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În urma scandalului Cambridge Analytica și a anchetei privind platformele de comunicare socială 

din 2018, Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor au solicitat 

Facebook să informeze, în mod clar, utilizatorii cu privire la modul în care este finanțată și cu privire 

la veniturile obținute din utilizarea datelor acestora. Acestea au mai solicitat și alinierea restului 

clauzelor de furnizare a serviciilor platformei la legislația UE privind protecția consumatorilor. Drept 

urmare, Facebook a anunțat că va introduce în clauzele de utilizare a serviciilor sale dispoziții 

suplimentare de natură să explice faptul că utilizatorii beneficiază de acces gratuit la serviciile sale în 

schimbul acordului de a-și pune la dispoziție datele și de a primi materiale publicitare. De acum înainte, 

clauzele Facebook vor explica, în mod clar, că modelul său de afaceri se bazează pe vânzarea serviciilor 

de publicitate țintite către comercianți prin folosirea datelor aferente profilurilor utilizatorilor.  

Ca urmare a acțiunii de asigurare a respectării normelor, Facebook a mai modificat: 

- politica sa cu privire la limitarea răspunderii, recunoscându-și acum răspunderea în caz de 

neglijență, spre exemplu în cazul în care datele au fost prelucrate necorespunzător de către terți; 

- capacitatea sa de a modifica în mod 

unilateral termenele și condițiile prin limitarea 

acesteia la cazurile în care modificările sunt 

rezonabile, luând în considerare și interesul 

consumatorilor; 

- normele privind păstrarea temporară a 

conținutului care a fost șters de către 

utilizatori. Conținutul de acest tip poate fi 

păstrat numai în anumite cazuri – spre 

exemplu în scopul conformării unei cereri de 

executare din partea unei autorități – și pentru 

JUSTIȚIE, CONSUMATORI ȘI EGALITATE DE GEN 

Clauzele de furnizare a serviciilor și modul de utilizare a datelor utilizatorilor 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_ro.htm


 
 

 

o perioadă de maximum 90 de zile din motive de natură tehnică;  

- limbajul ce clarifică dreptul de apel al utilizatorilor cărora le-a fost șters conținutul. 

 

În data de 9 aprilie 2019, Comisia Europeană a găzduit o conferință la nivel înalt privind viitorul 

muncii. În spiritul Summit-ului social de la Göteborg, din noiembrie 2017, în cadrul căruia Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale, 

conferința a avut ca scop aprofundarea procesului de reflecție privind viitorul universului muncii și 

modul în care pot fi abordate provocările și pot fi înțelese oportunitățile pe care le presupune existența 

acestui pilon. 

În cadrul conferinței, au avut loc 6 sesiuni care s-au axat pe diferite aspecte ale viitorului muncii:  

1. transformare echitabilă - asigurarea oportunităților oferite de digitalizare pentru toată lumea; 

2. convergența ascendentă - ocuparea forței de muncă, coeziunea socială și teritorială; 

3. responsabilitatea globală - UE și scena internațională;  

4. cetățenii devin autonomi - tranziții pe durata ciclului de viață, provocări legate de educație și 

competențe;  

5. protecție și investiții - modernizarea sistemelor de protecție socială, pentru a fi durabile și 

favorabile incluziunii;  

6. gestionarea schimbării: guvernanță și parteneriate. 

Cu o zi înainte de eveniment, Grupul la nivel înalt privind impactul transformării digitale asupra 

piețelor forței de muncă din UE și-a publicat raportul final. Principalele recomandări includ conturi de 

învățare personală, intermediari de pe piața forței de muncă pentru a reduce lacunele în materie de 

competențe structurale și protecție socială accesibilă indiferent de statutul profesional.  

Această conferință europeană la nivel înalt a avut loc înaintea evenimentului de sărbătorire a 

centenarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM) de la Geneva, din iunie 2019, unde tema 

privind viitorul muncii va fi abordată dintr-o perspectivă globală. 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE, 
 COMPETENȚE ȘI MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ 

Conferința „Viitorul muncii: ASTĂZI. MÂINE. PENTRU TOȚI.” 

https://ec.europa.eu/commission/publications/social-summit-fair-jobs-and-growth-factsheets_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58412


 
 

 

Din dezbateri au reieșit următoarele zece mesaje principale: 

1. Lumea este în schimbare 

Uniunea Europeană, la fel ca toate celelalte 

părți ale lumii, este transformată, și adesea 

pusă la încercare, de marile tendințe 

precum digitalizarea, globalizarea, 

migrația, schimbările climatice, schimbările 

demografice, cu precădere îmbătrânirea 

populației. 

2. Viitorul muncii este ACUM 

Schimbările de pe piața forței de muncă au 

loc acum și sunt ireversibile; de exemplu, 

automatizarea și noile modele de afaceri, 

cum ar fi economia platformelor, care sunt 

posibile datorită tehnologiei digitale. 

3. UE oferă un punct de 

referință și sprijin pentru a face față 

acestor provocări 

Pilonul european al drepturilor sociale este 

menit să inspire, în conformitate cu 

competențele existente, noua legislație sau 

noile inițiative de politică la nivelul UE, să 

orienteze reformele la nivel național prin 

intermediul Semestrului european și să 

canalizeze în mod eficient fondurile pentru 

a aborda cele mai urgente priorități sociale. 

4. Este necesară definirea 

modului în care să arate viitorul 

universului muncii și cum se poate 

realiza această viziune 

Modelul social european trebuie să fie 

menținut și consolidat, însă acest lucru 

necesită ca el să fie capabil să răspundă 

noilor provocări ale unei lumi globalizate și 

să valorifice beneficiile inovării tehnologice. 

Pentru ca acest lucru să devină realitate, 

trebuie să stabilim o foaie de parcurs cu 

acțiuni concrete. 

5. Este nevoie de o economie 

digitală incluzivă 

Persoanele care se confruntă cu pierderi de 

locuri de muncă sau cu efecte ale tranziției 

au nevoie de un sprijin cuprinzător, bazat 

pe perfecționare și recalificare, acces la 

servicii de ocupare a forței de muncă, 

sprijin pentru venit și servicii sociale de-a 

lungul întregii lor cariere profesionale. 

Impactul transformării digitale asupra 

piețelor forței de muncă din UE a fost 

explorat de către un grup de lucru la nivel 

înalt dedicat, care a prezentat propuneri în 

perioada premergătoare conferinței în jurul 

a 3 teme principale: o forță de muncă 

calificată, noi relații de muncă și un nou 

contract social. 

6. Este nevoie de investiții 

adecvate 

Utilizarea optimă a bugetului pe termen 

lung al UE pentru perioada 2021-2027 va fi 

esențială, inclusiv a Fondului social 

european Plus pentru a finanța viitoarele 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-impact-digital-transformation-eu-labour-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-impact-digital-transformation-eu-labour-markets


 
 

 

politici în materie de competențe și 

măsurile de sprijinire a tranzițiilor de pe 

piața forței de muncă. 

7. Este nevoie de politici active 

mai bune în domeniul pieței forței de 

muncă 

Acestea ar trebui asigurate de administrații 

publice de înaltă calitate care să întâmpine 

în mod eficient nevoile cetățenilor și ale 

societăților. Este nevoie de o implicare şi 

colaborare mai bună între serviciile de 

ocupare a forței de muncă, furnizorii de 

competențe, serviciile sociale și 

întreprinderi. 

8. Nimeni nu trebuie lăsat în 

urmă 

Beneficiile economice ar trebui să aibă un 

impact pozitiv în viața tuturor europenilor, 

inclusiv a celor care trăiesc într-un cartier 

defavorizat dintr-o mare metropolă sau 

dintr-o zonă rurală îndepărtată. Succesul 

oricărei politici ar trebui să fie evaluat în 

funcție de impactul său asupra persoanelor 

celor mai vulnerabile și a coeziunii structurii 

noastre sociale. 

9. Consolidarea unor condiții de 

concurență echitabile la nivel global 

este esențială 

UE este în măsură să își intensifice 

cooperarea cu alte organizații și cu alți 

parteneri, inclusiv cu Organizația 

Internațională a Muncii, pentru a promova 

munca decentă și pentru a asigura 

progresul în punerea în aplicare a 

angajamentelor internaționale. 

10. Viitorul este o 

responsabilitate comună 

Toate nivelurile de guvernanță (mondial, 

UE, național, regional/local) trebuie să 

colaboreze cu partenerii sociali și cu 

societatea civilă pentru a răspunde 

așteptărilor cetățenilor și lucrătorilor din 

UE. 

 

 

 



 
 

 

 

Raportul arată progresele înregistrate de la începutul mandatului Comisiei Juncker în ceea ce 

privește uniunea energetică. Pe baza rezultatelor obținute până în prezent, raportul stabilește norme 

juridice, precum și angajamente și obiective politice pentru o lume mai curată și mai verde. Acesta ia 

în considerare provocările existente la nivel mondial în materie de mediu, economie și competitivitate.  

Raportul privind starea Uniunii energetice este însoțit de două anexe care indică progresele 

realizate în ceea ce privește energia din surse regenerabile și eficiența energetică. În paralel, Comisia 

a prezentat două comunicări privind planul strategic al bateriilor pentru Europa și noul cadru 

instituțional pentru politica în domeniul energiei și al climei, până în anul 2025. 

UNIUNEA ENERGETICĂ 

Cel de-al patrulea raport privind starea Uniunii energetice 



 
 

 

Conform acestui raport, UE este deja un lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice. 

Politicile europene puse în aplicare în ultimii 5 ani, în toate domeniile de politică, au plasat UE pe 

drumul cel bun pentru a profita pe deplin de tranziția către o energie curată, valorificând oportunitățile 

economice pe care aceasta le oferă, generând creștere economică, locuri de muncă și creând un mediu 

mai sănătos pentru consumatori. 

Dincolo de modernizarea politicii europene în domeniul energiei și al climei, Uniunea energetică 

stimulează tranziția economiei europene către o energie curată în sectoare-cheie, în conformitate cu 

angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris, asigurând în același timp o tranziție echitabilă 

din punct de vedere social. Construirea unei uniuni energetice reziliente, cu o politică prospectivă în 

domeniul climei și al energiei a fost una dintre prioritățile politice ale Comisiei Juncker.  

Industria europeană a bateriilor a fost identificată ca fiind un lanț valoric strategic pentru UE în 

contextul unei strategii consolidate de politică industrială. Raportul privind Uniunea energetică este 

însoțit de un raport separat privind punerea în aplicare a planului de acțiune strategic privind bateriile1. 

                                                           
1 COM(2019)176 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190176.do


 
 

 

În al 2-lea raport se concluzionează că abordarea strategică a Comisiei privind bateriile contribuie la 

asigurarea faptului că se înregistrează progrese în mod simultan cu privire la o varietate de aspecte 

interconectate într-un mod coordonat. Acest lucru include evoluțiile în legătură cu vehiculele conectate 

și automatizate, stocarea energiei, utilizarea infrastructurii, interoperabilitatea accesibilă 

consumatorilor, materiile prime, comerțul și investițiile, precum și locurile de muncă și competențele. 

