 
regiune. În acest context, Consiliul a confirmat disponibilitatea UE de a continua mandatul militar executiv al Operațiunii Althea, de a sprijini autoritățile Bosniei 
și Herțegovinei să mențină un mediu sigur, sub egida ONU. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/15/chemical-weapons-the-council-adopts-a-new-sanctions-regime/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/15/chemical-weapons-the-council-adopts-a-new-sanctions-regime/pdf
file:///C:/Users/roibu.luiza/Desktop/Consiliul%20a%20adoptat%20un%20nou%20regim%20de%20măsuri%20restrictive%20pentru%20a%20aborda%20utilizarea%20și%20proliferarea%20armelor%20chimice.%20Această%20decizie%20vine%20ca%20urmare%20directă%20a%20concluziilor%20Consiliului%20European%20din%2028%20iunie%202018
file:///C:/Users/roibu.luiza/Desktop/Consiliul%20a%20adoptat%20un%20nou%20regim%20de%20măsuri%20restrictive%20pentru%20a%20aborda%20utilizarea%20și%20proliferarea%20armelor%20chimice.%20Această%20decizie%20vine%20ca%20urmare%20directă%20a%20concluziilor%20Consiliului%20European%20din%2028%20iunie%202018
https://www.consilium.europa.eu/media/36706/st13097-en18.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_ro.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/36708/council-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/15/iraq-eu-advisory-mission-extended-and-budget-agreed/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/15/bosnia-and-herzegovina-council-adopts-conclusions-and-confirm-continued-presence-of-operation-eufor-althea/pdf
http://www.euforbih.org/eufor/index.php/about-eufor/background
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Reuniunea ministerială a Parteneriatului estic  

La 15 octombrie a.c., a avut loc reuniunea ministerială a Parteneriatului estic care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini. 
Miniștrii de externe ai UE și omologii lor din cele șase țări ale Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), 
precum și principalii factori implicați în regiune au făcut bilanțul progreselor înregistrate ca urmare a aplicării celor 20 de acțiuni concrete de realizat până în 

2020, adoptate la ultimul summit al Parteneriatului estic din noiembrie 2017. 

Realizările principale din ultimul an ale statelor din Parteneriatul estic au inclus:  

 lansarea Școlii Europene a Parteneriatului estic; 
 sprijin sporit pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și o creștere a comerțului între țările partenere și UE; 
 finalizarea unui plan orientativ de acțiune privind investițiile în TEN-T care prevăd că până în 2020 să se realizeze un număr de 5 500 kilometri de 

proiecte rutiere și feroviare. 

Reuniunea ministerială a oferit, de asemenea, ocazia de a face schimb de opinii și de a se pregăti pentru cea de a 10-a aniversare a Parteneriatului estic, 
care va fi marcată printr-o serie de evenimente pe parcursul anului 2019. 

La finalul dezbaterilor, Înaltul Reprezentant a declarat „(...) Reuniunea a fost o ocazie de a reafirma angajamentul pentru  parteneriatul estic și 
cooperarea bilaterală într-un cadru multilateralși de a analiza punerea în aplicare a rezultatelor „20 pentru 2020". A existat un angajament puternic și o hotărâre 
puternică de a continua acest parteneriat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf
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Summit-ul UE-Republica Coreea 

În data de 19 octombrie a.c., a avut loc la Bruxelles, reuniunea la nivel înalt dintre liderii europeni, președintele Consiliului European, dl Donald Tusk şi 
președintele Comisei Europene, dl Jean-Claude Juncker şi președintele Republicii Coreea (Coreea de Sud), dl Jae-in Moon.  

Liderii europeni şi sud-coreeni au discutat atât 
despre stadiul relațiilor bilaterale, inclusiv bilanțul 
privind punerea în aplicare a Acordului de liber schimb 
dintre UE și Coreea de Sud  începând cu 2011, despre o 
serie de aspecte ale politicii externe și de securitate, 
precum denuclearizarea Peninsulei Coreene, cât şi 
despre  stimularea cooperării UE-Coreea de Sud în 
domenii precum schimbările climatice, cercetarea și 
dezvoltarea. 

Referitor la relațiile comerciale şi economice, liderii au discutat despre completarea și consolidarea punerii în aplicare a Acordului de liber schimb, care 
este cel mai ambițios acord comercial al UE implementat până în prezent, precum și primul semnat cu o țară asiatică. În acest context, liderii au luat act de 
creșterea schimburilor comerciale cu 45% realizată în perioada 2011 – 2017 şi de creșterea exporturilor UE cu 53%. În plus, s-a convenit asupra necesității de a 
avea o cooperare mai strânsă şi în alte domenii, cum ar fi protecția datelor şi combaterea pescuitului ilegal.  

Privind politica externă şi de securitate, liderii au avut un schimb de opinii 
referitor la consolidarea cooperării şi au dezbătut măsurile posibile pentru sprijinirea 
unei soluții cuprinzătoare prin diplomație pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. 
De asemenea, au fost abordate şi alte probleme regionale şi internaționale actuale, cum 
ar fi acordul nuclear cu Iranul(JCPOA) şi conflictul din Ucraina de Est.  

În cadrul summit-ului, liderii au abordat şi teme precum lupta împotriva 
schimbărilor climatice, inclusiv angajamentul de a pune în aplicare Acordul de la Paris. În 
plus, au discut şi despre consolidarea cooperării în domeniul cercetării şi inovării într-o 
serie de sectoare, cum ar fi TIC, mobilitatea şi energia. La finalul dezbaterilor, părțile au 
convenit asupra modului în care ar putea colabora mai îndeaproape cu privire la 
punerea în aplicare a Agendei pentru dezvoltarea durabilă 2030. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:L:2011:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:L:2011:127:TOC
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Summit-ul social tripartit 

 

În data de 16 octombrie 2018 a avut loc la Bruxelles o nouă reuniunea la nivel înalt dedicată creșterii economice și ocupării forței de muncă. Tema 
summit-ului a fost „Consolidarea competitivității, crearea de locuri de muncă sustenabile și echitatea socială în Uniunea Europeană”. 

„(…) Aceasta săptămână este de o importanță critică, iar la mai puțin de 6 luni pâna la data Brexitului există încă prea multă incertitudine. Sunteți la fel de 
nerăbdători ca mine ca această incertitudine să ia sfârșit. Cred în continuare că putem ajunge la un rezultat în săptămânile următoare. Pentru ca afacerile să 
prospere, iar cetățenii să aibă încredere, este nevoie de un maximum de stabilitate, de securitate juridică și de soluții pragmatice” a declarat președintele 
Consiliului European, dl Donald Tusk. 

Discuțiile s-au axat pe trei domenii: 

 potențialul reprezentat de revoluția digitală pentru piețele muncii și economie; 

 punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale; 

 viitorul cadru financiar multianual (CFM), inclusiv Invest EU, FSE+ și aprofundarea UEM. 

Președintele Comisiei Europene, dl Jean Claude Junker a declarat: „(…) Începând din 2014 au fost create 12 milioane de locuri de muncă, investițiile au 
fost relansate, înregistrându-se totodată o creștere economică constantă. Este timpul ca după un an de la proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale 
în cadrul summit-ului de la Gotenburg să încheiem activitatea legislativă cu privire la dosarele care sunt prioritare. precum cele care reglementează echilibrul 
dintre viața profesională și privată, transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, accesul la protecție socială,coordonarea 
sistemelor de securitate socială și noua Autoritate Europeană în domeniul Muncii. Am încrederea că președinția austriacă va contribui la consolidarea dimensiunii 
sociale a Europei pentru a construi o Europă care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să-și afirme drepturile  și îi apără ”. 

