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Înaintea reuniunii liderilor UE-27 care va avea loc la Sibiu1, în România, la 9 mai 2019, Comisia 

Europeană a prezentat, în data de 30 aprilie 2019, o serie de recomandări2 privind modul în care 

Europa își poate modela viitorul într-o lume tot mai nesigură și multipolară. 

 

Într-un deceniu caracterizat prin schimbări și provocări necontenite, Europa a dovedit că poate 

îndeplini promisiunea făcută cetățenilor săi de a asigura pacea, prosperitatea și progresul. Până în 

vara anului 2018, Comisia Juncker a prezentat toate propunerile legislative pe care le-a anunțat la 

începutul mandatului său și a intensificat aplicarea normelor existente. În total, Comisia a formulat 

471 de noi propuneri legislative și a preluat alte 44 de propuneri din mandatele anterioare ale Comisiei. 

Dintre acestea, 348 de propuneri au fost adoptate sau aprobate de Parlamentul European și de 

Consiliu în cursul actualului mandat. Ceea ce este remarcabil este că, în aproximativ 90 % din cazuri, 

în cadrul Consiliului UE, s-a convenit prin consens asupra textului final, toate cele 28 de state membre 

                                                           
1 Summitul de la Sibiu a fost convocat de președintele Juncker cu ocazia discursului său din 2017 privind starea Uniunii, în care a 

prezentat o foaie de parcurs pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică. 
2 Europa în mai 2019: pregătirea pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică într-o lume tot mai nesigură. 

Anexe: Evoluția situației economice, Opinia publică din UE în perioada 2014-2019, Principalele 20 de realizări în perioada 2014-2019, 

Chestiuni pendinte: principalele 10 chestiuni legate de UE în curs de aprobare, Cifre-cheie pentru UE în perioada 2014-2019, Raport: Dialogurile 

cu cetățenii și consultările cu cetățenii – Principalele concluzii 

VIITORUL EUROPEI 

Comisia a  formulat recomandări pentru următoarea agendă strategică a UE 
pentru perioada 2019-2024 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_ro
https://ec.europa.eu/commission/files/europe-may-2019-preparing-more-united-stronger-and-more-democratic-union-increasingly-uncertain-world_en
https://ec.europa.eu/commission/files/progress-economic-situation-annex_en
https://ec.europa.eu/commission/files/eus-public-opinion-2014-2019-annex_en
https://ec.europa.eu/commission/the-top-EU-achievements-2014-2019_en
https://ec.europa.eu/commission/unfinished-business-top-10-eu-issues_en
https://ec.europa.eu/commission/files/key-figures-eu-2014-2019-annex_en
https://ec.europa.eu/commission/files/citizens-dialogues-and-citizens-consultations-key-conclusions_en
https://ec.europa.eu/commission/files/citizens-dialogues-and-citizens-consultations-key-conclusions_en


 
 

 

exprimându-și acordul. Comisia Europeană a evidențiat 20 de realizări importante, precum și 10 

propuneri-cheie „aflate în suspans”, care așteaptă să fie aprobate de Parlament și de Consiliu. 

În opinia Comisiei, acțiunile viitoare ar trebui să se concentreze asupra a 5 dimensiuni: 

1.  o Europă care protejează; 

2.  o Europă competitivă; 

3.  o Europă echitabilă; 

4.  o Europă durabilă; 

5.  o Europă influentă. 

În urmă cu cinci ani, Consiliul European a 

definit o amplă agendă strategică pentru o 

Uniune într-o lume în schimbare. Aceasta a fost 

ulterior transpusă în cele 10 priorități 

politice ale președintelui Jean-Claude Juncker, 

dezvoltate în campania sa electorală și în 

dialogurile cu statele membre și cu Parlamentul 

European. De atunci, Comisia Juncker a 

înregistrat rezultate bune în ceea ce privește 

punerea în aplicare a agendei sale strategice. 