Această abordarea ajută actorii-cheie de la diferite niveluri – atât din sectorul public, cât și din cel 

privat, la nivelul UE, la nivel național și regional - să coopereze mai bine în vederea realizării 

obiectivelor. Noile platforme de colaborare și parteneriate pentru cooperare cu industria și părțile 

interesate, ținând seama de rolul orașelor și al regiunilor, asigură atingerea cu succes a scopului 

propus.  

 Există, în continuare, alte provocări și oportunități asociate cu apariția noilor modele de afaceri 

și cu integrarea sectorului energetic și al sectorului de mobilitate. Statele membre ale UE vor trebui 

să depună eforturi semnificative pentru a pune în aplicare pachetul „Energie curată pentru toți 

europenii” și, în special, legislația privind organizarea pieței energiei electrice, care va permite noilor 

actori de pe piață, inclusiv operatorilor de stocare, să beneficieze de noi oportunități de afaceri și care 



 
 

 

va acorda consumatorilor un rol important în legătură cu producerea și stocarea energiei din surse 

regenerabile de către ei înșiși.  

Comunicare privind un proces decizional mai eficient și mai democratic în ceea ce privește politica 

UE în domeniul energiei și al climei2 prezintă argumentele pentru un proces decizional eficient și 

democratic în unele domenii ale politicii energetice, inclusiv în domeniul nuclear. Aceasta examinează 

opțiunile pentru: 

• un vot consolidat cu majoritate calificată și o procedură legislativă ordinară în temeiul 

Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum s-a subliniat deja în 

Comunicarea „Către un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii 

fiscale a UE”; 

• o responsabilitate democratică mai solidă în temeiul Tratatului Euratom; Comisia Europeană 

va institui un grup de experți la nivel înalt pentru a evalua în ce măsură Tratatul Euratom 

poate susţine modalității de  îmbunătățire a responsabilităţilor democratice. 

 

Comisia a prezentat, în data 8 aprilie 2019, etapele3 de parcurs pentru consolidarea încrederii în 

inteligența artificială, pornind de la activitatea desfășurată de grupul de experți la nivel înalt. 

Pe baza activității grupului de experți independenți, numiți în luna iunie 2018, Comisia a lansat o 

etapă-pilot pentru a se asigura că pot fi puse în practică orientările etice pentru dezvoltarea și utilizarea 

inteligenței artificiale (IA). Comisia invită sectoarele interesate, institutele de cercetare și autoritățile 

publice să testeze lista detaliată de evaluare, care completează orientările și care a fost întocmită de 

grupul de experți la nivel înalt. 

                                                           
2 COM(2019)177 
3 COM(2019)168  Comunicarea „Cum construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman” 

 

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

Orientări referitoare la inteligența artificială 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190177.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190177.do
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/648304


 
 

 

Grupul propune o inteligență artificială în care să putem avea încredere, care să respecte toate 

normele aplicabile, precum și o serie de cerințe; listele de evaluare specifice au scopul de a contribui 

la verificarea aplicării fiecăreia dintre următoarele cerințe-cheie: 

• implicare și supraveghere umană   

Sistemele de IA ar trebui să faciliteze existența unor societăți echitabile prin sprijinirea implicării 

factorului uman și a respectării drepturile fundamentale, fără să reducă, să limiteze sau să compromită 

autonomia umană. 

• robustețe și siguranță 

O IA în care putem avea încredere presupune ca algoritmii să fie siguri, fiabili și suficient de solizi 

pentru a face față erorilor sau inconsecvențelor de pe parcursul întregului ciclu de viață al sistemelor 

de IA. 

• respectarea vieții private și guvernanța datelor 

Cetățenii ar trebui să dețină controlul deplin asupra propriilor date, care să nu fie utilizate în scopuri 

prejudiciabile sau discriminatorii. 

• transparență 

Ar trebui asigurată trasabilitatea sistemelor de IA. 

• diversitate, nediscriminare și echitate 

Sistemele de IA ar trebui să țină seama de întreaga gamă de abilități, competențe și cerințe din partea 

factorului uman și să asigure accesibilitatea. 

• bunăstare societală și de mediu 

Sistemele de IA ar trebui utilizate pentru a accelera schimbările sociale pozitive și pentru a favoriza 

dezvoltarea durabilă și responsabilitatea ecologică. 

• responsabilitate 

Ar trebui instituite mecanisme care să asigure responsabilitatea și răspunderea sistemelor de IA și a 

acțiunilor acestora. 

În vara anului 2019, Comisia va lansa o etapă-pilot, cu participarea cât mai multor părți 

interesate. Întreprinderile, administrațiile publice și organizațiile se pot înscrie deja în Alianța 

europeană pentru IA pentru a primi o notificare atunci când va fi lansat proiectul-pilot. În plus, membrii 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance


 
 

 

grupului de experți la nivel înalt privind IA vor prezenta orientările lor și pot oferi explicații părților 

interesate relevante din statele membre. 

Comisia dorește să își promoveze, la nivel mondial, abordarea cu privire la cerințele etice 

aplicabile inteligenței artificiale întrucât tehnologiile, datele și algoritmii nu cunosc granițe. În acest 

scop, Comisia își va consolida cooperarea cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune, precum 

Japonia, Canada sau Singapore, și va continua să joace un rol activ în discuțiile și inițiativele 

internaționale, inclusiv în cadrul G7 și G20. Etapa-pilot va implica, de asemenea, societăți din alte țări 

și organizații internaționale. 

 

Prima imagine a unei găuri negre realizată vreodată, obținută de Event Horizon Telescope (EHT), o 

rețea de colaborare științifică în care sunt implicați oameni de știință finanțați de UE, a fost dezvăluită 

în data de 10 aprilie 2019. Această descoperire importantă constituie o dovadă vizuală privind 

existența găurilor negre și oferă noi perspective științei moderne. 

Această importantă realizare științifică marchează o schimbare de paradigmă în ceea ce privește 

modul în care înțelegem găurile negre, confirmă predicțiile teoriei relativității generale a lui Albert 

Einstein și deschide noi căi de cercetare a universului nostru. Prima imagine a unei găuri negre 

CERCETARE, ȘTIINȚĂ ȘI INOVARE 

Prima imagine a unei găuri negre 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-002662
https://eventhorizontelescope.org/


 
 

 

realizată cu succes a fost dezvăluită în cadrul a 6 conferințe de presă care au avut loc simultan în 

diverse locuri din lume. 

 Găurile negre sunt obiecte cosmice extrem de comprimate care conțin cantități incredibile de 

masă într-o regiune foarte mică. Prezența lor afectează în moduri extreme tot ce le înconjoară, 

deformând spațiul și timpul și supraîncălzind orice material care cade în ele. Imaginea realizată 

dezvăluie gaura neagră din centrul galaxiei masive Messier 87, aflată în constelația Fecioarei. Se 

apreciează că această gaură neagră se află la 55 de milioane de ani-lumină de Terra și are o masă de 

6,5 miliarde de ori mai mare decât cea a Soarelui. 

Pentru a putea observa direct mediul înconjurător al unei găuri negre, Event Horizon Telescope a 

depus eforturi în vederea modernizării și conectării unei rețele mondiale de 8 telescoape răspândite 

pe glob. Acestea se află în locuri greu accesibile și la altitudini ridicate, inclusiv în munții Sierra Nevada 

din Spania, pe vulcanii din Hawaii și din Mexic, în munții din Arizona, în deșertul Atacama din Chile și 

în Antarctica. La această operațiune internațională majoră participă peste 200 de cercetători din 

Europa, din Americi și din estul Asiei. 

 

 

https://eventhorizontelescope.org/
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 În  perioada 8 - 11 aprilie 2019, deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul 

comisiilor permanente ale Parlamentului European, la Bruxelles – Belgia. 

 

 

 

 

Retragerea mesajelor care au caracter terorist  

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a adoptat, în data de 8 aprilie a.c., 

proiectul de raport4 referitor la prevenirea diseminării conținutului on-line care are caracter terorist.  

Propunerea de regulament are scopul de a asigura buna funcționare a pieței unice digitale în 

cadrul unei societăți deschise și democratice, prin prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire 

în scopuri teroriste. Funcționarea pieței unice digitale ar trebui să fie îmbunătățită prin sporirea 

securității juridice pentru furnizorii de servicii de găzduire, îmbunătățirea încrederii utilizatorilor în 

mediul on-line și consolidarea măsurilor de salvgardare privind libertatea de exprimare și de informare.  

Prezența conținutului on-line cu caracter terorist are consecințe negative pentru utilizatori, pentru 

cetățeni și pentru societate în general, precum și pentru furnizorii de servicii on-line care găzduiesc un 

astfel de conținut, deoarece subminează încrederea utilizatorilor și afectează modelele de afaceri ale 

acestora. Având în vedere rolul lor central, mijloacele și capacitățile tehnologice asociate serviciilor pe 

care le oferă, furnizorii de servicii on-line au responsabilități societale specifice de a-și proteja serviciile 

împotriva utilizării abuzive de către teroriști și de a contribui la combaterea conținutului care are 

caracter terorist fiind diseminat prin intermediul serviciilor pe care le oferă. 

O dată ce o companie de internet ori platforme de socializare, cum ar fi Facebook sau YouTube, 

au primit un ordin de la autoritatea națională competentă de a îndepărta un conținut care are caracter 

terorist vor avea la dispoziție cel mult 1 oră pentru a face acest lucru.  

Companiile nu vor fi obligate însă să monitorizeze informațiile pe care le transmit sau să le 

stocheze și nici nu trebuie să caute fapte care să indice activitatea ilegală. Dacă o companie a fost 

supusă unui număr important de ordine de îndepărtare, autoritățile pot cere să implementeze măsuri 

                                                           
4 COM(2018)640  - 2018/0331(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului 

on-line cu caracter terorist  - O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg, din 19-20 septembrie 2018 – fișă de procedură 

DIN AGENDA SĂPTĂMÂNII 

COMISII 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20190408-2+01+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018PC0640
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0331(COD)&l=en
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specifice suplimentare (de exemplu, raportarea periodică către autorități sau creșterea resurselor 

umane).  

În plus, orice decizie, în acest sens, ar trebui să ia în considerare dimensiunea, capacitatea 

economică și libertatea de a primi și de a transmite informații și idei într-o societate deschisă și 

democratică.  

Pentru a ajuta platformele mai mici, deputații europeni au decis că autoritatea competentă ar 

trebui să contacteze companiile care nu au primit niciodată un ordin de îndepărtare pentru a le oferi 

informații cu privire la proceduri și termene, cu cel puțin 12 ore înainte de a emite prima comandă 

pentru a elimina conținutul pe care îl găzduiesc. 

Conținutul difuzat în scopuri educaționale, jurnalistice sau de cercetare ar trebui protejat, au fost 

de părere deputații europeni. De asemenea, exprimarea opiniilor polemice sau controversate asupra 

unor problematici sensibile nu ar trebui să fie considerate parte din această categorie.  

Furnizorii de servicii care nu respectă, în mod sistematic, legea pot fi sancționați cu până la 4% 

din cifra lor de afaceri.  