Reuniunea socială tripartită la nivel înalt are loc de două ori pe ani, înaintea Consiliilor Europene de primăvară 
și de toamnă. Ea reprezintă o oportunitate pentru un schimb constructiv de opinii între liderii organizațiilor 

europene ale angajaților și ale angajatorilor, ai Comisiei Europene, ai Consiliului European, ai șefilor de stat sau 
de guvern și ai miniștrilor muncii și afacerilor sociale din țările care dețin președinția actuală și viitoare a 

Consiliului președințiilor UE. 

Primul punct al discuțiilor a fost reprezentat de provocările și oportunitățile oferite de digitalizarea muncii și a vieții de zi cu zi pentru piețele europene 
ale muncii și pentru economia europeană. Pregătirea pentru viitor a forței de muncă a UE a fost evidențiată drept un aspect vital pentru economii competitive și 
echitabile. În acest sens s-a exprimat necesitatea de a îmbunătăți oportunitățile de ocupare a forței de muncă și competențele, inclusiv cele legate de digitalizare. 
Inițiativele UE urmăresc să răspundă noilor provocări, adaptând capitalul uman la nevoile pieței muncii și la noile forme de muncă. În acest context cancelarul 
Austriei, dl Sebastian Kurz a declarat „(…)Digitalizarea este cea care ne va transforma în mod decisiv viața în următorii ani sau chiar decenii. Europa nu-și va 
putea permite să rămână  în urma regiunilor cu nivel ridicat de competitivitate pe măsură ce lumea devine digitală. Succesul nostru în adaptarea la aceste 
schimbări, îmbunătățirea capacității de inovarea a Europei și  valorificarea oportunităților oferite de digitalizare vor modela competitivitatea Europei în viitor. De 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13129-2017-INIT/ro/pdf
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asemenea, vor fi create locuri de muncă asigurându-se totodată prosperitate pentru cetățenii Europei. Din acest motiv digitalizarea este o prioritatea pentru 
președinția austriacă”.  

În continuare participanții au discutat despre cadrul financiar multianual 2021-2027, inclusiv: InvestEU, Fondul social european Plus (FSE+) și 
aprofundarea uniunii economice și monetare. Investiția în resurse umane este o prioritate generală a propunerilor Comisiei referitoare la următorul buget pe 
termen lung al UE. InvestEU, FSE+ și Programul de sprijin pentru reforme se numără printre propunerile de programe care contribuie la acest obiectiv. 

 

Reuniunea Consiliului afaceri generale 

În cadrul reuniunii Consiliului afaceri generale, întrunit la 16 octombrie 2018, s-au finalizat pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din 18 
octombrie a.c., care are preocupări precum securitatea internă, relațiile externe, inclusiv parteneriatul cu Africa și următorul summit al  Ligii Statelor Arabe. 

De asemenea, Consiliul a fost informat de Comisie cu privire la evoluția reformei privind justiția din Polonia, în temeiul procedurilor prevăzute la art. 7 
alin. (1) din TUE. Cu acest prilej, miniștrii au reiterat importanța promovării statului de drept în toate statele membre ale UE și au subliniat necesitatea de a fi 
realizate progrese concrete. 

Totodată, miniștrii au fost informați cu privire la desfășurarea etapelor care se succed lansării procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) din TUE cu privire la 
Ungaria. Comisia va furniza Consiliului o actualizare a evoluției procedurilor legate de neîndeplinirea obligațiilor. Ungaria și-a exprimat disponibilitatea de a 
furniza o contribuție scrisă cu privire la chestiunile abordate în propunerea motivată a Parlamentului European. 

Miniștrii au luat act de evaluarea Președinției Consiliului UE cu privire la stadiul propunerilor Comisiei referitoare la cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027.  

Nu în ultimul rând, în timpul discuțiilor au fost abordate și alte teme, printre care finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală. Consiliul a luat act de 
raportul special al Curții de Conturi Europene 11/2018 intitulat „Noi opțiuni pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală: mai simple, dar nu concentrate 
pe rezultate”, precum și de  evaluarea Curții conform căreia noua metodă de rambursare a costurilor proiectelor de dezvoltare rurală este mai ușoară pentru 
beneficiari, dar ar trebui utilizată mai mult. 

 

Reuniunea Asia-Europa (ASEM) 

În  data de 18-19 octombrie 2018 a avut loc la Bruxelles cea de-a 12-a reuniune Asia-Europa prezidată de către Donald Tusk, președintele Consiliului 
European. La summit au participat lideri din 51 de țări europene și asiatice, reprezentanți ai UE și Secretarul general al Asociației Națiunilor din Asia de Sud –Est 
(ASEM) . 

În cadrul lucrărilor, șefii de guvern au abordat subiecte privind economia și comerțul, conectivitatea dintre cele două continente și aspecte privind 
relațiile externe și securitatea. 

https://www.consilium.europa.eu/media/36747/st13125-en18-v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/10/18/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12266-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12266-2018-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13047-2018-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/multiannual-financial-framework/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_EN.pdf
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Liderii europeni și asiatici și-au exprimat susținerea pentru o  economie mondială deschisă  precum și pentru promovarea unui sistem comercial bazat pe 
reguli în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Totodată, s-a evidențiat necesitatea continuării reformei în cadrul OMC în vederea consolidării și 
îmbunătățirii funcționării acesteia. De asemenea, s-a evidențiat  necesitatea unei  mai bune integrări economice, atât la nivel regional, cât și la nivel mondial. 

În marja summit-ului, UE și Singapore au semnat un acord de liber schimb, precum și un acord de protecție a investițiilor16.  

Acordul cu Singapore privind protecția investițiilor va continua să îmbunătățească climatul de investiții și va oferi o mai mare securitate investitorilor, 
protejând, în același timp, drepturile UE și Singapore de a reglementa și de a urmări obiective în materie de politică publică, precum protecția sănătății publice, a 
siguranței și a mediului. 

În continuare, liderii celor două părți au salutat noua  abordare strategică a conectivității dintre UE–Asia astfel cum  a fost  adoptată de către Consiliul în 
concluziile referitoare la „Conectarea Europei și Asiei-elemente constitutive pentru o strategie a UE” din 15 octombrie 2018. Această abordare promovează o 
conectivitate durabilă, cuprinzătoare și bazată pe norme care vor susține investițiile și comerțul și care vor asigura standarde ridicate de protecție socială și a 
mediului. 

 În domeniul politici externe, și de securitate liderii europeni și asiatici au subliniat angajamentul de a susține regimul global de neproliferare a armelor 
nucleare. Totodată,  au solicitat denuclearizarea completă și ireversibilă a Peninsulei Coreene pentru asigurarea păcii, securității și stabilității atât în Asia de Est, 
cât și în întreaga lume. De asemenea, liderii s-au angajat ca prin intermediul diplomației să pună în aplicare rezoluțiile Consiliului de securitate al ONU inclusiv 
măsurile  restrictive. În ceea ce privește Iranul, Europa și Asia au reafirmat sprijinul colectiv pentru acordul nuclear (JCPOA)17. Implementarea deplină a JCPOA va 
garanta natura exclusiv paşnică a programului nuclear iranian. Participanții la dezbateri au mai susținut un schimb de puncte de vedere cu privire la modalitățile 
de promovarea și consolidare a cooperării pentru asigurarea păcii și securității inclusiv în Afganistan, Siria, Orientul Mijlociu, Africa de nord și Ucraina. În plus, 
liderii au subliniat importanța combaterii amenințărilor la adresa securității cibernetice și au evidențiat necesitatea de a împiedica utilizarea tehnologiei în 
scopuri infracționale sau teroriste, protejând, în același timp, drepturile și libertățile omului în sistemul online. 