În martie 2017, în contextul celei de a 60-

a aniversări a Tratatelor de la Roma, Comisia a 

publicat Cartea albă privind viitorul Europei. 

Aceasta a prezentat cinci scenarii posibile 

pentru viitorul Uniunii Europene cu 27 de state 

membre. Totodată, a constituit punctul de 

plecare al unei ample dezbateri cu privire la 

viitorul Europei, care poate servi acum drept 

sursă de inspirație pentru conturarea 

principalelor priorități politice ale următoarei 

agende strategice. După ce a discutat cu 

cetățenii în cadrul celor aproximativ 1 600 de 

dialoguri și după consultările cu aceștia, 

Comisia Europeană a prezentat un raport care 

confirmă faptul că majoritatea cetățenilor 

consideră Europa ca fiind esențială pentru 

abordarea provocărilor globale, dar că doresc 

ca aceasta să devină mai eficientă și mai 

transparentă. 

În discursul său din 2017 privind starea 

Uniunii, președintele Juncker a prezentat o 

foaie de parcurs care detaliază principalele 

etape către o Uniune mai unită, mai puternică 

și mai democratică. Pe această bază, liderii 

naționali s-au întâlnit la Tallinn, în Estonia, și au 

convenit asupra unei „agende a liderilor”, care 

cuprinde lista celor mai presante probleme și 

provocări pentru care ar trebui identificate 

soluții înaintea alegerilor europene din 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/the-top-EU-achievements-2014-2019_en
https://ec.europa.eu/commission/unfinished-business-top-10-eu-issues_en
https://ec.europa.eu/commission/unfinished-business-top-10-eu-issues_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/white-paper-future-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/files/key-findings-citizens-dialogues-and-citizens-consultations_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_ro


 
 

 

La 9 mai 2019, liderii UE se vor reuni la 

Sibiu, în România, și se preconizează că vor 

marca punctul culminant al acestui proces 

printr-un angajament reînnoit față de o Uniune 

Europeană care își ține promisiunile în ceea ce 

privește aspectele cu adevărat importante 

pentru cetățeni. Liderii UE vor reflecta asupra 

aspirațiilor politice ale Uniunii și vor pregăti 

agenda strategică pentru următorii cinci ani. 

 

Comisia Europeană a decis, în data de 30 

aprilie 2019 să înregistreze 4 noi inițiative 

cetățenești3 europene: „Soluția rapidă, echitabilă și 

eficace la schimbările climatice”, „Eliminarea scutirii 

fiscale pentru carburantul de aviație în Europa”, 

„Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și 

menținerea culturilor regionale” și „PRO-

NUTRISCORE”. În același timp, Comisia a decis că 

nu poate înregistra o nouă inițiativă cetățenească 

europeană intitulată „Încetarea comerțului cu 

coloniile israeliene din teritoriile palestiniene 

ocupate”. Inițiativa este inadmisibilă din punct de 

vedere juridic întrucât se află, în mod vădit, în afara sferei de competență a Comisiei de a acționa în 

conformitate cu tratatele UE. 

În stadiul actual al procedurii, Comisia nu a analizat fondul inițiativelor, ci doar admisibilitatea lor 

din punct de vedere juridic. Dacă vreuna dintre cele 4 inițiative înregistrate va strânge într-un an un 

                                                           
3 Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate, ca instrumente prin care cetățenii pot 

contribui la stabilirea agendei de lucru, în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, 

care pune în aplicare dispozițiile din tratat. 

INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ 

Comisia înregistrează 4 noi inițiative și concluzionează că o alta este inadmisibilă 
din punct de vedere juridic 



 
 

 

milion de declarații de susținere din cel puțin 7 state membre, Comisia o va analiza și, în termen de 

trei luni, va lua o decizie: fie va da curs solicitării, fie o va respinge, în ambele cazuri trebuind să își 

argumenteze decizia. 