Raportorul Daniel Dalton (ECR, UK), a declarat că: „(…) Există în mod clar o problemă cu 

materialele cu mesaj terorist, care circulă necontrolat pe internet de prea mult timp. Această 

propagandă poate fi legată și de incidentele teroriste actuale, iar autoritățile naționale trebuie să poată 

acționa în mod decisiv. Orice legislație nouă trebuie să fie practică și proporțională pentru a proteja 

libertatea de exprimare. Fără un proces echitabil, riscăm eliminarea excesivă a conținutului.” 

Plenul PE va vota proiectul de raport în ultima sa sesiune din 15 – 18 aprilie a.c., înainte de 

alegerea noului parlament care va fi responsabil de negocierea formei finale.  

Deputații europeni votează reforma politicii agricole a UE 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) a votat, în data de 8 aprilie a.c., 

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune – care face parte din pachetul de 

propuneri5 pentru îmbunătățirea politicii agricole a UE, pentru sprijinirea  agricultorilor și 

consumatorilor. Proiectul de raport vine în completarea documentelor examinate și votate săptămâna 

                                                           
5 COM(2018)393 - 2018/0217(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și 

monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 – fișă de procedură 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/35135/DANIEL_DALTON/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AGRI-OJ-20190408-1+01+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180393.do#dossier-COD20180217
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0217(COD)&l=en
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trecută, respectiv organizarea comună a pieței (OCP) în produsele agricole și noile norme ale UE privind 

plățile directe și dezvoltarea rurală, post 2020. 

Comisia AGRI a încheiat etapa de exprimare prin vot asupra pachetului de reformă al PAC. Au fost 

depuse 863 de amendamente, inclusiv amendamentele făcute de cele 4 comisii de aviz (REGI, DEVE, 

CONT și BUDG). Raportorul Ulrike Müller a negociat cu succes 63 de amendamente de compromis, 

dintre care unul a fost depus de grupul ECR. 

Rezerva de criză ar trebui finanțată din afara bugetului PAC pentru a ajuta fermierii să facă față 

instabilităților pieței. Aceste sume ar constitui o completare a plăților directe din cadrul PAC și a 

finanțării pentru dezvoltare rurală. Bugetul inițial ar trebui să fie de 400 milioane euro, în timp ce 

fonduri suplimentare ar putea fi adăugate în fiecare an, împreună cu orice sumă neutilizată din anul 

precedent, până când acesta ajunge la 1,5 miliarde euro, au precizat deputații europeni. Dacă acest 

lucru nu este suficient, ar trebui să fie activat așa-numitul „mecanism de disciplină financiară”, care ar 

reduce plățile directe pentru agricultori, însă numai ca ultimă măsură.  

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190401IPR34529/protecting-farmers-and-quality-products-vote-on-eu-farm-policy-reform-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190401IPR34530/fairer-simpler-more-flexible-eu-farm-policy-meps-vote-on-post-2020-reform
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190401IPR34530/fairer-simpler-more-flexible-eu-farm-policy-meps-vote-on-post-2020-reform
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Totodată, referitor la sancțiunile pentru nerespectarea regulilor UE, acestea vor fi mai dure. Dacă 

beneficiarii nu respectă, în mod repetat, regulile condiționalității, adică cerințele legale privind mediul, 

bunăstarea animalelor sau calitatea produselor alimentare, își vor putea pierde 10% din drepturile lor, 

dublu față de cât este în prezent. Mai mult decât atât, vor putea pierde 15% din suma la care au dreptul 

în cazul în care intenționează să ignore total regulile impuse de UE. 

Deputații europeni au aprobat trecerea de la un sistem bazat pe verificarea respectării de către 

beneficiari a normelor detaliate la  un nou sistem bazat pe performanță, axat pe obținerea de rezultate 

definite în planurile strategice naționale. Pentru a evita suprasolicitarea administrațiilor naționale și a 

agricultorilor, statele membre ar trebui să raporteze Comisiei Europene realizările lor, o dată la 2 ani, 

și nu în fiecare an așa cum s-a propus. În cazul în care sistemele naționale de control prezintă o 

deficiență gravă, Comisia Europeană ar trebui să efectueze verificări la fața locului.  

„(…) Mi-am elaborat raportul bazându-mă pe două obiective - simplificând administrarea și făcând 

instituțiile mai transparente. Raportul adoptat aduce ambele obiective în beneficiul statelor membre, 

agricultorilor și cetățenilor” - a declarat raportorul Ulrike Müller (ALDE, Germania). 

Textul aprobat de deputații din Comisia AGRI trebuie dezbătut și votat de plenul Parlamentului. 

Acest lucru se poate întâmpla numai după alegerile europene din 23-26 mai a.c. Conferința 

președinților (președintele PE și liderii grupurilor politice) poate decide dacă să transmită textul complet 

viitorului Parlament. În caz contrar, noua Comisie AGRI va trebui să examineze, din nou, documentele. 

Bilanțul celor 5 ani de activitate REGI 

Comisarul european, responsabil pentru politică regională, dna Corina Crețu, a participat la ultima 

reuniune a Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI)6, care a avut loc în 11 aprilie a.c., pentru a 

avea un schimb de opinii cu membrii comisiei, înainte de alegerile parlamentare europene din luna mai 

a.c., și s-a făcut un bilanț al celor 5 ani de colaborare.  

Cu această ocazie, comisarul european a prezentat cele mai importante realizări ale mandatului 

său. „(…) Îmi vine greu să cred că au trecut deja 5 ani de la prima mea întâlnire, în calitate de comisar 

desemnat pentru politica regională, cu membrii comisiei REGI. Reuniunea de astăzi a fost deosebit de 

emoționantă pentru mine, în contextul în care am avut un ultim schimb de păreri cu aceștia, în 

                                                           
6 Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) este responsabilă, în cadrul Parlamentului European, pentru politica de dezvoltare regională și de 

coeziune. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+REGI-OJ-20190411-1+01+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
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mandatul curent al Parlamentului European. Am realizat multe în 

acești 5 ani - de la măsurile speciale dedicate Greciei, până la 

propunerile privind politica de coeziune pentru perioada de după 

2020 - iar eforturile noastre s-au concretizat în beneficii pentru 

cetățenii europeni de pretutindeni și pot spune cu mâna pe inimă că, 

în demersurile noastre, am avut cei mai buni parteneri posibili" - a 

declarat dna Corina Creţu. 

La rândul său, dna Iskra Mihaylova, președintele Comisiei REGI, 

a ținut să precizeze că „(…) În acești 5 ani, am realizat multe 

împreună, într-un spirit de bună cooperare. Am apărat existența unei 

politicii de coeziune pentru toate regiunile, din întreaga Europă, și 

am promovat o nouă politică de coeziune, reformată, în care accentul 

este pus pe creșterea durabilă, economia verde și incluziunea 

socială.” 

Printre realizările acestui mandat, comisarul european Corina Crețu a evidențiat mai multe 

domenii:  

▪ Nici o regiune rămasă în urmă – sprijinirea unei politici dedicate tuturor regiunilor 

europene. Au fost amintite rezultate pozitive obţinute în toate regiunile europene, indiferent de statul 

membru, fiind subliniate  măsurile speciale pentru care s-a acordat sprijin specific regiunilor rămase în 

urmă și celor în tranziție industrială, în special ajutorul acordat de UE regiunilor din Grecia, pentru 

relansarea economică, după criza din 2008. 

▪ O politică de coeziune mai aproape de cetățeni. A cuprins eforturile comune de 

comunicare, prin intermediul cărora a crescut gradul de conștientizare asupra beneficiilor politicii de 

coeziune în rândul cetățenilor europeni. Eliminarea unor obstacole transfrontaliere a făcut viața mai 

ușoară pentru 170 de milioane de cetățeni care trăiesc în regiuni de graniță. Iar grație sprijinului 

consolidat pentru inițiativele locale, aproximativ 1.500 de teritorii beneficiază de susținerea UE pentru 

propriile strategii locale de dezvoltare (cu o valoare totală de 32 miliarde euro). 

▪ O mai bună implementare, în special prin simplificarea procedurilor administrative. 

În perioada de programare 2014-2020, politica de coeziune a fost simplificată și a devenit mai ușor de 

implementat. Tendința va continua și după 2020, va fi sprijinită de Comisia Europeană și de Parlamentul 

European. Colaborarea celor două instituții a permis, până acum, realizarea unor investiții bine 
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direcționate, prin consolidarea conexiunii dintre politica de coeziune și procesul de coordonare al 

politicilor economice, așa-numitul Semestru european, lucru recunoscut și în Rapoartele de țară 2019. 

▪ Facilitarea unei tranziții line către următoarea perioadă de finanțare 2021-2027. 

Implementarea programelor politicii de coeziune ar trebui să înceapă la 1 ianuarie 2021, pentru a 

garanta faptul că fondurile europene vor fi la dispoziția cetățenilor UE cât mai curând posibil. În acest 

sens, PE și-a exprimat poziția sa oficială asupra propunerilor Comisiei Europene privind politica de 

coeziune 2021-2027. 

 

 

 

 



22 

 
 

” 



23 

 
 

 

  

Reuniunea Consiliului afaceri externe de la Bruxelles, prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, dna 

Federica Mogherini a avut ca teme situaţia din Afganistan, din Venezuela, Parteneriatul estic şi subiecte 

actuale din agenda internaţională. 

Privind Afganistanul, miniştrii au fost informaţi de către Înaltul Reprezentant al UE cu privire la 

vizitele efectuate la Islamabad şi Kabul din 25-26 martie a.c. şi au avut un schimb de opinii referitoare 

la eforturile de pace şi la modul în care UE poate contribui la aceste eforturi. La finalul dezbaterilor, 

Consiliul a adoptat concluzii privind procesul de pace din Afganistan.  

Înaltul Reprezentant al UE a declarat „(...)Sper ca negocierile dintre părțile afgane, anunțate 

pentru săptămâna viitoare, să poată conduce la pace, fără a aduce atingere procesului electoral 

sau realizărilor din ultimii ani, în special în ceea ce privește drepturile femeilor și ale minorităților, 

precum și drepturile omului în general.”  

În cadrul dezbaterilor privind situaţia din Venezuela, miniştrii au convenit să intensifice 

activitatea Grupului internaţional de contact privind Venezuela pentru facilitarea accesului umanitar şi 

crearea condiţiilor pentru derularea unor alegeri prezidenţiale libere, corecte şi transparente.  

Totodată, Consiliul a abordat tema Parteneriatului estic în perspectiva reuniunii ministeriale 

care va avea la 13 mai a.c. și a reuniunii la nivel înalt din 14 mai a.c. care va marca cea de a 10-a 

aniversare a parteneriatului. Miniștrii au salutat progresele înregistrate în țările Parteneriatului estic în 

cadrul „celor 20 de rezultate preconizate pentru 2020” și, în special, rezultatele tangibile și 

concrete obținute în ceea ce privește comerțul, contactele interpersonale, liberalizarea vizelor, 

transporturile, conectivitatea, infrastructura și reforma economică. Aceștia au fost de acord că punerea 

în aplicare a reformelor în sectoare precum guvernanța, combaterea corupției și sistemul judiciar 

necesită eforturi suplimentare. 