  În abordarea provocărilor globale, liderii europeni și asiatici au discutat despre impactul major pe care îl au schimbările climatice la nivel mondial și și-au 
reafirmat angajamentul ferm față de Acordul de la Paris.  

De asemenea, s-a discutat despre modalitățile de gestionare a fluxurilor de migrație, de consolidarea cooperării  pentru a face față urgențelor umanitare 
legate de migrația neregulamentară, strămutările forțate și introducerea ilegală de migranți. 

 

                                                 
16 Acordurile comerciale și de investiții dintre UE și Singapore reprezintă primele acorduri comerciale și de investiții bilaterale încheiate între UE și un stat membru al Asociației Națiunilor din 
Asia de Sud-Est (ASEAN). Singapore este de departe cel mai mare partener ASEAN al UE, asigurând aproximativ o treime din comerțul cu bunuri și servicii dintre UE și ASEAN. Comerțul 
bilateral cu bunuri s-a ridicat la 53,3 miliarde euro în 2017, exporturile UE fiind în valoare de 33,16 miliarde euro și constând în principal în automobile și echipamente, iar importurile s-au 
cifrat la 20,14 miliarde euro, constând în principal în produse chimice și farmaceutice. Înainte de încheierea acordului, majoritatea bunurilor din UE puteau deja intra în Singapore cu scutire 
de taxe vamale. Acum ALS va elimina tarifele rămase în termen de 3-5 ani, în funcție de categoria de produse. De asemenea, acesta va elimina barierele tehnice și netarifare, recunoscând 
standardele și testele de siguranță ale UE din domenii-cheie, precum cele ale produselor electronice și farmaceutice și ale pieselor de schimb pentru autovehicule. ALS va elimina restricțiile 
din sectorul serviciilor, în cadrul căruia schimburile comerciale bilaterale s-au ridicat la 44,4 miliarde euro în 2016. 
17 Joint Comprehensive Plan of Action – Planul de acțiune comun cuprinzător 

https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=7972%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docum
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=7980%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&docul
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/15/connecting-europe-and-asia-council-adopts-conclusions/
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Pregătirea Președinției române la                     

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 

 

Reuniunea Consiliului afaceri generale art. 50  

În data de 16 octombrie a.c., dl Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene a participat la 
reuniunea Consiliului pentru afaceri generale art. 50, la Luxembourg. 

În cadrul reuniunii s-a discutat despre stadiul negocierilor privind retragerea Marii Britanii din UE.             
Dl Michel Barnier, negociator-şef al Uniunii Europene a declarat că cele mai multe aspecte au fost convenite, 
într-o manieră intensă şi constructivă, dar procesul nu e finalizat până când nu se ajunge la un acord în legătură 
cu toate aspectele. Dl Negrescu a declarat că România va susține un proces ordonat şi previzibil privind Brexit şi 
va sprijini, în calitatea sa de stat care va deţine Preşedinţia Consiliului UE din 1 ianuarie 2019, toate instituţiile 
europene pentru a asigura cadrul necesar în contextul retragerii până la data de 29 martie 2019. 

Reuniunea Consiliului afaceri generale 

În cadrul reuniunii Consiliului pentru afaceri generale, desfăşurate la Luxembourg în data de 16 octombrie a.c., principalele teme au fost: stadiul 
negocierilor referitoare la noul Cadru financiar multianual (CFM) şi examinarea proiectului de concluzii a reuniunii Consiliului European din 28 – 29 iunie a.c.   

În intervenţia sa privind noul CFM, dl Negrescu a declarat: „(…) Este important ca rezultatul acestei etape a discuţiilor să reflecte interesele și prioritățile 
tuturor părților, în vederea identificării elementelor în baza cărora România îşi va putea direcţiona eforturile, în timpul mandatului pe care-l vom exercita în 
primul semestru al anului viitor, pentru avansarea substanţială a negocierilor. Avem capacitatea de a fi activi încă din prima zi de mandat, astfel încât să fie 
asigurate premisele pentru atingerea unui acord politic echilibrat privind acest dosar deosebit de important în definirea viitorului Uniunii Europene.“ 

http://www.romania2019.eu/2018/10/16/este-important-ca-ultimii-pasi-sa-fie-parcursi-pentru-a-finaliza-un-acord-care-sa-asigure-o-retragere-ordonata-si-predictibila-a-marii-britanii-din-uniunea-europeana/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/06/28-29/
http://www.romania2019.eu/2018/10/16/victor-negrescu-romania-este-implicata-activ-in-negocierile-privind-viitorul-buget-european/
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Întâlnire cu dna Marianne Thyssen 

În data de 16 octombrie 2018 a avut loc la Bruxelles, întâlnirea dnei 
Lia Olguţa Vasilescu, ministrul muncii şi justiţiei sociale din România, cu dna 
Marianne Thyssen, membru al Comisiei Europene responsabil pentru 
ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei 
de muncă. Dna Vasilescu a prezentat priorităţile României pentru perioada 
deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE. Dna Thyssen şi-a arătat disponibilitatea 
în sprijinirea României în această perioadă, în vederea finalizării proiectelor 
din domeniul muncii şi protecţiei sociale. A fost evaluat stadiul negocierilor 
cu privire la înfiinţarea Agenţiei Europene a Muncii, scopul acesteia fiind 
combaterea muncii la negru şi respectarea normelor de sănătate şi 
securitate în muncă, la nivelul Uniunii. Un alt subiect de pe agendă a fost 
legat de revizuirea Regulamentului 883/2004, privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială.  Pentru România, modificările esenţiale, 
vizează legislația aplicabilă pentru detașarea lucrătorilor și prestațiile 
familiale, în special prin intenția introducerii mecanismului de indexare a 
alocațiilor pentru copiii nerezidenți. Dna Thyssen a reconfirmat importanța 
promovării principiului la contribuții egale prestații egale alături de principiul 
remunerației egale pentru aceeași activitate desfășurată în același loc, în 
contextul revizuirii Directivei privind detașarea lucrătorilor. 

 

Summit-ul social tripartit 

În data de 16 octombrie 2018, dna Lia Olguţa Vasilescu a participat la 
Summit-ul social tripartit cu tema „Consolidarea competitivității, crearea de 
locuri de muncă sustenabile și echitate socială în Uniunea Europeană”, 
organizat la Bruxelles. Întâlnirea a fost moderată de dl Valdis Dombrovskis, 
vicepreşedinte al Comisiei Europene şi membru responsabil pentru moneda 
euro şi dialogul social, precum şi pentru stabilitatea financiară, serviciile 
financiare şi uniunea pieţelor de capital. Din partea României au participat dl 
Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical și dl Mihai Bogza, 
director executiv al Confederației Patronale Concordia. Principalele subiecte 
abordate au fost Cadrul Financiar Multianual 2021–2027, implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale și revoluția digitală: potențial 
pentru piețele forței de muncă și economie. 