1. „Soluția rapidă, echitabilă și eficace la schimbările climatice” 

Obiectivul acestei inițiative cetățenești europene este de a introduce „o creștere constantă a 

prețului combustibililor fosili, care ar reduce poluarea, sumele colectate putând fi returnate în mod 

echitabil cetățenilor în fiecare lună, sub formă de dividende”. Organizatorii afirmă că oamenii de știință 

și economiștii sunt de acord cu impunerea unor prețuri tot mai ridicate pentru poluare și distribuirea 

veniturilor obținute către gospodării este o soluție care funcționează. 

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice pentru a conserva, a 

proteja și a îmbunătăți calitatea mediului, precum și acte juridice în domeniul armonizării impozitării 

directe și a politicii comerciale. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere 

juridic și a decis să o înregistreze.  

2. „Eliminarea scutirii fiscale pentru carburantul de aviație în Europa” 

Acestă inițiativă cetățenească europeană invită Comisia să propună statelor membre introducerea 

unei taxe pe carburantul folosit de aviație (kerosen), afirmând că acest sector beneficiază de avantaje 

fiscale, în ciuda faptului că este una dintre sursele de emisii de gaze cu efect de seră care înregistrează 

cea mai rapidă creștere. 

Comisia Europeană poate adopta acte juridice în vederea armonizării impozitelor pe cifra de 

afaceri, a accizelor și a altor forme de impozitare indirectă, în temeiul tratatelor UE. Prin urmare, 

inițiativa este admisibilă din punct de vedere juridic. 

3. „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și menținerea culturilor regionale” 

Acestă inițiativă cetățenească europeană susţine că UE ar trebui să acorde o atenție deosebită 

regiunilor ale căror caracteristici naționale, etnice, culturale, religioase sau lingvistice diferă de cele 

ale regiunilor înconjurătoare. Prin urmare, se solicită Comisiei să asigure șanse egale în ceea ce 

privește accesul [regiunilor] la diferite fonduri ale UE (…), astfel încât dezvoltarea UE să poată fi 

susținută, iar diversitatea sa culturală să fie menținută. 



 
 

 

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate propune acte juridice care să stabilească 

sarcinile, obiectivele prioritare și organizarea fondurilor structurale ale UE. Comisia a precizat că, 

pentru această inițiativă se pot colecta declarații de susținere, pornind de la premisa că acestea se 

referă la acte juridice privind sarcinile, obiectivele prioritare și organizarea fondurilor structurale ale 

UE și cu condiția ca acțiunile care urmează să fie finanțate să conducă la consolidarea coeziunii 

economice, sociale și teritoriale a Uniunii.  

4. „PRO-NUTRISCORE” 

Această inițiativă cetățenească europeană solicită Comisiei să impună o etichetare „Nutriscore” 

simplificată cu privire la produsele alimentare, pentru a garanta furnizarea unor informații nutriționale 

de calitate consumatorilor și pentru a le proteja sănătatea. Obiectivele urmărite de această inițiativă 

sunt: simplificarea citirii și înțelegerii etichetării nutriționale […]; luarea de măsuri cu privire la 

aspectele legate de sănătatea publică, încurajând profesioniștii să îmbunătățească compoziția 

produselor lor [și] armonizarea informațiilor nutriționale la nivel european prin instituirea unui sistem 

de etichetare oficial unic [….].  

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice vizând instituirea și 

funcționarea pieței interne. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere 

juridic și a decis să o înregistreze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. „Încetarea comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate” 

Comisia Europeană a concluzionat că 

inițiativa cetățenească europeană care 

vizează Încetarea comerțului cu coloniile 

israeliene din teritoriile palestiniene 

ocupate este inadmisibilă din punct de vedere 

juridic întrucât se află, în mod vădit, în afara 

sferei sale de competență, astfel cum prevăd 

tratatele UE. 

Acestă inițiativă cetățenească europeană 

solicită Comisiei să recunoască în mod oficial 

interzicerea comerțului cu coloniile israeliene, 

atât în ceea ce privește UE în ansamblul său, 

cât și toate statele membre; precum și să 

adopte un regulament care să asigure că 

bunurile și serviciile care provin integral sau 

parțial din aceste colonii nu vor mai intra pe 

piața europeană. 