Înaltul Reprezentant și miniștrii de externe au derulat un schimb de opinii cu privire la 

problematicile cele mai presante de pe agenda internațională. În special, ei și-au exprimat îngrijorarea 

cu privire la deteriorarea crescândă a securităţii în Libia, datorită confruntărilor militare dintre grupările 

rivale majore, a extinderii grupărilor teroriste, a războiului civil care afectează şcoli, spitale şi zone 

CONSILIUL AFACERI EXTERNE 

8 aprilie 2019, Luxemburg 

https://www.consilium.europa.eu/media/39015/st08126-en19_rev.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39011/st07978-en19.pdf
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civile. Aceștia au îndemnat toate părțile să pună imediat în aplicare un armistițiu umanitar, să evite 

alte escaladări militare și să revină la masa negocierilor. Ei și-au reiterat sprijinul deplin pentru 

eforturile depuse de reprezentantul special al ONU, dl Ghassan Salamé, în slujba păcii și a stabilității 

în Libia. 

Miniștrii de externe au făcut, de asemenea, referire la punerea în aplicare a codului penal în Brunei 

Darussalam și și-au exprimat opoziția categorică față de pedepsele crude și degradante, interzise de 

Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, 

care a fost semnată în anul 2015. 

În cadrul reuniunii, Consiliul a mai adoptat concluzii privind abordarea strategică a UE în ceea ce 

priveşte relaţiile culturale internaţionale şi un cadru de acţiune. 

 În plus, a decis prelungirea, până la 13 aprilie 2020, a măsurilor restrictive ca răspuns la încălcări 

grave ale drepturilor omului în Iran. Acestea constau în interdicţia de călătorie și înghețarea activelor, 

impuse unui număr de 82 de persoane și unei entități şi interzicerea exporturilor către Iran de 

echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne și de echipamente de monitorizare 

a telecomunicațiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7749-2019-INIT/en/pdf


25 

 
 

 

 

Miniștrii au avut un schimb de opinii privind politica de coeziune (PC) și politica agricolă comună 

(PAC) în contextul dezbaterii privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. 

Dezbaterile vor contribui la pregătirea unui proiect de negociere care va fi prezentat Consiliului 

European din iunie a.c. Totodată, președinția română a prezentat Consiliului un raport intermediar 

revizuit referitor la stadiul negocierilor privind propunerile sectoriale legate de CFM. 

Consiliul a adoptat concluzii privind documentul de reflecție al Comisiei „Către o Europă durabilă 

până în 2030”, având în vedere și aplicarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației 

Națiunilor Unite. Cu acest prilej, s-a subliniat importanța dezvoltării durabile și a punerii în aplicare a 

Agendei 2030.  

De asemenea, a fost adoptată decizia de instituire a unui Grup la nivel înalt de înțelepți care 

avizează arhitectura financiară europeană pentru dezvoltare. Grupului îi va reveni sarcina de a analiza 

toate instrumentele de dezvoltare existente, gestionate de Comisia Europeană, Banca Europeană de 

Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), și de a stabili 

modalitățile de maximizare a valorii adăugate a arhitecturii financiare europene pentru dezvoltare. 

Miniștrii au discutat situația actuală a valorilor fundamentale ale UE în Ungaria și despre statul de 

drept din Polonia, în temeiul art. 7 alin. (1) din TUE pe baza evoluțiilor recente din aceste state membre, 

așa cum le-au fost prezentate de către Comisia Europeană.  

Totodată, Consiliul a adoptat, fără dezbatere, o serie  de acte legislative care vizează mai multe 

domenii de politică, fapt care reflectă rezultatul negocierilor intense cu Parlamentul European, în 

contextul apropierii sfârșitului actualului mandat. Printre acestea se află : 

• directiva privind accesibilitatea la produsele și serviciile pentru persoanele cu handicap și 

persoanele în vârstă; 

• regulamentul privind călătoriile fără viză post Brexit; 

• regulamentul pentru asigurarea unor norme mai bune de producție, etichetare și protecție 

pentru băuturile spirtoase; 

CONSILIUL AFACERI GENERALE 

9 aprilie 2019, Luxemburg 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6443-2019-REV-3/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6443-2019-REV-3/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/sustainable-development-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/european-financial-architecture-for-development-council-sets-up-a-high-level-group-of-wise-persons/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12266-2018-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16007-2017-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/legislative-acts-adopted-by-the-general-affairs-council/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/improving-accessibility-to-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people-council-adopts-the-accessibility-act/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/improving-accessibility-to-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people-council-adopts-the-accessibility-act/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/visa-free-travel-after-brexit-council-adopts-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/better-production-labelling-and-protection-rules-for-spirit-drinks-council-adopts-new-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/better-production-labelling-and-protection-rules-for-spirit-drinks-council-adopts-new-regulation/
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• directiva privind combaterea practicilor comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare cu 

produse agricole și alimentare; 

• regulamentul privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian; 

• pachetul ECRIS7, format din regulamentul privind stabilirea unui sistem centralizat pentru 

determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și 

ale apatrizilor (ECRIS-TCN) și din directiva care modifică actuala decizie-cadru privind ECRIS pentru a 

ține cont de noul sistem centralizat de informații privind resortisanți ai țărilor terțe; 

• directiva privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată 

fără numerar; 

• regulamentul pentru gestionarea creditelor neperformante ale băncilor; 

• regulamentul revizuit privind Inițiativa cetățenilor europeni care va aduce o serie de 

îmbunătățiri organizatorilor și europenilor care doresc să își exprime sprijinul pentru inițiativele pe teme 

specifice;  

• regulamentul pentru modificarea Statutului Curții de Justiție a UE, în special pentru a se 

introduce un nou mecanism de filtrare a recursurilor. 

Cu acest prilej, Președinția română a obținut un consens pentru a avansa programe sectoriale 

precum: Fondul European de Apărare, Programul Fiscalis, Programul InvestEU, Programul Europa 

Digitală 2021-2027, Facilitatea Conectarea Europei, Programul Spațiu, Programul Justiție, Programul 

Drepturi și Valori, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Programul LIFE. 

De asemenea, Consiliului a avut pe agendă și un schimb de opinii cu privire la alegerile europene, 

în continuarea dezbaterilor anterioare pe acest subiect și a concluziilor Consiliului adoptate la reuniunea 

CAG din 19 februarie a.c. Discuțiile au vizat stadiul pregătirii la nivelul fiecărui stat membru UE al 

alegerilor pentru Parlamentul European, inclusiv în raport cu tematicile care fac obiectul dezbaterilor în 

acest context. 

 

 

                                                           
7 Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/tackling-unfair-trading-practices-in-the-agricultural-and-food-supply-chain/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/tackling-unfair-trading-practices-in-the-agricultural-and-food-supply-chain/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/air-transport-fair-competition-law-signed-off-by-council/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/exchanging-criminal-records-eu-agrees-a-reformed-ecris-system/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/eu-puts-in-place-tighter-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/eu-puts-in-place-tighter-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/council-adopts-reform-of-capital-requirements-for-banks-non-performing-loans/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/updated-rules-on-the-european-citizens-initiative-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/updated-rules-on-the-european-citizens-initiative-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/updated-rules-on-the-european-citizens-initiative-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/more-efficient-rules-for-handling-appeals-before-the-eu-court-of-justice/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/more-efficient-rules-for-handling-appeals-before-the-eu-court-of-justice/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32009D0316
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Ministrul afacerilor europene, George Ciamba a declarat: „(...) Viitoarele alegeri europene vor 

avea un impact semnificativ asupra viitoarei arhitecturi instituționale a UE și implicit asupra 

modului în care vom defini politicile europene în anii ce vor urma. De aceea, Președinția română 

a Consiliului UE consideră că este nevoie de o înțelegere mai bună a provocărilor actuale în 

contextul alegerilor europene, concomitent cu luarea de măsuri adecvate care să reducă riscurile 

asociate cu campaniile de dezinformare și încercările de manipulare a electoratului.” 

 

portului 

Comisia Europeană în colaborare cu Președinția română a Consiliului Uniunii Europene a organizat 

la Bucureşti, în perioada 8-9 aprilie a.c., Forumul UE dedicat sportului8. La eveniment au participat 

miniştri ai sportului din statele membre ale 

Uniunii Europene, europarlamentari, membri ai 

Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ai 

Comitetului Internaţional Olimpic, preşedinţi şi 

vicepreşedinţi ai Federaţiilor Europene ş.a. 

Guvernul României a fost reprezentat de către 

ministrul tineretului şi sportului, dl Constantin-

Bogdan Matei. 

Temele abordate au fost atât cele din 

programul elaborat de Președinția română, cât 

și cele din Planul de lucru al UE pentru sport 

2017-2020. Dezbaterile au vizat, printre altele, 

rolul şcolilor în promovarea unui stil de viaţă 

                                                           
8 Forumul este principala platformă pentru dialog structurat între Comisia Europeană şi părţile interesate din domeniul sportului, care are ca obiective 

principale evaluarea progreselor aplicării agendei UE pentru sport şi identificarea soluţiilor viitoare în acest domeniu. 

FORUMUL UE DEDICAT SPORTULUI 

8 - 9 aprilie 2019, Bruxelles 

https://www.romania2019.eu/2019/04/09/ministrul-afacerilor-europene-george-ciamba-a-prezidat-o-noua-reuniune-a-consiliului-afaceri-generale-organizata-in-mandatul-presedintiei-romaniei-la-consiliul-ue-luxemburg/
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/ro_program_ropres2019.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/ro/pdf
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sănătos, susţinerea activităţilor sportive la nivel local, rolul federaţiilor sportive la nivel european, 

problematica dopingului9 în sport şi implicarea sportivilor în guvernanţa sportivă. 

În cadrul dezbaterii cu tema „Rolul federațiilor sportive în promovarea sportului european”, dl 

Constantin-Bogdan Matei a discutat despre implicarea mediului privat în sport, rolul inovației, precum 

și despre importanța sportului de masă. 

 Acesta a declarat: „(…) Încurajăm orice formă de mișcare, indiferent de denumire. (…) Este 

important să ne apropiem de mediul privat. Acesta trebuie să fie un partener, pentru că poate da 

un plus de valoare sportivilor și infrastructurii sportive. Guvernul sprijină sportul în România”. 

În cadrul evenimentului, ministrul român s-a întâlnit cu omologul său din Franța, dna Roxana 

Mărăcineanu, cu care a discutat despre îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări. 

 

 

 

 

Conferinţa Preşedinţilor parlamentelor naţionale din statele membre UE a fost organizată de către 

preşedintele Consiliului Naţional al Austriei, Wolfgang Sobotka și de către preşedintele Consiliului 

Federal al Austriei, Ingo Appé. La eveniment au participat aproximativ 50 de preşedinţi de parlamente 

din 37 de ţări europene. Agenda Conferinței a prevăzut două sesiuni de discuții, având ca teme (1) 

Uniunea Europeană şi vecinătăţile ei şi (2) Uniunea Europeană înaintea alegerilor europarlamentare – 

continuitate în dezvoltarea cooperării dintre parlamentele naţionale şi instituţiile europene. 