 

Întâlniri de lucru cu președinți de comisii ai 

Parlamentului European 

Dl Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene, s-a 
întâlnit, în data de 17 octombrie a.c., la Bruxelles, cu preşedinţii de comisii 
din cadrul Parlamentului European, respectiv cu dna Ingeborg Grässle 
(Comisia pentru control bugetar – CONT), dna Danuta Maria Hübner 
(Comisia pentru afaceri constituţionale - AFCO) şi dl Jean Arthuis (Comisia 
pentru bugete - BUDG), pentru a pregăti prezentarea priorităților 
Președinției române a Consiliului UE18, care va fi unul dintre subiectele 
abordate la Conferința Președinților, programată pentru data de 13 
noiembrie 2018. 

Teme de actualitate de pe agenda europeană, cu accent pe 
pregătirea Preşedinţiei române la Consiliul UE din primul semestru al anului 
2019, eforturile depuse în ultima perioadă de Guvernul României, precum și 
liniile de abordare ale președinției, din punctul de vedere al obiectivului de a 
plasa cetățeanul în centrul procesului decizional european, au fost discutate 
în cadrul acestor întâlniri de lucru.  

                                                 
18 România va prelua, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, Președinția Consiliului Uniunii 
Europene. Acest mandat se asigură prin rotație între statele membre ale Uniunii Europene 
la fiecare 6 luni. În timpul exercitării Președinției, România va reprezenta Consiliul Uniunii 
Europene în dialogul cu celelalte instituții europene, în special Comisia Europeană și 
Parlamentul European, lucrând în strânsă coordonare cu președintele Consiliului European 
în cadrul procesului decizional. Președinția rotativă asigură gestionarea curentă a agendei 
europene și prezidarea formațiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile 
(ministerial, ambasadorial și tehnic), cu excepția Consiliului Afaceri Externe. Președinția 
trebuie să acționeze ca un mediator imparțial, concentrându-se în principal pe prezentarea 
de propuneri de compromis, capabile să conducă la adoptarea de poziţii comune ale 
statelor membre. 

http://www.romania2019.eu/2018/10/16/intrevedere-intre-lia-olguta-vasilescu-si-marianne-thyssen-in-pregatirea-presedintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene/
https://ec.europa.eu/romania/news/20180313_noi_propuneri_concretizare_pilon_european_drepturi_sociale_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A02004R0883-20140101
http://www.romania2019.eu/2018/10/16/vasilescu-pilonul-social-constituie-un-instrument-esential-pentru-realizarea-justitiei-sociale-si-a-egalitatii-in-ue/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13129-2017-INIT/ro/pdf
http://www.romania2019.eu/2018/10/18/negrescu-sustinem-un-dialog-aprofundat-cu-parlamentul-european-in-contextul-exercitarii-presedintiei-consiliului-uniunii-europene/
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Dl Negrescu a prezentat cei 4 piloni tematici care vor sta la baza 
agendei de lucru a Președinției române la Consiliul Uniunii Europene:  

 Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, 
conectivitate;  

 Europa siguranței;  

 Europa - actor global;  

 Europa valorilor comune.  

În ceea ce privește controlul bugetar (CONT), pe perioada în care va 
deține Președiția Consiliului UE, România va acționa cu responsabilitate în 
sensul optimizării transparenței și a obținerii unor rezultate de calitate în 
dosarele legislative pe care le va gestiona, și va privi cu angajament 
importanța bugetului UE, susținând o finanțare adecvată a politicilor UE 
orientate spre nevoile cetățeanului.    

În discuțiile avute la Comisia AFCO, ministrul Negrescu a prezentat 
poziția României în negocierile Acordului interinstituțional privind Registrul 
de transparență și măsurile voluntare pe care România le va implementa în 
perioada deținerii președinției române. În acest context, este importantă 
creșterea transparenței ca instrument pentru recâștigarea încrederii 
cetățenilor în procesul decizional european. Totodată, s-a subliniat că în 
timpul deținerii Președinției rotative a Consiliului UE se va acorda o atenție 

sporită noilor propuneri privind asigurarea unor alegeri europene libere și 
corecte pentru ca acestea să intre în vigoare înainte de luna mai 2019.  

Ministrul Victor Negrescu a subliniat, la întâlnirea cu președintele 

Comisiei BUDG, importanța obținerii de rezultate concrete pentru cetățeni 

în perspectiva alegerile europene din 2019, considerând că bugetul 

european poate arăta clar modul în care UE lucrează în beneficiul acestora, 

și a considerat necesar să se identifice așteptările exacte ale fiecărui stat 

membru al UE, pentru a avea o abordare constructivă, care să permită 

obținerea de rezultate rapide. De asemenea, România cooperează strâns cu 

Austia, țara care deține în prezent președinția rotativă, pe toate elementele 

care țin de negocierile CFM post-2020, conform procedurilor de lucru 

stabilite.  

De asemenea, ministrul delegat pentru afaceri europene a 
reconfirmat angajamentul ferm al României de a contribui la consolidarea 
proiectului european, din perspectiva dezbaterilor curente privind viitorul 
Uniunii Europene. „(…) România își propune să demonstreze capacitatea sa 
de a gestiona cu profesionalism și responsabilitate acest mandat prin 
finalizarea unui număr cât mai mare de dosare legislative, context în care 
am reiterat importanța unei ample cooperări cu Parlamentul European și 
disponibilitatea noastră de a purta un dialog structurat și aprofundat cu 
membrii legislativului european“.  
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Forumul anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

Dl Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a participat în data de 19 octombrie 2018, la Sofia, la cea de-a șaptea ediție a Forumului 
anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării19. În cadrul evenimentului a avut loc ceremonia de preluare a preşedinţiei rotative a Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării de către România, respectiv dna Denița Nikolova, ministrul adjunct bulgar pentru Dezvoltare Regională și Lucrări 
Publice, i-a oferit dlui Negrescu simbolul mandatului pe care România îl va exercita în perioada 1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2019. Motto-ul președinției 
române va fi „Întărim coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării”. 

Pe durata mandatului său, România va promova 
îmbunătățirea conectivității și mobilității în regiunea Dunării, 
revigorarea Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării, 
schimburile de experiență pe ariile prioritare ale macro-
strategiei, precum și dezvoltarea transnațională a clusterelor. 

Oficialul român a declarat că: „(…) Obiectivul major pe 
care România și-l propune pe durata exercitării mandatului îl 
reprezintă relansarea acestui mecanism de cooperare, o 
inițiativă de succes a țării noastre la nivel european. 
Președinția României la Strategia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării va reprezenta totodată o șansă pentru 
promovarea valorii adăugate a strategiilor macroregionale, 
având în vedere că patru state membre ale Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dunării, Bulgaria, Austria, 
România și Croația, au exercitat sau vor exercita, până în 
2020, și Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În 
acest sens, lucrăm deja activ, împreună cu reprezentanții 
Comisiei Europene și cu cei ai statelor riverane, pentru a crea 
premisele unei platforme de cooperare consolidate, care să 
contribuie la realizarea coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale a statelor din regiune”. 

 

 

 
                                                 
19 Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul. 

http://www.romania2019.eu/2018/10/19/romania-a-preluat-presedintia-strategiei-uniunii-europene-pentru-regiunea-dunarii-de-la-bulgaria/
http://www.mdrap.ro/userfiles/Prezentare_SUERD_AP3%20(2).pdf
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BREXIT 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Tema centrală a momentului este păstrarea unității UE27. Un nou Consiliu European va fi convocat când se vor fi 

făcut suficiente progrese în ceea ce privește acordul de retragere al Regatului Unit din Uniunea Europeană. 