Un act juridic pe această temă ar putea fi 

adoptat numai în temeiul articolului 215 (care 

se referă la „măsuri restrictive”) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene. Însă, 

înainte ca un astfel de act juridic să poată fi 

adoptat de Consiliu, trebuie adoptată o decizie 

în cadrul politicii externe și de securitate 

comună a UE pentru a permite întreruperea sau 

reducerea relațiilor economice și financiare cu 

țara terță în cauză. Comisia nu are competența 

de a prezenta o astfel de propunere de decizie. 

Având în vedere că nu îndeplinește 

condițiile legale de admisibilitate, Comisia 

Europeană a decis că nu poate înregistra 

această inițiativă. 

 Potrivit dispozițiilor regulamentului, o 

inițiativă cetățenească europeană nu poate fi 

înregistrată dacă se află, în mod vădit, în afara 

sferei de competență a Comisiei de a prezenta 

o propunere de act juridic. 

UE își menține poziția față de acest 

subiect, respectiv că, în temeiul dreptului 

internațional, coloniile sunt ilegale, constituie 

un obstacol în calea păcii și reprezintă o 

amenințare la adresa soluției bazate pe 

coexistența a două state. UE își reiterează 

opoziția fermă față de politica israeliană de 

colonizare și față de acțiunile întreprinse în 

acest context. UE și statele membre ale 

acesteia s-au angajat să asigure punerea în 

aplicare în continuare, deplină și efectivă a 

legislației existente a UE, precum și a 

acordurilor bilaterale aplicabile produselor 

provenite din colonii. UE își exprimă totodată 

angajamentul că se va asigura că – în 

conformitate cu dreptul internațional – toate 

acordurile dintre Statul Israel și UE vor indica, 

în mod neechivoc și explicit, că nu sunt 

aplicabile teritoriilor ocupate de Israel în 1967. 
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Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) au lansat, în data de 29 aprilie 2019, 

un pachet de creditare în valoare de 1 miliard EUR, care vizează în mod specific fermierii tineri. În anul 

2017, un procent de 27% dintre cererile de credite depuse la bănci de către fermieri tineri din UE au 

fost respinse, în comparație cu doar 9% în cazul altor fermieri. 

Programul va fi gestionat la nivel de stat membru de către băncile și societățile de leasing care își 

desfășoară activitatea în UE. Băncile participante ar trebui să contribuie cu sume corespunzătoare celor 

angajate de BEI, ridicând astfel valoarea totală la un nivel potențial de 2 miliarde EUR, iar fermierii 

tineri ar trebui să aibă prioritate. 

Multe dintre dificultăţile actuale cu care se confruntă fermierii vor fi vizate de program, care va 

urmări: 

• rate mai mici ale dobânzilor; 

• perioade mai lungi, de până la 5 ani, după care să înceapă rambursarea creditelor; 

• perioade mai lungi de rambursare a întregului credit (până la 15 ani); 

• mai multă flexibilitate, în funcție de condiții, pentru a răspunde volatilității prețurilor din 

sectorul agricol, pentru a asigura faptul că fermierii au în continuare posibilitatea de a plăti creditele în 

perioade dificile (de exemplu, prin intermediul unei perioade de „vacanță/grație” care să permită 

fermierilor să suspende plățile câteva luni de zile). 

Acest nou program de creditare face parte dintr-o „Inițiativă comună vizând fermierii tineri” a 

Comisiei Europene împreună cu BEI, care urmărește să reunească sprijinul acordat prin Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) cu mijloacele financiare și expertiza BEI. În plus 

față de pachetul de creditare, iniţiativa include utilizarea continuă a granturilor FEADR pentru fermierii 

tineri și pentru întreprinderile nou-înființate, care pot fi utilizate ca subvenții pentru rata dobânzii sau 

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Facilitarea accesului la finanțare 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities_ro
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pentru asistență tehnică, în combinație cu instrumente financiare. În plus, BEI și Fondul european de 

investiții (FEI) oferă sprijin consultativ și expertiză autorităților de management. 