 Prima zi a conferinței a fost dedicată politicii de vecinătate a UE, acoperind un spectru larg de 

la vecinătatea Sudică, Turcia, Parteneriatul Estic și Rusia la Strategia UE pentru regiunea Dunării și 

Balcanii de Vest. Toate ţările din Balcanii de Vest au fost invitate să participe pentru a transmite faptul 

că viitorul Europei de sud-est reprezintă o preocupare a Uniunii Europene. Tendinţa discursurilor 

preşedinţilor de parlamente naţionale a fost de a susține perspectiva extinderii UE în Balcanii de Vest.  

 În cadrul discuțiilor s-a convenit că Turcia reprezintă un partener-cheie al Uniunii Europene cu 

care trebuie să se ajungă la un dialog deschis, în vederea unei mai bune cooperări în domenii de interes 

comun, cum ar fi migrația, combaterea terorismului, probleme economice și comerț. Se așteaptă ca 

                                                           
9 Folosirea unor substanţe interzise pentru creşterea capacităţilor de efort. 

CONFERINŢA PREŞEDINŢILOR PARLAMENTELOR NAŢIONALE DIN STATELE MEMBRE UE 

 

8 - 9 aprilie 2019, Viena 

http://mts.ro/media/22766/
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Darft_Programme_PPK.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Press_release_04_09_19_II.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Background_paper_I.shtml
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Turcia să își asume un angajament clar față de relațiile de bună vecinătate și de acordurile 

internaționale existente.  

 S-a discutat și despre importanța dimensiunii estice a politicii de vecinătate a UE și s-a exprimat 

ferm sprijinul pentru eforturile de găsire a unei soluții durabile și pașnice la conflictul dintre Ucraina și 

Rusia. În acest context, s-a condamnat din nou încălcarea suveranității și integrității teritoriale a 

Ucrainei, s-a reiterat poziția fermă de condamnare a anexării Crimeii de către Rusia, și s-a subliniat 

necesitatea punerii în aplicare deplină a Acordurilor de la Minsk de către toate părțile implicate.  

 Politica de vecinătate sudică urmărește asigurarea și promovarea păcii, stabilității și securității 

în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, pentru a combate provocările comune la adresa statelor membre, 

precum fluxurile de migrație, schimbările climatice, combaterea terorismului și a criminalității 

internaționale.  

 În concluziile reuniunii, s-a evidențiat importanța conlucrării instituțiilor UE pentru combaterea 

tuturor formelor de antisemitism, rasism, xenofobie și intoleranță și s-a reafirmat angajamentul 

parlamentelor naționale față de monitorizarea respectării principiilor subsidiarității și 

proporționalității.  Nu în ultimul rând, președinții parlamentelor UE și-au exprimat dorința de a se 

găsi o soluție negociată cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană.  

 În cadrul discuțiilor, Dl Sobotka, Președintele Consiliului Național austriac a subliniat importanța 

integrării țărilor din Balcanii de Vest în UE nu numai pentru a susține stabilitatea în Europa, ci și pentru 

a susține democrația și statul de drept în țările înseși. 

 Acesta a declarat că „ (...) Nu există un stimulent mai puternic pentru implementarea reformelor 

necesare decât perspectiva aderării la UE". De asemenea a apreciat că „Europa nu a fost doar o 

promisiune, ci o obligație reciprocă”, în sensul că țările candidate trebuie să se pregătească pentru 

aderare prin adoptarea reformelor. Domnul Sobotka a considerat că „(...)procesul de integrare 

este o parte a mandatului parlamentelor naționale ale statelor membre ale UE, întrucât chestiunile 

legate de democrație, statul de drept și drepturile fundamentale evidențiază aspecte esențiale în 

procesul de integrare”.  

A doua zi a conferinței a debutat cu o discuție privind dezvoltarea UE și cooperarea viitoare între 

parlamentele naționale și instituțiile UE, punându-se accentul pe iminența alegerilor europarlamentare. 

Paleta tematică abordată în cadrul dezbaterilor a fost destul de vastă, țintind potențialul Brexit-ului 

https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Press_release_04_08_19_II.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Press_release_04_08_19_I.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Press_release_04_09_19_I.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Background_paper_II.shtml
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asupra alegerilor europarlamentare, relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale, 

controlul principiului subsidiarității și al proporționalității ș.a.  

Dl Wolfgang Schäuble, Președintele Bundestagului (Germania) a propus în intervenţia sa ca 

Uniunea Europeană să se concentreze pragmatic asupra obiectivelor stabilite - politica de mediu, 

securitatea frontierelor, migrația, politica economică, politica europeană comună de securitate și de 

apărare – pentru a crește încrederea cetățenilor europeni în proiectul european.  Pe de altă parte, 

Președintele Senatului olandez, Ankie Broekers-Knol a declarat că statele membre trebuie să aibă o 

poziție comună pentru a putea să-și atingă obiectivele și a evidențiat faptul că implicarea parlamentelor 

naționale este esențială, reprezentând în fapt mandatarea lor pentru o acceptare mai mare a politicilor 

UE de către cetățeni. Președintele Senatului francez, Gerard Larcher a propus extinderea termenului 

cartonașului galben pentru propunerile Comisiei Europene de la opt la douăsprezece săptămâni și 

introducerea unui drept de inițiativă pentru parlamentele naționale pentru a consolida rolul 

parlamentelor naționale în procesul legislativ al UE.  

Pe de altă parte, Președintele Sejmului polonez, dl Marek Kuchcinski a acuzat Uniunea Europeană 

că tratează diferit statele care au aderat la UE în 2004 față de statele membre care au aderat anterior.  

Prim-vicepreședintele Parlamentului European, dna Mairead McGuinness a îndemnat parlamentele 

naţionale să se implice în procesul electoral deoarece cooperarea interparlamentară între liniile de 

partid şi implicarea activă a parlamentelor statelor membre  este una dintre premisele esenţiale pentru 

o Uniune Europeană puternică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Wolfgang_Schaeuble.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Ankie_Broekers-Knol.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Gerard_Larcher.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/EU2018/PRESKONF/Marek_Kuchcinski.shtml
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Ministerul muncii și justiției sociale a 

organizat, în marja evenimentelor dedicate 

deținerii de către România a Președinției 

Consiliului Uniunii Europene, conferința cu 

tema „Securitate și sănătate în muncă în 

contextul noilor forme de muncă. Experiențe 

și bune practici în statele membre” care a 

reunit  reprezentanți ai ministerelor muncii 

din UE, ai Comisiei Europene și ai altor 

organizații de profil. 

Conferința a oferit oficialilor europeni 

prilejul de a discuta despre principalele 

schimbări care au loc pe piața muncii și 

modul în care acestea pot fi optimizate în beneficiul tuturor celor implicați – lucrători, întreprinderi și 

societatea în ansamblul său. 

În deschiderea evenimentului ministrul muncii și justiției sociale, Maius Budăi, a declarat că: 

„(…)sunt extrem de mândru că, în primele 3 luni de mandat, Președinția română la Consiliul UE a 

avansat dosare legislative vitale pentru lucrătorii europeni, care vor duce la condiții mai bune și 

sigure de muncă, la o mobilitate echitabilă a forței de muncă sau care vor facilita echilibrul între 

viața profesională și cea privată și vor promova tratamentul egal între femei și bărbați.” 

În cadrul dezbaterilor a fost abordată tema privind  schimbările semnificative înregistrate pe piaţa 

muncii, ca urmare a procesului de îmbătrânire a forţei de muncă, a progresului tehnologic susținut de 

noile tehnologii precum digitalizarea, automatizarea, robotizarea sau utilizarea nanotehnologiei și a 

diversificării formelor de angajare prin apariția formelor de muncă atipice. În special, s-a evidențiat 

faptul că aceste progrese pot genera, pe de o parte, insecuritatea locurilor de muncă și a veniturilor, 

iar, pe de altă parte, limitarea accesului lucrătorilor la instruire și consultare, favorizând astfel creșterea 

riscurilor profesionale. 

CONFERINȚA” SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN CONTEXTUL NOILOR FORME DE 

MUNCĂ. EXPERIENȚE ȘI BUNE PRACTICI IN STATELE MEMBRE” 

9 aprilie 2019, Bucureşti, Palatul Parlamentului 
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„ (…) Anticiparea riscurilor și dezvoltarea unor acțiuni preventive sunt demersuri esențiale pentru 

gestionarea eficientă a riscurilor profesionale și pentru construirea unei culturi preventive în 

domeniul securității și sănătății în muncă, într-o lume în continuă schimbare”, a susținut ministrul 

muncii și justiției sociale, Marius Budăi, în acest context. 

Totodată, acesta a subliniat importanta valorificării tuturor oportunităților oferite de către 

guverne, angajatori, lucrători și alte părți interesate, în vederea garantării unui viitor sigur pentru toți, 

în domeniul muncii. 

 

 

 

 

 

 

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, ministerul 

muncii și justiției sociale a organizat Reuniunea 

informală a miniștrilor ocupării forței de muncă 

și politici sociale care a fost prezidată de către  

ministrul român al muncii și justiției sociale 

Marius Budăi. 

Prima zi a reuniunii a avut pe agenda de 

lucru, teme care au vizat stimularea participării 

femeilor pe piața forței de muncă, încurajarea și 

sprijinirea acestora în forme de muncă atipice, 

reducerea diferenței de remunerare între femei 

și bărbați și problematica femeilor și fetelor cu 

dizabilități pe piața muncii. 

În prima parte a reuniunii, ministrul muncii și justiției sociale Marius Budăi a coordonat dezbateri 

referitoare la stimularea participării femeilor pe piața forței de muncă și încurajarea încadrării acestora 

în forme de muncă atipice, alături de Marianne Thyssen, comisarul european pentru ocuparea forței de 

muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, și de Heinz Koller, directorul regional 

pentru Europa și Asia Centrală al Organizației Internaționale a Muncii. 

REUNIUNEA INFORMALA A MINIȘTRILOR OCUPARII FORȚEI DE MUNCA ȘI POLITICILOR 

SOCIALE  

10 - 11 aprilie 2019, Bucureşti, Palatul Parlamentului 
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În deschidere, ministrul muncii din România a afirmat că pentru a îmbunătăți accesul femeilor pe 

piața forței de muncă este nevoie de o gamă largă de măsuri pentru eliminarea stereotipurilor privind 

rolurile de gen și că este esențial să se asigure un cadru normativ prin intermediul căruia femeile să 

beneficieze de o independență economică reală. 

Totodată, a evidențiat faptul că deși legislația UE oferă protecție împotriva discriminării pe criterii 

de gen în ceea ce privește încadrarea în muncă și interzice discriminarea pe criteriul dizabilității, există 

diferențe între rata de ocupare a forței de muncă de către femei și bărbați. 