Aproximativ 53% dintre britanici doresc rămânerea în UE. 

Problema centrală în acest moment al desfășurării 
evenimentelor legate de retragerea Regatului Unit din Uniunea 
Europeană este stabilirea definitivă a termenilor acordului de 
retragere, astfel încât acesta să poată fi ratificat înainte de 29 
martie 2019. 

La 15 octombrie, ca preambul la Consiliul Afaceri Generale 
(art. 50), președintele Consiliului European, Donald Tusk a adresat 
o invitație membrilor Consiliului și premierului britanic Theresa 
May, solicitându-i aceseteia să prezinte poziția guvernului britanic, 
în funcție de care Consiliul ca decide în ce măsură au evoluat 
negocierile pentru Brexit. În pofida faptului că situația pare a fi 
destul de complicată, președintele Consiliului consideră că există 
motivație pentru o atitudine determinată și plină de speranțe 
pentru viitorul negocierilor.  

La 16 octombrie 2018, Consiliul UE în format UE27, a fost 
informat de către Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii 
Europene pentru Brexit, cu privire la ultimele evoluții ale 
negocierilor cu Regatul Unit.  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/15/invitation-letter-by-president-donald-tusk-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meetings-on-17-and-18-october-2018/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/15/invitation-letter-by-president-donald-tusk-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meetings-on-17-and-18-october-2018/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac-art50/2018/10/16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac-art50/2018/10/16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac-art50/2018/10/16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac-art50/2018/10/16/
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La finalul întâlnirii s-a decis: 

 Toate problemele în suspensie trebuie cuprinse în acordul de 
retragere. Unele părți ale proiectului de acord de retragere au fost deja 
convenite în principiu de către Regatul Unit și UE, deși nimic nu este de 
acord până când nu este convenit totul. Problema cea mai importantă este, 
în continuare, granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord.  

 Un acord privind viitoarele relații poate fi negociat și încheiat 
numai după ce Marea Britanie devine țară terță. Cu toate acestea, o 
înțelegere generală privind cadrul pentru relațiile viitoare va fi stabilită în 
declarația politică la care se va face referire în acordul de retragere. 

 Consiliul European (articolul 50) a solicitat negociatorului 
Uniunii să își continue eforturile de a ajunge la un acord în conformitate cu 
orientările Consiliului European convenite anterior. 

Gernot Blümel, ministrul federal austriac pentru UE, arte, cultură și 
mass-media asubliniat că „Tema centrala și principala grijă a Președinției 
este să păstreze unitatea UE27. Negociatorul-șef, Michel Barnier, are 
sprijinul nostru continuu”.  

Una dintre realizările concrete ale întâlnirii a fost încheierea acordul 
dintre Spania și Marea Britanie în ceea ce privește Gibraltarul.  

În declarația de la sfârșitul întâlnirii Consiliului Afaceri Generale din 
17-18 octombrie, Donald Tusk a subliniat: 

 după audierea delarației premierului britanic s-a decis că 
negocierile vor continua; 

 este pregătit să convoace un Consiliu European pe această 
temă, dacă și când negociatorul UE va raporta că s-au făcut progrese 
decisive; până în acum nu s-au făcut progrese suficiente; 

 în ceea ce privește speculațiile referitoare la prelungirea 
perioadei de tranziție, dacă Marea Britanie a decis că ar fi utilă pentru a 
ajunge la o înțelegere, ar putea fi luată în considerare de către liderii 
europeni. 

La 15 octombrie, Guy Verhofstadt, negociatorul Parlamentului 
European pentru Brexit, a declarat că acordul de retragere trebuie să 
includă rezolvarea problemei graniței Irlandei cu Irlanda de Nord, în deplină 
concordanță cu Raportul comun din decembrie 2017 și cu scrisoarea 
premierului May către președintele Tusk din 19 martie 2018 . „Fără astfel de 
măsuri, Parlamentul European nu ar fi în măsură să-și dea acordul cu privire 
la acordul de retragere. Reiterăm sprijinul nostru pentru negociatorul șef și 
strategia sa de negociere". 

 

Între timp, la Londra, peste 50.000 cetățeni au solicitat organizarea 
unui nou referendum pe tema apartenenței Regatului Unit la Uniunea 
Europeană, în condițiile în care un sondaj comandat de Parlamentul 
European a arătat că circa 53% dintre cetățenii britanici doresc acum 
rămânerea în cadrul UE.  

De altfel, 66% dintre respondenții europeni ar vota pentru ca țara lor 
să rămână membru al UE și numai 17% ar dori să plece. 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/18/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meetings-on-17-and-18-october-2018/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/18/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meetings-on-17-and-18-october-2018/
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c389b899-3546-49d8-b01b-5b192f501c29/Statement_Brexit_Steering_Group_15_10_2018.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c389b899-3546-49d8-b01b-5b192f501c29/Statement_Brexit_Steering_Group_15_10_2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf
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CONSILIUL EUROPEAN 

 

Reuniunea Consiliului European 

În perioada 17-18 octombrie 2018 s-a desfășurat la Bruxelles, reuniunea Consiliului European în marja căruia a avut loc și Summit-ul euro în format extins. 

În cadrul discuțiilor, șefii de stat și/sau de guvern au abordat stadiul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și 
au adoptat concluzii cu privire la migraţie, securitatea internă a UE și aspecte legate de relațiile externe ale Uniunii.  

Referitor la problema migrației, liderii europeni au evaluat stadiul punerii în aplicare a concluziilor din luna iunie a.c. S-a evidențiat importanța prevenirii, 
în continuare, a migrației ilegale și a consolidării cooperării cu țările de origine și de tranzit, în special cele din Africa de Nord, ca parte a unui parteneriat mai 
amplu. Totodată, s-a exprimat nevoia de a se intensifica lupta împotriva rețelelor de introducere ilegală de persoane prin colaborarea cu țările terțe în ceea ce 
privește investigarea, reținerea și urmărirea penală a persoanelor care introduc ilegal migranți. De asemenea, s-a propus înființarea unui grup operativ comun al 
Europol, în cadrul Centrului european privind introducerea ilegală de migranți, precum și o mai bună monitorizare a comunicațiilor online ale rețelelor de 
persoane care introduc ilegal migranți pentru a putea fi subminate. Consiliul European a invitat Parlamentul European și Consiliul să examineze cu prioritate 
propunerile recente ale Comisiei referitoare la Directiva privind returnarea, la Agenția pentru Azil și la poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european. În 
cadrul discuțiilor,  s-a menționat necesitatea facilitării returnărilor efective și a punerii în aplicarea a acordurilor de readmisie, în mod nediscriminatoriu, față de 
toate statele membre. 