 

 

În perioada 29 aprilie - 5 mai 2019, a avut loc cea de-a 9 ediție a Săptămânii europene a 

tineretului. Tema din acest an a fost „Eu și democrația”. Pe parcursul întregii săptămâni, s-au 

desfășurat activități în toate țările participante. 

În perspectiva viitoarelor alegeri pentru Parlamentul European, care se vor desfășura între 23 și 

26 mai, Săptămâna europeană a tineretului a fost marcată de dezbateri ce s-au axat asupra modului 

în care tinerii pot fi activi în cadrul comunităților în care trăiesc și pot influența deciziile democratice. 

Rezultatele unui sondaj Eurobarometru arată că peste două treimi dintre tineri (67 %) consideră 

că prioritatea numărul unu în ceea ce privește acțiunea UE în următorii zece ani trebuie să fie protecția 

mediului și combaterea schimbărilor climatice. A doua și a treia prioritate, potrivit acestora, sunt 

îmbunătățirea educației și a formării, inclusiv libera circulație a studenților, a ucenicilor sau a elevilor 

(56 %) și combaterea sărăciei, a inegalităților economice și sociale (56 %). În plus, 72 % dintre tinerii 

intervievați afirmă că, din momentul în care au dobândit capacitatea de a vota și până în prezent, au 

participat la alegeri locale, naționale sau europene. Sondajul a vizat aproximativ 11 000 de tineri cu 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT 

Săptămâna europeană a tineretului 2019: „Eu și democrația” 

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A 

TINERETULUI 

EU ȘI DEMOCRAȚIA 

https://www.eif.org/
https://www.eif.org/
https://europa.eu/youth/week_ro
https://europa.eu/youth/week_ro
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vârste cuprinse între 15 și 30 de ani în martie 2019. Participanții au avut ocazia să discute toate aceste 

subiecte la evenimentele din cadrul Săptămânii europene a tineretului. 

Săptămâna europeană a tineretului are loc o dată la doi ani, sărbătorind și promovând activități 

destinate tinerilor prin intermediul unor evenimente organizate în toate țările participante la programul 

Erasmus +. Pe lângă evenimentele emblematice de la Bruxelles, sute de activități și evenimente au 

fost organizate la nivel local.  

 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 26 aprilie 2019, tabloul de bord 2019 privind justiția 

în UE4, care oferă o imagine de ansamblu comparativă a independenței, a calității și a eficienței 

sistemelor judiciare din statele membre ale UE. Tabloul furnizează autorităților naționale informații, 

astfel încât acestea să își poată îmbunătăți sistemele judiciare. 

Cea de a 7-a ediție a tabloului de bord privind justiția în UE continuă să dezvolte diferiți indicatori 

și își concentrează și mai mult atenția asupra independenței sistemului judiciar ca element esențial 

pentru respectarea statului de drept în statele membre. 

Ca noutate, tabloul de bord 2019 privind justiția în UE oferă o imagine de ansamblu a regimurilor 

de aplicare a sancţiunilor disciplinare în ceea ce privește judecătorii din sistemele naționale de justiție 

și a măsurilor de protecție instituite pentru a preveni controlul politic al hotărârilor judecătorești. 

Tabloul de bord prezintă, de asemenea, repartizarea competențelor procurorilor din cadrul sistemelor 

naționale de justiție și indică autoritățile implicate în numirea și eliberarea din funcție a procurorilor 

naționali, aceste aspecte fiind indicatori-cheie pentru independența organelor de urmărire penală. 