„(…) Femeile și fetele europene au un nivel mai ridicat de educație decât bărbații, dar sunt 

subreprezentate, de exemplu, în funcțiile de conducere și în sectorul STEM (știință, tehnologie, 

inginerie și matematică) ” a declarat ministrul muncii, Marius Budăi. 

Oficialul român a subliniat că sunt necesare acțiuni care să faciliteze echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată și măsuri care să atenueze dezavantajele structurale pe care le întâmpină 

femeile pe piața forței de muncă, în special șomajul ridicat, rata scăzută de participare pe piața muncii, 

precum și întreruperile de carieră din cauza responsabilităților casnice. 

” (…) Cu un decalaj global de ocupare a forței de muncă de 11,5 puncte procentuale mai mic decât 

cel al bărbaților și cu un decalaj de remunerare între femei și bărbați de 16%, egalitatea dintre 

bărbați și femei este încă o provocare în UE. Acest lucru este rău pentru societatea noastră în 

ansamblul său: pierderea economică din cauza deficitului de ocupare a forței de muncă este 

estimată la 370.000.000.000 EUR pe an. Comisia a propus măsuri legislative concrete pentru a 

îmbunătăți această situație. Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie, 

recent adoptată, va contribui la creșterea participării femeilor la piața muncii. Prin reechilibrarea 

responsabilităților de îngrijire între femei și bărbați, vor avea o alegere reală de a combina munca 

și viața de familie. Dincolo de legislație, continuăm să monitorizăm situația socială și ocuparea 

forței de muncă a femeilor prin intermediul Semestrului european... În concluzie, egalitatea de 

gen ar trebui să rămână în centrul dezbaterii privind viitorul Europei”, a declarat comisarul 

european Marianne Thyssen. 

În cadrul dezbaterilor, ministrul muncii și justiției sociale Marius Budăi a evidențiat faptul că 

progresul tehnologic prin intermediul automatizării digitalizări și inteligenței artificiale reprezintă o 

sursă importantă a  creșterii economice și a creării locurilor de muncă care determină  creșterea nevoii 

de calificare a angajaților în vederea adaptării la schimbările tehnologice din economie. În acest 

context, miniștrii muncii au evidențiat necesitatea direcţionării investițiilor în dezvoltarea de 
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competențe, pentru a sprijini ocuparea forței de muncă și participarea deplină a femeilor și bărbaților 

pe piața muncii. 

Discuțiile din a doua parte a reuniunii, la care au luat parte și Virginija Langbakk, directorul 

Institutului European pentru Egalitate de Șanse și Aurelia-Grațiela Drăghici, președintele Agenției 

Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), au fost conduse de ministrul român 

al muncii și justiției sociale, dl Marius Budăi, și au vizat problematica femeilor și fetelor cu dizabilități 

pe piața muncii și reducerilor diferenței de remunerare între femei și bărbați. 

În intervenția sa din cadrul acestei sesiuni, dl Marius Budăi a precizat că datele Eurofound arătau 

că, în 2016, rata de ocupare a femeilor cu dizabilități era 45,9%, fiind mai mică decât cea a bărbaților 

din aceeași categorie: 50,6%. 

 În continuare, miniștrii au evidențiat faptul că femeile cu dizabilități înregistrează rate scăzute de 

acces la programele de educație și formare profesională, iar lipsa oportunităților de acces pe piața 

muncii vor conduce la o lipsă de competențe și calificări profesionale. 

Prin urmare, s-a afirmat că este necesar ca politica globală să fie transpusă în contextul național, 

prin consolidarea politicilor publice pentru femeile cu dizabilități, astfel încât inegalitățile cu care se 

confruntă această categorie de persoane, să se reducă semnificativ în toate domeniile vieții publice și 

private. 

Totodată, ministrul muncii a afirmat că reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați 

rămâne o prioritate politică la nivelul UE și la nivel național, în condițiile în care în anul 2017, statisticile 

indicau faptul că salariul brut al femeilor era cu 16 % mai scăzut decât cel al bărbaţilor, iar diferența 

de remunerare fiind redusă în mică măsură din anul 2010, când a fost de 17,1%. 

La finalul dezbaterii, s-a subliniat faptul că pentru a îmbunătăți accesul femeilor la piața forței de 

muncă este necesară colaborarea guvernelor, a companiilor și a partenerilor sociali pentru a asigura 

locuri de muncă sigure, condiții de muncă decente și medii de lucru flexibile pentru femei și bărbați. 

Ce de-a doua zi a reuniunii a avut pe agenda de lucru teme precum egalitatea de gen și 

independența economică a femeilor. Tema supusă dezbaterilor miniștrilor muncii din UE a fost 

„Abordarea integratoare de gen în cadrul dimensiunii sociale a UE post 2020”. 

În deschiderea evenimentului, ministrul muncii și justiției sociale Marius Budăi a declarat: 

„(…) România intenționează să continue dialogul pentru o nouă Strategie UE privind egalitatea de 

gen și să facă progrese în cadrul negocierilor. (…) Politica UE privind egalitatea de gen după 2019 
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ar trebui să fie consolidată, iar prin promovarea valorilor fundamentale consacrate prin aplicarea 

acquis-ului european să contribuie la implementarea angajamentelor internaționale ale UE, cum 

ar fi Agenda Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă 

(SDG) 2030, Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor (CEDAW), Platforma de acțiune de la Beijing și Convenția de la Istanbul.” 

Potrivit ministrului muncii și justiției sociale, egalitatea de gen și independența economică a 

femeilor sunt esențiale pentru o creștere economică sustenabilă, de aceea este important să se asigure 

un cadru normativ prin intermediul căruia femeile să beneficieze de o independență economică reală, 

care să le permită participarea deplină și responsabilă la viața socială și de familie, la procesul de luare 

a deciziilor, în toate zonele și la toate nivelurile. 

Progresele înregistrate la nivel european în direcția egalității între femei și bărbați au fost, în opinia 

sa, inegale, deoarece în anumite domenii, au existat o serie de obstacole. 

Această realitate este confirmată, de altfel, de indicele egalității de gen din 2017, elaborat de 

către Institutul European pentru Egalitatea de Gen între Femei și Bărbați (EIGE), care arată că progresul 

înregistrat în această direcție în statele membre UE rămâne lent. De la 62 de puncte, în anul 2005, 

scorul referitor la indicele egalității de gen a crescut, de exemplu, la 65 de puncte în 2012 și la 66.2 de 

puncte în anul 2015. 

 „(…) Din aceasta perspectivă, consider că egalitatea de gen trebuie să fie stabilită ca o prioritate 

politică a Uniunii Europene și trebuie să se asigure implementarea efectivă a politicilor și legislației 

în domeniu”, a susținut ministrul muncii și justiției sociale, dl Marius Budăi. 

La finalul celor două zile de dezbateri, participanții la eveniment au ajuns la concluzia că 

asigurarea de oportunități egale pentru femei și bărbați este un deziderat internațional și european 

care trebuie transpus în practică în toate politicile cu acțiuni specifice țintite. 

În vederea asigurării unui echilibru real între viața profesională și viața de familie, oficialii europeni 

au considerat necesară eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați, dar și încurajarea 

împărțirii responsabilităților casnice și de îngrijire între aceștia, printr-o serie de măsuri 

complementare, precum concedii plătite sau neplătite pentru îngrijirea aparținătorilor, medii de muncă 

flexibile și pentru femei și pentru bărbați, în egală măsură, dar și asigurarea accesului la servicii de 

îngrijire de calitate și la prețuri accesibile. 
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În contextul în care tema egalității de șanse între femei și bărbați nu a mai fost abordată într-un 

Consiliu EPSCO din anul 2015, miniștrii muncii prezenți la București au decis ca acest subiect să fie 

inclus, cu prioritate, pe Agenda UE post 2020. 

 

 

 

 

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene sub motto-ul, 

„Coeziunea, o valoare europeană comună”, ministrul român al fondurilor europene, dna Rovana Plumb 

a găzduit reuniunea informală a miniștrilor care 

gestionează fondurile europene în UE pentru un 

dialog privind prioritățile de investiții după 2020. 

 La eveniment au participat comisarul 

european pentru politica regională, dna Corina 

Crețu, miniștri responsabili cu politica de coeziune 

din statele membre ale UE, reprezentanți ai 

Comitetului Regiunilor, Comitetului Social și 

Economic European, Conferinței Regiunilor 

Periferice și Maritime, Băncii Europene de 

Investiții, Băncii Europene de Reconstrucție și 

Dezvoltare, Comisiei Europene și Secretariatului 

general al Consiliului Uniunii Europene. 

Reuniunea a constituit cadrul desfășurării 

dezbaterilor privind viitorul politicii de coeziune care va contribui într-o mare măsură la consolidarea 

proiectului european. 

Temele principale au fost guvernanța fondurilor europene, în special legătura cu Semestrul 

european și guvernanța economică din perspectiva implementării; concentrarea tematică, ponderea 

fondurilor aferente politicii de coeziune, ratele de cofinanțare și nevoia de flexibilitate pentru a acoperi 

nevoile pe termen lung și pentru a reduce decalajele de dezvoltare între statele membre și regiuni; 

identificarea echilibrului dintre abordarea „de jos în sus” a politicii de coeziune și nevoile pe termen 

REUNIUNEA INFORMALA A MINIȘTRILOR RESPONSABILI CU POLITICA DE COEZIUNE  

11 - 12 aprilie 2019, Bucureşti, Palatul Parlamentului 
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lung și recomandările „de sus în jos” din cadrul Semestrului european, care se  axează pe reformele 

structurale și guvernanță economică pentru a obține un impact socio-economic tangibil în urma utilizării 

fondurilor europene. 

În cadrul sesiunilor de lucru, liderii europeni au oferit orientări care ar putea avea un impact direct 

asupra programării fondurilor europene. În final, au evidențiat impactul alegerii politice a liderilor 

asupra implementării și rezultatelor politicii de coeziune fără a afecta bugetul UE. 

 În  intervenția sa din cadrul reuniunii, ministrul  român al fondurilor europene, dna Rovana Plumb 

a declarat: 

„(…) Reuniunea pe care am prezidat-o astăzi este extrem de importantă pentru că reflectă dorința 

noastră și a colegilor de a obține împreună un acord asupra cadrului legislativ până la sfârșitul 

anului. Scopul nostru comun este să oferim cetățenilor europeni chiar din prima zi a următorului 

exercițiu financiar, posibilitatea de a beneficia de banii europeni în perfectă armonie cu nevoile 

lor. Să nu uităm că banii europeni contribuie decisiv la proiectul european și la îmbunătățirea vieții 

fiecărui cetățean. Pornind de la această premisă, Președinția română a Consiliului UE și-a impus, 

încă de la începutul mandatului, și a reușit, un ritm susținut în avansarea unei poziții comune a 

statelor membre asupra cadrului legislativ destinat implementării fondurilor europene, pentru a 

susține avansarea negocierilor pe viitorul buget al Uniunii. Practic, până la finalul mandatului 

României, ne propunem să adoptăm poziția celor 28 state membre, în Consiliul de la Luxembourg. 