În dezbaterile referitoare la domeniul securității interne, liderii europeni au condamnat atacul cibernetic ostil desfășurat împotriva Organizației pentru 
Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). În acest context, s-a solicitat consolidarea mijloacelor de descurajare și reziliență față de amenințările hibride, cibernetice, 
precum și față de cele chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN20). De asemenea, liderii au mai solicitat  măsuri pentru: 

                                                 
20 CBRN - Chemical, biological, radiological and nuclear defense 

https://www.consilium.europa.eu/media/36794/18-euco-final-conclusions-ro.pdf
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 combaterea infracțiunilor cibernetice sau facilitate prin mijloace informatice, precum și a activităților rău intenționate de acest tip, și consolidarea 
securității cibernetice; 

 protejarea sistemelor democratice ale Uniunii și combaterea dezinformării, inclusiv în contextul viitoarelor alegeri europene, cu respectarea 
deplină a drepturilor  fundamentale; 

 consolidarea capacității de a preveni radicalizarea și terorismul și de a răspunde în mod  eficace la aceste fenomene, cu respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; 

 dotarea Europolului, a Eurojustului și a autorităților de aplicare a legii din statele  membre cu resursele adecvate pentru a face față noilor 
provocări generate de evoluțiile  tehnologice și de situația în continuă evoluție a amenințărilor la adresa securității; 

 îmbunătățirea interoperabilității sistemelor de informații și a bazelor de date; 

 consolidarea capacității de gestionare a crizelor, precum și consolidarea coerenței și eficacității mecanismelor de răspuns în caz de criză, la nivelul 
UE și la nivel național. 

Concluziile privind relațiile externe au evidențiat importanța relațiilor UE-Africa. Liderii au convenit că este necesară trecerea la un nou nivel de 
cooperare, asigurând resursele necesare în acest sens, inclusiv prin intermediul Planului european de investiții externe și al Fondului fiduciar de urgență pentru 
Africa. 

Totodată, a fost apreciată prezentarea inițiativei Comisiei privind o nouă alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile și s-a 
solicitat continuarea acțiunilor, inclusiv, prin propuneri concrete referitoare la implicarea statelor membre. 

Ca urmare a discuțiilor de  la Salzburg, s-a apreciat ca pozitivă decizia de a se organiza primul summit, cu participarea celor 28 de state membre ale UE și 
a Ligii Statelor Arabe, care va fi găzduit de Egipt, în perioada 24-25 februarie 2019. 

Liderii europeni au fost de acord cu susținerea angajamentului ferm față de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și față de punerea în aplicare a 
acesteia. Totodată,  a fost apreciată intenția Comisiei de a publica, în anul 2018, documentul său de reflecție, care ar trebui să deschidă calea către adoptarea în 
anul 2019 a unei strategii cuprinzătoare de punere în aplicare. 

S-a luat act de raportul recent al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), în care se confirmă efectele negative ale schimbărilor 
climatice și necesitatea reducerii emisiilor globale în toate sectoarele, precum și nevoia de a se suplimenta acțiunile în scopul atenuării și adaptării pentru 
îndeplinirea obiectivului referitor la scăderea temperaturii, stabilite în Acordul de la Paris. 

Au fost adoptate concluziile în vederea pregătirii celei de-a 24-a Conferințe a Părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (COP24) care va avea loc în data de 2 decembrie 2018, la Katowice, în Polonia. Potrivit acestora, COP24 trebuie să conducă la adoptarea 
unor norme ambițioase și cuprinzătoare de punere în aplicare a Acordului de la Paris și să fundamenteze pregătirea contribuțiilor stabilite la nivel național (CSN) 
ale tuturor părților, în temeiul articolului 4 din Acordul de la Paris. 
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Summit-ul zonei euro 

Liderii UE s-au reunit, în data de 18 octombrie 2018, împreună cu președintele Eurogrup-ului, dl Mário Centeno, și președintele Băncii Centrale 
Europene, dl Mario Draghi, cu ocazia Summit-ului zonei euro în configurație deschisă cu 27 de state membre ale UE. Aceștia au analizat stadiul negocierilor 
privind aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM), în perspectiva Summit-ului zonei euro care va avea loc în decembrie a.c. 

Președintele Summit-ului zonei euro, dl Donald Tusk, a declarat în acest sens: “(…) Am convenit că este necesar să accelerăm lucrările tehnice. Dorim să 
obținem un acord cu privire la uniunea bancară și MES în luna decembrie. Sper că discuția noastră de astăzi va inspira Eurogrupul să acționeze într-un mod mai 
dinamic.” 

La ultimul Summit al zonei euro din luna iunie a.c., liderii UE au adoptat un prim set de decizii privind reforma UEM, inclusiv referitor la rolul 
Mecanismului european de stabilitate (MES) și la finalizarea uniunii bancare. Aceștia au însărcinat Eurogrup-ul să pregătească termenii de referință ai 
mecanismului comun de sprijin bugetar și să convină asupra unei liste de termeni și condiții pentru dezvoltarea în continuare a MES până în decembrie 2018. 

În luna decembrie 2017, liderii UE au convenit ca activitățile să se concentreze pe domeniile în care convergența de opinii este cea mai mare. Progresele 
treptate privind aspecte cum ar fi finalizarea uniunii bancare, precum și dezvoltarea MES ar trebui să consolideze în mod semnificativ reziliența UEM. 

Reforma zonei euro constituie o parte a Agendei liderilor UE, un program de lucru concret care încearcă să deblocheze principalele provocări și priorități 
politice ale UE și să caute soluții la acestea. Agenda liderilor a fost pregătită de președintele Donald Tusk, la solicitarea liderilor UE, cu ocazia unei reuniuni 
desfășurate la Tallinn, în Estonia, în septembrie 2017, și orientează acțiunea UE în următorii doi ani. 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2018/10/18/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/tallinn-leaders-agenda/
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SUBIECTE DE ACTUALITATE 

 

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 

săptămâna 15 - 21 octombrie 2018 
 
 
 
 

 

 Italia nu va sprijini prelungirea sancţiunilor economice instituite de 
Uniunea Europeană împotriva Rusiei 
„Dacă ni se va cere să confirmăm (sancţiunile), vom spune nu”, a declarat 
Mateo Salvini, ministrul de interne al Italiei, la Moscova, unde s-a aflat într-
o vizită oficială. Sancţiunile au fost iniţiate de UE în anul 2014, după ce 
Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea, iar de atunci au fost 
reînnoite la fiecare şase luni, ultima prelungire a lor urmând să expire la 
sfârşitul anului. (RO) 

 Viitorul noilor norme europene privind transparența alimentelor este 
neclar 
Comisia dorește să adopte rapid noile norme, în timp ce Parlamentul pare 
să aibă nevoie de mai mult timp pentru a discuta o astfel de problemă 
"complexă". În plus, industria pare împărțită, în timp ce organizațiile de 
consumatori insistă asupra finalizării dosarului în cadrul acestui ciclu 
legislativ. (EN)  

 Summitul extraordinar programat în noiembrie pentru Brexit va fi amânat  
Șefii de stat și de guvern au convenit că o astfel de reuniune va fi 
organizată dacă și când negociatorul-șef al UE, Michel Barnier, va spune ”că 
s-au înregistrat progrese suficiente” în cadrul negocierilor. Liderii UE au 
spus că, în pofida negocierilor intense, nu s-au înregistrat progrese 
suficiente. (RO) 

 Parlamentul macedonean a aprobat schimbarea denumirii țării 
După o săptămână de dezbatere, 80 de deputați din cei 120 cât numără 
parlamentul macedonean, au votat în favoarea schimbării denumirii țării 
din Macedonia în Republica  Macedonia de Nord, atingând pragul necesar 
de două treimi. (EN) 

 Italia sfidează regulile bugetare ale zonei euro  
Pentru prima dată de la adoptarea noilor norme bugetare ca urmare a 
crizei din 2008, Comisia Europeană ar putea respinge propunerea de buget 
a Italiei. (FR) (EN) 