                                                           
4 Tabloul de bord 2019 privind justiția în UE 

Rezumatul Tabloului de bord 2019 privind justiția în UE: Fișă informativă 

Grafice adnotate cu cifre complete 

 

JUSTIȚIE, CONSUMATORI ȘI EGALITATE DE GEN 

Tabloul de bord 2019 privind justiția în UE 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
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Printre principalele constatări ale ediției din 2019: 

• se înregistrează o tendință pozitivă în ceea ce 

privește eficiența; 

• investițiile în justiție au rămas stabile; 

• rămân probleme de rezolvat în ceea ce privește 

percepția asupra independenței sistemului judiciar; 

• majoritatea statelor membre asigură calitatea 

hotărârilor judecătorești prin formarea judecătorilor; 

• garanțiile pentru serviciile naționale de urmărire 

penală și procedurile disciplinare variază; 

• volumul de lucru al instanțelor care se ocupă de 

cazurile din domeniul concurenței este în scădere; 

• utilizarea tehnologiei informației și comunicației este 

încă limitată în unele țări; 

• accesul limitat la justiție pentru cetățenii mai săraci; 

• durata procedurilor în instanță pentru infracțiunile de 

spălare de bani rămâne problematică. 

Constatările tabloului de bord 2019 au fost deja luate în considerare pentru evaluarea specifică 

fiecărei țări realizată în cadrul Semestrului european 2019. Constatările vor contribui, de asemenea, la 

pregătirea propunerilor Comisiei pentru recomandările specifice fiecărei țări din 2019. 

Tabloul de bord al UE privind justiția este unul dintre instrumentele de care dispune UE pentru 

asigurarea respectării statului de drept utilizate de Comisie pentru a monitoriza reformele în domeniul 

justiției întreprinse de statele membre și pentru a contribui la Semestrul european. Tabloul de bord 

anual privind justiția în UE evaluează independența, calitatea și eficiența sistemelor naționale de 

justiție. Acest instrument comparativ este completat de evaluările specifice fiecărei țări, prezentate în 

rapoartele de țară, care permit o analiză aprofundată bazată pe contextul juridic și instituțional 

național. 
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Sporirea eficacității sistemelor judiciare naționale este o prioritate recunoscută a Semestrului 

european – ciclul anual al UE de coordonare a politicilor economice. Tabloul de bord privind justiția în 

UE ajută statele membre să atingă acest obiectiv, oferindu-le, în fiecare an, o imagine de ansamblu 

comparativă a funcționării sistemelor judiciare naționale. Atunci când în rapoartele individuale sunt 

identificate provocări majore, Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei, recomandări specifice fiecărei 

țări. 

Sistemele de justiție au un rol determinant în apărarea statului de drept și a valorilor fundamentale 

ale Uniunii. Ele garantează faptul că cetățenii și întreprinderile pot beneficia pe deplin de drepturile lor, 

consolidează încrederea reciprocă și contribuie la crearea unui mediu favorabil afacerilor și investițiilor 

pe piața unică. Din acest motiv, îmbunătățirea eficacității sistemelor de justiție naționale figurează 

printre prioritățile Semestrului european, care este ciclul anual al UE de coordonare a politicilor 

economice. Tabloul de bord privind justiția în UE ajută statele membre să realizeze acest obiectiv 

prioritar. 

 

Vaccinarea este una dintre cele mai reușite măsuri de sănătate publică aplicate până în prezent. 

Vaccinurile nu doar previn bolile și salvează vieți, ele contribuie și la reducerea costurilor asistenței 

medicale. De-a lungul ultimelor două secole, s-a demonstrat, în mod consecvent, că vaccinarea dă 

rezultate. Aceasta este o certitudine, nu doar o opinie. Din păcate, în presă au apărut titluri 

îngrijorătoare referitoare la creșterea din ultimii ani a numărului de focare de boli care ar fi putut fi 

SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Combaterea dezinformării privind vaccinarea 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro


15 

 
 

 

prevenite prin vaccinare, care au 

determinat consecințe grave asupra 

sănătății și, uneori, decese evitabile. 

Organizația Mondială a Sănătății a 

numit dezinformarea cu privire la 

vaccinuri ca fiind una dintre primele 

10 amenințări la adresa sănătății 

publice din acest an. 