Formalizarea acestei decizii este necesară pentru continuarea negocierilor cu viitorul Parlament 

European. Rezultatele obținute de noi vor putea fi fructificate de viitoarea președinție finlandeză, 

pentru obținerea, în cel mai scurt timp, a unui acord cu viitorul Parlament European”. 

         La rândul său, comisarul european pentru politica regională, dna Corina Crețu, a declarat: 

„(...) Politica de coeziune reprezintă un răspuns elocvent în legătură cu modul în care Comisia 

Europeană susține această politică de investiții pentru solidaritate, valoare care este în centrul 

preocupărilor Uniunii Europene. Cu toții ne dorim să ducem mai departe proiectul european și cred 

că toată lumea își dorește ca politica de coeziune să joace un rol important în acest demers”. 

   Președinția română a Consiliului Uniunii Europene  va continua să pună accentul pe unitatea dintre 

statele  membre ale UE și pe importanța reducerii decalajelor economice, sociale și teritoriale la nivelul 

Uniunii. 
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La cel de al 21-lea summit UE-China, de la Bruxelles, au participat preşedintele Consiliului 

European, dl Donald Tusk, preşedintele Comisiei 

Europene, dl Jean-Claude Juncker şi premierul chinez 

Li Keqiang. În cadrul reuniunii s-a stabilit 

consolidarea, în continuare, a parteneriatului 

strategic dintre cele două părţi şi s-a convenit asupra 

încheierii unei declaraţii comune privind viitorul 

relaţiilor dintre UE-China. Totodată, liderii au semnat 

un memorandum de înţelegere privind un dialog pe 

tema controlului ajutoarelor de stat şi a evaluării 

concurenţei loiale; un acord privind termenii de 

referinţă ai dialogului dintre UE şi China pe tema 

politicii în domeniul concurenţei şi o declaraţie comună privind punerea în aplicare a cooperării UE- 

China în domeniul energiei. 

În acest context, președintele Donald Tusk a declarat că „(...) Negocierile au fost dificile, dar, în 

cele din urmă, fructuoase. Am reușit să convenim asupra unei declarații comune, care stabilește direcția 

parteneriatului nostru bazat pe reciprocitate. A fost efortul nostru comun și este succesul nostru 

comun.” 

În cadrul reuniunii, liderii au dezbătut subiecte privind aprofundarea parteneriatului strategic UE-

China, comerţul şi aspecte de politică externă şi de securitate. 

Liderii și-au luat angajamentul să aprofundeze parteneriatul strategic UE-China şi şi-au propus 

să adopte, până la următorul summit, o nouă agendă de cooperare pentru perioada de după 2020. De 

asemenea, s-au angajat să-și consolideze relația economică în ceea ce privește 

nediscriminarea și concurența loială. Totodată, au salutat schimbul de opinii pe tema cooperării privind 

drepturile omului. Dl Tusk a subliniat necesitatea acestui dialog afirmând că „(...) UE este deosebit de 

SUMMIT-UL UE - CHINA 

Marţi, 9 aprilie 2019, Bruxelles 
 

 

Luni, 28 ianuarie 2019 

Joi, 

https://www.consilium.europa.eu/media/39020/euchina-joint-statement-9april2019.pdf
http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/mou_china_2017.pdf
http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/china_tor_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-eu-china-summit-in-brussels/pdf


40 

 
 

îngrijorată în legătură cu drepturile omului şi în acest sens au fost prezentate o serie de cazuri 

individuale.” 

De asemenea, liderii au reafirmat importanța combaterii schimbărilor climatice şi au convenit 

cooperarea cu privire la aspecte legate de mediu, cum ar fi declinul biodiversității sau poluarea 

maritimă. 

În cadrul dezbaterilor privind comerţul, liderii și-au exprimat angajamentul ferm față de un 

sistem comercial bazat pe norme şi pentru reformarea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). În 

acest scop, UE și China vor intensifica discuțiile pentru consolidarea normelor internaționale privind 

subvențiile industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „(...) Și China și Europa au un interes economic crescut de a menține fluxuri comerciale 

semnificative, ceea ce este posibil grație sistemului comercial bazat pe norme. Totuși, pentru ca acest 

sistem să funcționeze în continuare, trebuie să fie actualizat rapid. Pentru UE, aceasta înseamnă o 

reformă profundă a OMC, care ar include, cu titlu de prioritate, subvențiile industriale” - a declarat 

președintele Donald Tusk. 

În plus, UE și China vor continua să creeze sinergii între inițiativa Chinei „O centură, un drum” și 

inițiativa UE în vederea îmbunătățirii conectivității dintre Europa și Asia. 

Nu în ultimul rând, s-a discutat despre problematici de politică externă și de securitate, precum 

evoluţiile procesului de pace din Afganistan, situaţia din Venezuela, Iran, Ucraina şi despre sprijinirea 

dialogului dintre Republica Populară Democrată Coreeană şi SUA către o soluţie paşnică.

http://ro.china-embassy.org/rom/zt/subiect2/t1461266.htm
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/europe_asia_connectivity_factsheet_1.pdf
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Înaintea Consiliului European (articolul 50), Comisia Europeană a făcut bilanțul10 măsurilor de 

pregătire intense ale Uniunii Europene pentru eventualitatea unui Brexit fără acord și a emis orientări 

practice destinate statelor membre în 5 domenii. 

Aceste domenii sunt: drepturile de ședere și securitatea socială a cetățenilor, protecția datelor, 

medicamentele și dispozitivele medicale, cooperarea polițienească și judiciară în materie penală și 

pescuitul.  

Orientările prezentate  au scopul de a asigura punerea în aplicare, fără sincope, a măsurilor de 

contingență la nivelul UE și la nivel național, în cazul în care Regatul Unit părăsește UE fără acord, la 

12 aprilie 2019 sau la o dată ulterioară, și de a menține o abordare coordonată în etapa fără acord. 

Retragerea fără acord va genera perturbări și nu este o situație de dorit, însă UE dă asigurări că este 

pe deplin pregătită pentru această situație. 

                                                           
10 Comunicarea și anexele   

BREXIT 

PREGĂTIREA PENTRU UN BREXIT FĂRĂ ACORD 

Bilanțul măsurilor de pregătire și orientările practice care să asigure o abordare 

coordonată la nivelul UE 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
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După cum a declarat dl Juncker, în plenul Parlamentului European, la 3 aprilie 2019, cu ocazia 

dezbaterilor privind retragerea Regatului Unit, în cazul în care se concretizează scenariul fără acord, 

ar trebui ca Regatul Unit să abordeze 3 aspecte principale legate de separare, ca o condiție 

prealabilă pentru începerea discuțiilor cu privire la viitoarea relație. Aceste aspecte sunt: (1) protejarea 

și respectarea drepturilor cetățenilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de Brexit; 

(2) onorarea obligațiilor financiare asumate de Regatul Unit în calitate de stat membru și (3) păstrarea 

literei și spiritului Acordului din Vinerea Mare și menținerea păcii pe insula Irlanda, precum și a 

integrității pieței interne. 

Măsurile de contingență pentru eventualitatea în care nu se ajunge la un acord : 

 - Programul „PEACE” 

Se dorește continuarea acestui program pe insula Irlanda până la sfârșitul anului 2020. În ceea ce 

privește perioada de după 2020, Comisia a prezentat deja, ca parte a propunerilor sale privind 

următorul cadru financiar multianual, continuarea și consolidarea sprijinului transfrontalier pentru pace 

și reconciliere în comitatele de graniță ale Irlandei și Irlandei de Nord. 

- Bugetul UE (în curs de adoptare finală) 

În cazul unui scenariu fără acord, UE va fi în măsură să își onoreze angajamentele și să continue să 

efectueze plăți în 2019 către beneficiarii din Regatul Unit pentru contractele semnate și deciziile luate 

înainte de data retragerii. Regatul Unit să își onoreze obligațiile care îi revin în cadrul bugetului pentru 

2019 și să accepte toate verificările de audit și controalele necesare. 

- Drepturile de pescuit și compensația financiară 

Aceste măsuri prevăd că pescarii și operatorii din statele membre ale UE urmează să primească 

compensații din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru încetarea temporară a 

activităților de pescuit. De asemenea, se asigură faptul că UE va fi în măsură să acorde navelor din 

Regatul Unit acces în apele UE până la sfârșitul anului 2019, iar navelor UE să li se acorde, pe bază de 

reciprocitate, acces în apele Regatului Unit. 

- Serviciile financiare 

S-au propus măsuri temporare și limitate menite să asigure faptul că nu va apărea nicio perturbare 

imediată a compensării centrale a instrumentelor financiare derivate și a serviciilor depozitarilor 

centrali pentru operatorii din UE care recurg în prezent la operatori din Regatul Unit și să faciliteze, pe 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1970_en.htm
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o perioadă determinată de 12 luni, novația11 anumitor contracte derivate extrabursiere, în cazul în 

care se transferă un contract al unei contrapărți stabilite în Regatul Unit către o contraparte stabilită 

în UE-27. 

- Conectivitatea aeriană și siguranța transportului aerian 

Aceste două măsuri vor asigura o conectivitate de bază a transportului aerian, astfel încât să se evite 

întreruperea totală a traficului aerian dintre UE și Regatul Unit în eventualitatea unui scenariu fără 

acord.  

- Conectivitatea rutieră 

Măsura permite continuarea unei conectivități rutiere de bază în condiții de siguranță între UE și 

Regatul Unit pe o perioadă limitată de timp, iar Regatul Unit să acorde un tratament reciproc 

întreprinderilor și operatorilor din UE. 

- Conectivitatea feroviară 

Se asigură valabilitatea autorizațiilor de siguranță pentru anumite părți ale infrastructurii feroviare pe 

o perioadă strict limitată de 3 luni, pentru a permite identificarea unor soluții pe termen lung în 

conformitate cu legislația UE. Măsura este legată, în special, de tunelul de sub Canalul Mânecii și va fi 

condiționată de menținerea de către Regatul Unit a unor standarde de siguranță identice cu cerințele 

UE. 

- Inspecția navelor: se urmărește să se asigure securitatea juridică și să se garanteze 

continuitatea activităților din sectorul transportului maritim. 

- Realinierea coridorului rețelei centrale Marea Nordului - Marea Mediterană 

Prin această măsură se adaugă, la rețeaua centrală, noi legături maritime între Irlanda, Franța, Belgia 

și Țările de Jos și se introduce o nouă prioritate de finanțare în cadrul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei (MIE): adaptarea infrastructurii de transport în scopuri de securitate și de 

efectuare a verificărilor la frontierele externe. 

- Politica privind schimbările climatice 

Această măsură asigură faptul că un scenariu fără acord nu afectează buna funcționare și integritatea 

de mediu a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii. 

 

                                                           
11 Stingerea unei obligații prin crearea alteia noi care o înlocuiește și care diferă în mod esențial de ea. 
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- Reciprocitatea în materie de vize 

Cetățenii britanici ar urma să poată efectua călătorii fără viză în UE dacă Regatul Unit acordă, la rândul 

său, pe bază de reciprocitate, un regim nediscriminatoriu de călătorii fără vize pentru toți cetățenii UE. 