 Președintele Franței denunță incapacitatea britanică de a ajunge la un 
acord privind Brexit-ul 
Emmanuel Macron: "(…) Este vorba despre capacitatea politicii britanice de 
a găsi un acord prezentabil. Nu este de competența UE să facă concesii 
pentru a trata un subiect al politicii interne britanice" a insistat el. (FR) (EN) 

 Românii sunt printre cei mai îngrijorați cetățeni europeni de efectele 
știrilor false și ale dezinformării online 
Un sondaj Eurobarometru arată că 25% dintre suedezi, respectiv 24% 
dintre români și letoni, tratează știrile false și dezinformarea online ca fiind 
o amenințare, un procent dublu față de media Uniunii Europene, situată la 
12%. (RO) (RO) 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/10/17/italia-va-spune-nu-prelungirii-sanctiunilor-impotriva-rusiei-declara-la-moscova-vicepremierul-salvini--194935
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/new-food-transparency-rules-risk-falling-victim-to-eu-institution-spat/
https://www.caleaeuropeana.ro/brexit-theresa-may-deschisa-ideii-de-a-accepta-prelungirea-perioadei-de-tranzitie-summitul-extraordinar-programat-pentru-noiembrie-amanat-pana-cand-barnier-va-spune-ca-s-au-inregistrat-pr/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/macedonian-parliament-approves-countrys-name-change/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/eurozone-faces-critical-budget-issue-as-italy-defies-the-rules/?_ga=2.72101843.1183567919.1539767546-264414739.1508745407
https://www.euractiv.com/section/economic-governance/news/eurozone-faces-critical-budget-issue-as-italy-defies-the-rules/?_ga=2.17047929.1183567919.1539767546-264414739.1508745407
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/macron-denonce-lincapacite-britannique-a-trouver-un-accord-sur-le-brexit/?_ga=2.2931379.2018566144.1540189419-264414739.1508745407
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/macron-criticises-british-inability-to-reach-brexit-agreement/?_ga=2.104642435.2018566144.1540189419-264414739.1508745407
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf
https://www.caleaeuropeana.ro/pe-fondul-slabirii-sentimentului-pozitiv-de-apartenenta-la-ue-romanii-sunt-printre-cei-mai-ingrijorati-cetateni-europeni-de-efectele-stirilor-false-si-a-dezinformarii-online-eurobarometru/
https://www.caleaeuropeana.ro/eurobarometru-top-ul-transfomarilor-negative-ale-perceptiei-romanilor-privind-viitorul-romaniei-in-ue-in-prag-de-preluare-a-presedintiei-consiliului-ue-si-inainte-de-alegerile-europene-din-2019/
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 Guvernul francez pregătește o legislație pentru a diminua consecințele 
unui Brexit fără acord 
Măsurile vor fi analizate de o comisie a Senatului și vor trece printr-o 
procedură de urgență, care oferă posibilitatea să fie supuse votului 
parlamentar, fără a exista o dezbatere prealabilă. Printre măsuri se află 
protejarea drepturilor cetățenilor și evitarea barierele portuare. (EN) 

 Germania se pregătește temeinic pentru un Brexit fără acord 
Cancelarul german a atras atenția asupra drepturilor cetățenilor britanici 
din Germania și ale celor germani din Marea Britanie, care ar putea fi 
afectate dacă nu va exista un acord de retragere. (RO) 

 UE și SUA se acuza reciproc în privința tarifelor vamale 
Americanii și europenii se învinovățesc reciproc pentru lipsa de progres în 
negocierile comerciale actuale, fapt care întărește perspectiva introducerii 
de către SUA a unei taxe pentru autovehiculele europene. (EN) (FR) 

 Reacția Comisiei Europene la Ordonanța de urgență privind legile justiției 
din România 
Purtătorul de cuvânt pentru justiție și statul de drept al Comisiei, Christian 
Wigand: „(…) urmărim ultimele evoluţii cu îngrijorare şi le vom analiza 
foarte atent. Aşa cum am mai spus de atâtea ori, un sistem judiciar 
independent şi profesional este de o importanţă covârşitoare”. (RO) 

 Comisarul european Corina Crețu a aprobat modificarea Programului 
Operațional Regional pentru ca România să folosească mai eficient 
fondurile europene 
Corina Crețu: “Schimbările pe care le-am aprobat vin tocmai ca răspuns la 
nevoia de a ne adapta la realitățile curente și vor ajuta România să utilizeze 
într-o mai mare măsură fondurile pe care le are alocate. Acestea vor avea 
un efect benefic în special pentru mediul de afaceri, dar vor sprijini și 
proiecte ce vizează îmbunătățirea infrastructurii medicale din întreaga 
țară“. (RO) 

 Procentul românilor care văd apartenența la UE ca pe un lucru bun a 
scăzut cu 10% în ultimele șase luni, la 49% 
Un sondaj Eurobarometru  arată că încrederea românilor în apartenența 
țării noastre la UE a scăzut cu 10% în ultimele șase luni, de la 59% la 49%, 

înregistrând un declin fără precedent și plasând România pe locul doi în 
Uniunea Europeană, după Marea Britanie aflată în plin Brexit.  (RO) 

 Retailerii nemulțumiți de propunerile UE privind practicile comerciale 
neloiale 
Comercianții cu amănuntul exercită presiuni asupra parlamentarilor UE 
pentru a amâna mult așteptatul vot cu privire la directiva propusă de 
Comisia Europeană privind practicile comerciale neloiale. (EN) 

 Strategia UE privind bioeconomia pare să ignore recomandările experților 
în materie de schimbări climatice 
Cel mai recent raport al Grupului interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) indică faptul că biocarburanții vor trebui să crească cu 
260% până în 2030 și cu 750% până în 2050, pentru a limita efectele 
încălzirii globale cu 1,5 °C. Cu toate acestea, strategia UE privind 
bioeconomia, publicată la doar câteva zile, pare să ignore acest lucru. (EN) 

 Astăzi, 53% dintre cetățenii britanici ar vota pentru rămânerea Marii 
Britanii în Uniunea Europeană 
Un sondaj Eurobarometru arată că 53% dintre cetățenii britanici ar vota 
acum pentru rămânerea în Uniunea Europeană. O proporţie de 35% dintre 
persoanele chestionate au afirmat că ar alege şi acum Brexitul, în timp ce 
12% au spus că sunt nehotărâte. (RO)  

 Michel Barnier a propus prelungirea cu un an a perioadei de 
tranziţie post-Brexit 
Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranziţie post-Brexit în 
vederea negocierii viitoarei relaţii între Londra şi UE vizează mai ales 
soluţionarea problemei frontierei între Irlanda şi provincia britanică Irlanda 
de Nord, principalul punct de divergenţă al discuţiilor. (RO) 

 Hackeri acuzați de legături cu Rusia au atacat trei companii est-europene 
Aceștia au infectat trei companii energetice și de transport din Ucraina și 
Polonia cu software malware sofisticat și sunt capabili să planificae atacuri 
cibernetice distructive. Anchetatorii spun că grupul este responsabil și 
pentru o serie de atacuri anterioare împotriva sectorului energetic 
ucrainean. (EN) 
 

https://www.politico.eu/article/france-prepares-for-no-deal-brexit-cliff-edge-legislation/
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 România, pe locul al doilea în clasamentul țărilor din UE cu cel mai mare 
grad al riscului de sărăcie în 2017 
Datele Eurostat arată că în 2017, mai mult de o treime din populaţie era 
expusă riscului sărăciei sau excluziunii sociale în trei state membre: Bulgaria 
(38,9%), România (35,7%) şi Grecia (34,8%), iar la polul opus al scalei au 
fost Cehia (12,2%), Finlanda (15,7%) și Slovacia (16,3%). (RO) 