- Drepturile în materie de asigurări sociale 

Sunt protejate drepturile12 persoanelor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de 

retragerea Regatului Unit. 

- Programul Erasmus+: studenții și stagiarii aflați în străinătate, care participă la programul 

Erasmus+ la momentul retragerii Regatului Unit, își pot finaliza studiile și pot primi în continuare 

finanțările sau granturile corespunzătoare. 

 

 

 

 

Având în vedere riscurile prezentate de un Brexit fără acord pentru populație și pentru 

întreprinderile de pe ambele părți ale Canalului Mânecii, dl Donald Tusk, a invitat membrii Consiliului 

European să analizeze solicitarea de prelungire din partea prim-ministrului britanic, dna May.  

La 21 martie 2019, liderii UE27 au hotărât ca, în cazul unei respingeri a acordului de retragere, 

Brexitul să fie amânat până la 12 aprilie 2019. 

În scrisoarea13 prim-ministrului britanic May se solicită o prelungire suplimentară a termenului, 

și anume până la 30 iunie 2019. Prim-ministrul afirmă că politica guvernului Regatului Unit rămâne 

aceea de a părăsi UE într-un mod ordonat și că, prin urmare, încearcă în prezent obținerea unui 

consens în cadrul Camerei Comunelor privind calea corectă de urmat. De asemenea, doamna May 

adaugă că, în cazul în care ar fi membru al UE la 23 mai 2019, Regatul Unit ar avea obligația juridică 

de a organiza alegeri pentru Parlamentul European. 

Având în vedere experiența de până acum, precum și profundele diviziuni din cadrul Camerei 

Comunelor, sunt puține șanse ca procesul de ratificare să se finalizeze până la sfârșitul lunii iunie a.c. 

Acordarea unei astfel de prelungiri ar crește riscul unei serii continue de mici prelungiri și de summituri 

                                                           
12  Cum ar fi perioadele de asigurare, de încadrare în muncă (de activitate independentă) sau de ședere în Regatul Unit înainte de 

retragere. 
13 Scrisoare din partea Theresei May către Donald Tusk, 5 aprilie 2019 

 

REUNIUNEA SPECIALĂ A CONSILIULUI EUROPEAN PRIVIND BREXITUL  

Miercuri, 10 aprilie 2019, Bruxelles 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793058/PM_letter_to_His_Excellency_Mr_Donald_Tusk__1_.pdf
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de urgență, creând noi date-limită. Acest lucru ar putea eclipsa activitatea UE 27 în lunile care vin. O 

prelungire mare ar oferi mai multă certitudine și previzibilitate prin înlăturarea amenințării de a muta 

constant datele-limită. În plus, în cazul unui impas continuu, o astfel de prelungire mai mare ar permite 

Regatului Unit să își regândească strategia privind Brexitul. Acestea sunt motivele pentru care dl Tusk 

consideră că ar trebui luată în discuție și alternativa unei prelungiri mai mari.  

În aceste împrejurimi, Consiliul European a luat act de scrisoarea prim-ministrului Theresa May 

și a convenit asupra acceptării unei prelungiri pentru a permite ratificarea Acordului privind retragerea. 

Această prelungire ar trebui să dureze numai atât cât este necesar și, în niciun caz, nu ar trebui să 

depășească data de 31 octombrie 2019. Dacă Acordul privind retragerea este ratificat de ambele părți 

înainte de această dată, retragerea va avea loc în prima zi a lunii următoare. Consiliul European a 

subliniat că nu se va permite ca această prelungire să submineze funcționarea normală a Uniunii și a 

instituțiilor sale.  

Dacă Regatul Unit va fi încă stat membru al UE la 23-26 mai 2019 și dacă nu va ratifica Acordul 

privind retragerea până la 22 mai 2019, atunci acesta trebuie să organizeze alegeri pentru Parlamentul 

European în conformitate cu dreptul Uniunii. Dacă Regatul Unit nu respectă această obligație, 

retragerea va avea loc la 1 iunie 2019. De asemenea, Regatul Unit are dreptul să își revoce notificarea 

în orice moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/04/10/20190410-european-council-decision-on-extension/
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În data de 8 aprilie 2019, Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Asociația camerelor europene 

de comerț și industrie (Eurochambres) au convenit asupra unui plan de acțiune în vederea reînnoirii 

cooperării în domenii-cheie pentru îmbunătățirea condițiilor de afaceri și pentru dezvoltarea economică 

regională. Planul stabilește domeniile de cooperare pentru perioada 2019-2022 şi are drept scop 

combaterea șomajului, stimularea spiritului antreprenorial, consolidarea coeziunii și sporirea 

competitivității industriale. 

Dl Karl-Heinz Lambertz, președintele CoR, a declarat: „(…) Numai prin cooperare, parteneriat și 

acțiuni cu vocație transfrontalieră desfășurate la nivel local, UE poate crea locuri de muncă, stimula 

creșterea economică, combate inegalitățile și asigura faptul că nimeni nu este lăsat în urmă. 

Parteneriatul nostru reînnoit cu Eurochambres reunește întreprinderile și autoritățile locale și regionale 

din întreaga UE, astfel încât să putem face schimb de cunoștințe, de experiență și de competențe 

pentru a îmbunătăți eficacitatea UE și a stimula investițiile regionale.” 

Ă 

 

 

 

Dezbateri 

În perioada 10 – 11 aprilie 2019 a avut loc sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor 

(CoR), în cadrul căreia au avut loc dezbateri referitoare la integrarea migranților și respectarea 

drepturilor fundamentale și a valorilor UE în toate statele membre. La această şedinţă au participat, 

printre alții, dl Dimitris Avramopoulos, membru al Comisiei Europene responsabil pentru migrație, 

afaceri interne și cetățenie, dl Koen Lenaerts, președintele Curții de Justiție a UE și dl Timmermans, 

prim-vicepreședintele Comisiei Europene și responsabil pentru o mai bună legiferare, relații 

interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale.  

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR ȘI EUROCHAMBRES ÎȘI UNESC FORȚELE 

8 aprilie 2019 

CEA DE-A 134-A ŞEDINŢĂ PLENARĂ 

10 - 11 aprilie 2019, Bruxelles 

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/European-Committee-of-the-Regions-and-EUROCHAMBRES-join-forces-to-deliver-jobs-and-growth-across-the-EU.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/134th-cor-plenary-session.aspx
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Dl Avramopoulos a participat la lansarea inițiativei „Orașele și regiunile în serviciul integrării 

migranților”: Împreună pentru o Europă mai favorabilă incluziunii.  

 

 

În cadrul şedinţei plenare a CoR au fost dezbătute şi adoptate 2 avize. 

Avizul privind Semestrul european și politica de coeziune: adaptarea reformelor 

structurale la investițiile pe termen lung14. Se reaminteşte rolul CoR în a sprijini efortul UE, de a 

îndemna statele membre să facă reforme pentru a spori competitivitatea și creșterea economică, 

îmbunătățind astfel stabilitatea zonei euro. Astfel, Comitetul a solicitat un nou cadru strategic care să 

succeadă Strategiei Europa 2020, pentru reformarea guvernanței Semestrului european.  

CoR a recomandat implicarea mai mare a autorităților locale și regionale în procesul de elaborare 

a noilor cadre strategice sau în pregătirea programelor naționale de reformă. 

În privința Semestrului european, Comitetul a atras atenția că părțile interesate nu și-au asumat 

responsabilitățile ce le revin și că la toate nivelurile de guvernare lipsesc capacitățile administrative 

pentru ca punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări să se realizeze cu succes. Astfel, 

implicarea structurată a autorităților locale și regionale trebuie să devină o componentă permanentă 

a Semestrului european.  

Având în vedere principiul subsidiarității15 CoR a sugerat implicarea deplină a autorităților locale 

și regionale și participarea lor la Semestrul european, pentru a se asigura pe deplin coordonarea 

eficientă a politicilor europene. În acest sens, CoR dorește instituirea unui cod de conduită privind 

contribuția autorităților locale și regionale la îmbunătățirea guvernanței Semestrului european. 

Avizul CoR referitor la implementarea strategiei UE pentru păduri16 arată că raportul 

Comisiei Europene a fost un instrument util pentru coordonarea diferitelor politici. Comisia Europeană 

este încurajată să dezvolte, în continuare, coerența dintre domenii și măsurile de politică din sectorul 

forestier, astfel încât să se poată ține seama mai bine de întregul lanț de valori al pădurilor, de 

biodiversitatea lor și de funcțiile lor multiple. 

                                                           
14 A se vedea documentul aici. Documentul de referință este COM(2018)770.  
15 A se vedea atât art. 5 alin. (3) din TUE, cât și Protocolul nr. 2. 
16 COM(2018)811  

Documentele adoptate în sesiunea plenară 

https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/regions-getting-results.aspx
https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/regions-getting-results.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2016-05386-00-00-AC-TRA-EN.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2016-05386-00-00-AC-TRA-EN.docx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-973-2019
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5386-2016
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/2_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_811_RO_ACTE_f.pdf
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În opinia CoR, Comisia trebuie să analizeze în continuare dacă gestionarea actuală a pădurilor și 

a resurselor din UE sunt adecvate și actualizate, prin elaborarea unei noi strategii pentru păduri, 

aferentă perioadei post 2020.  

CoR dorește implicarea îndeaproape a autorităților locale și regionale în conceperea și 

implementarea măsurilor din sectorul forestier coordonate și finanțate de UE. Proprietarii de păduri și 

cei responsabili cu gestionarea și administrarea pădurilor au un rol esențial în consolidarea utilizării 

durabile a acestora. 

Domeniul forestier are nevoie de o finanțare adecvată prin intermediul politicii agricole comune 

(PAC), în special prin finanțarea dezvoltării rurale, deoarece aceste fonduri au fost utilizate de 

numeroși actori regionali și locali pentru a consolida silvicultura în regiunile lor și pentru a stimula 

utilizarea durabilă. 

Pădurile joacă un rol esențial în dezvoltarea bioeconomiei Europei și a regiunilor sale și în tranziția 

către o economie verde, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. De aceea, trebuie înființate grupuri de 

cooperare regională în sectorul forestier, care să includă – pe lângă întreprinderile forestiere, 

proprietarii de păduri și administrațiile regionale și locale – şi academiile, universitățile și ONG-urile. 

De asemenea, multe dintre zonele forestiere importante din UE sunt delimitate de frontierele sale 

externe, în timp ce pădurile, sectorul silviculturii și amenințările la adresa pădurilor depășesc adesea 

aceste frontiere. Autoritățile locale și regionale din regiunile de frontieră trebuie să utilizeze în mod 

mai eficient programele de relații externe ale UE în sectorul forestier. 

CoR a adoptat proiectul estimativ de buget al CoR pentru 2020 care se ridică la aproximativ 

103.030.617 euro, cu o creștere de 4,3%, sau 4,3 milioane euro, față de bugetul pentru anul 2019.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

file:///D:/Downloads/COR-2019-00269-10-01-NB-TRA-RO.pdf
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