 Milioane de locuri de muncă pot fi pierdute din cauza războaielor 
comerciale 
Economiştii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) au calculat că un 
eşec complet al cooperării comerciale internaţionale va duce la o creştere 
semnificativă a tarifelor vamale, ar tăia în medie 1,9% din economia 
mondială şi ar reduce volumul comerţului global cu 17%. (RO) 

 Uniunea Europeană va continua să conlucreze cu ţările Parteneriatului 
Estic, pentru rezultate concrete  
Conlucrarea se va axa în special în domeniul reformei judiciare şi al 
asigurării unui mediu favorabil pentru societatea civilă şi un mass-media 
independent. (RO) 
 

 România, din nou, țara cu cea mai mare inflație anuală din UE 
Conform Eurostat, România a avut în septembrie a.c., pentru a opta lună 
consecutiv, cea mai mare rată anuală a inflaţiei dintre statele membre ale 
UE, cu un avans al preţurilor de consum de 4,7%, similar cu cel înregistrat în 
august a.c. (RO) 

 Un Brexit fără acord mai probabil decât oricând 
"Trebuie să rămânem plini de speranță și hotărâți (…) așa cum stau lucrurile 
astăzi, un Brexit fără acord este mai probabil decât oricând", a avertizat 
președintele Consiliului European Donald Tusk într-o scrisoare către liderii 
UE. (EN) 

 România este în favoarea unui proces ordonat și predictibil privind Brexit 
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene: "Negocierile se îndreaptă în 
direcţia corectă şi este important ca ultimii paşi să fie parcurşi, în acelaşi 
spirit constructiv, în vederea agreării acordului în totalitatea sa. O retragere 
ordonată şi predictibilă a Regatului Unit poate garanta respectarea 
drepturilor cetăţenilor europeni post-Brexit, inclusiv a românilor care 

locuiesc, muncesc sau studiază în Marea Britanie." (RO) 

 Curtea de Justiţie a UE cere Poloniei să oprească controversatele reforme 
din justiție 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a cerut guvernului polonez să 
suspende imediat aplicarea prevederilor legii prin care este diminuată 
vârsta de pensionare a judecătorilor Curţii Supreme poloneze. Soluția 
cerută de Curtea de Justiţie a UE ar fi o măsură provizorie, până când va da 
verdictul definitiv în acest caz, în care a fost sesizată de Comisia Europeană. 
(RO) 

 România este implicată activ în negocierile privind viitorul buget 
european 
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene: "În calitate de viitoare 
preşedinţie la Consiliul Uniunii Europene, urmărim îndeaproape evoluţiile la 
nivel european şi suntem pregătiţi să ne aducem contribuţia la construirea 
unui consens larg cu privire la modul de abordare a provocărilor curente." 
(RO) 

 Polonia și Cehia se opun întăririi efectivelor agenţiei Frontex 
Aceste țări se tem că vor primi mai puţini bani de la Uniunea Europeană 
pentru infrastructurile rutiere şi feroviare. Prim-ministrul polonez Mateusz 
Morawiecki: ”Ne temem că mai multe fonduri pentru Frontex ar însemna 
mai puţină finanţare pentru fondurile structurale, mai puţine fonduri pentru 
dezvoltarea rutieră sau feroviară (…) vrem în perspectiva financiară 2021-
2027 un maximum de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru 
politica regională şi pentru politica agricolă comună (PAC)." (RO) 

 Opt țări din UE, printre care și România, solicită sancțiuni împotriva 
atacurilor cibernetice 
Opt ţări : Olanda, Marea Britanie, Finlanda, Danemarca, Lituania, Estonia, 
Letonia şi România  au solicitat crearea de urgenţă a unui cadru juridic care 
să permită sancţionarea hackerilor. Occidentul acuză Moscova de 
numeroase atacuri cibernetice şi de ingerinţă electronică. (RO) 

 Guy Verhofstadt propune relansarea Europei 
Liderul ALDE în Parlamentul European unul dintre cei mai pro-europeni 
lideri de la nivelul politicii europene, a cerut relansarea Europei în contextul 
alegerilor pentru Parlamentul European de anul viitor. Guy Verhofstadt: 
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”Să relansăm Europa și să luptăm împotriva pericolelor naționalismului și 
populismului.” (RO) 

 Manifestații uriașe anti-Brexit la Londra 
Peste 500.000 de britanici anti-Brexit s-au adunat sâmbătă, 20 octombrie 
a.c. în centrul Londrei pentru a manifesta și a cere organizarea unui nou 
referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană. 
(RO) (EN) 

 Spania și Marea Britanie au ajuns la un acord în privința Gibraltarului 
Aceasta înțelegere a avut loc în cadrul acordului privind Brexit-ul, deși 
unele aspecte-cheie ale relațiilor viitoare post-Brexit urmează să fie 
stabilite. (EN) (RO) 

 Uniunea Europeană nu va accepta măsuri temporare pentru soluţionarea 
problemei frontierei irlandeze 
Marea Britanie a declarat că ar putea accepta o perioadă de tranziţie post-
Brexit mai lungă, dacă UE va renunţa la aşa-numita soluţie de "backstop" 
(sau „plasă de siguranţă”), care ar menţine Irlanda de Nord în uniunea 
vamală şi în piaţa unică europeană, care să se aplice dacă nu se va reuşi 
găsirea alteia mai bune în urma negocierilor privind Brexitul. (RO) 

 România este singurul stat care a alocat din fondurile structurale resurse 
dedicate zonelor riverane Dunării 
Prin Programul Operaţional Regional (POR) au existat mai multe axe care 
fac referire atât la partea de dezvoltare de infrastructură, cât şi la zona de 
cultură şi la oferta turistică. România dorește să invite statele partenere să 
facă acelaşi lucru.  (RO) 

 Proteste ale croaților față de planul guvernului de a majora vârsta de 
pensionare 
Câteva mii de oameni au protestat în centrul capitalei Croaţiei, Zagreb, faţă 
de planurile guvernului de a creşte vârsta de pensionare la 67 de ani şi de a 
diminua pensiile pentru cei care optează pentru pensionarea anticipată. 
(RO) 
 
 
 

 Polonia îşi menţine opoziţia faţă de redistribuirea refugiaţilor în UE pe 
baza unor cote obligatorii 
''Concluziile Consiliului European din luna iunie rămân în vigoare, inclusiv cu 
privire la respingerea relocării obligatorii a refugiaţilor'', a spus ministrul 
polonez al afacerilor europene Konrad Szymanski. (RO) 

 Theresa May confirmă o posibilă prelungire cu câteva luni a perioadei de 
tranziţie post-Brexit  
Pentru a evita apariţia unei frontiere dure între Irlanda şi Irlanda de Nord „ 
(…) o idee nouă care a apărut - şi este doar o idee în acest moment - este 
crearea unei opţiuni pentru a extinde perioada de tranziţie cu câteva luni, şi 
ar fi doar o chestiune de luni”, a declarat Theresa May. (RO) 
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