Conform primului sondaj Euro-

barometru privind atitudinea față de 

vaccinare 85 % dintre cetățenii UE 

cred că vaccinarea este o modalitate 

eficientă de a preveni bolile 

infecțioase, pentru a se proteja pe 

sine și pe alții. Imunitatea 

populațiilor este esențială, în special 

în cazul în care o persoană are un 

sistem imunitar compromis și nu 

poate fi vaccinată. Copiii care 

supraviețuiesc cancerului, de 

exemplu, nu ar trebui să fie puși în 

pericol din cauza faptului că colegii 

lor nu sunt vaccinați. 

De asemenea, sondajul Eurobarometru arată că aproximativ jumătate dintre cetățenii UE au fost 

vaccinați în ultimii cinci ani, iar o mare majoritate a lor (79 %) se consultă cu cadrele medicale și au 

încredere în informațiile despre vaccinări pe care ele le furnizează. 

Totuși, există alte câteva constatări îngrijorătoare: 48 % dintre europeni cred – în mod incorect 

– că vaccinurile pot produce adesea efecte secundare severe, iar 38 % cred că vaccinurile pot cauza 

bolile împotriva cărora ele sunt administrate.  
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Aceasta înseamnă că eforturile de a crește ratele de vaccinare și de a combate dezinformarea cu 

privire la vaccinuri sunt departe de a fi finalizate.  

 

Comisia Europeană a lansat, în data de 2 mai 2019, o nouă cerere de candidaturi pentru permisele 

de călătorie DiscoverEU5. Toate persoanele cu vârsta de 18 ani din UE își pot depune candidatura până 

la 16 mai 2019, ceea ce le conferă posibilitatea de a descoperi Europa în perioada 1 august 2019 - 31 

ianuarie 2020. 

Această nouă rundă de candidaturi este lansată după ce inițiativa care le permite tinerilor să 

exploreze diversitatea culturală și valorile comune ale Europei s-a bucurat de un succes deosebit în 

primul an de funcționare. Pentru acest al doilea an al DiscoverEU, Comisia Europeană se axează pe 

sporirea dimensiunii de învățare a proiectului. Participanții vor primi informații și sugestii de călătorie 

referitoare la ce pot vizita în Europa. De asemenea, cei interesați vor primi un jurnal de călătorie pentru 

a imortaliza și a reflecta asupra experiențelor lor și vor avea posibilitatea de a participa la evenimente 

organizate pentru consolidarea comunității pe parcursul călătoriilor lor. 

În paralel, Comisia depune eforturi pentru a face DiscoverEU mai inclusiv și mai accesibil tuturor, 

făcând sistemul de candidaturi mai ușor de utilizat, oferind sugestii pentru călătorii accesibile din punct 

de vedere al costurilor și ținând seama, pe cât posibil, de nevoile tinerilor cu dizabilități, astfel încât 

candidații să poată călători. 

                                                           
5 DiscoverEU este o experiență de călătorie deschisă tinerilor europeni, inclusiv celor proveniți din medii defavorizate, menită să combine 

călătoriile cu învățarea. Comisia a lansat inițiativa în iunie 2018, cu un buget inițial de 12 milioane EUR; bugetul pentru 2019 este de 16 milioane 

EUR. Până în prezent, aceasta a oferit unui număr de aproximativ 30 000 de tineri posibilitatea de a călători în întreaga Europă, a explora 

bogatul patrimoniu cultural al continentului, a lua contact cu alți oameni, a învăța de la alte culturi și a simți ce anume unește Europa. Primul 

an al DiscoverEU a atras mii de tineri, care formează o adevărată comunitate în întreaga Europă. Participanți care nu se cunoșteau dinainte au 

intrat în contact pe platformele de comunicare socială, au format grupuri pentru a călători dintr-un oraș în altul sau au stat acasă la alți 

participanți. 

 

DISCOVEREU 

Permise de călătorie suplimentare sunt puse la dispoziția tinerilor în vârstă de 18 
ani pentru a explora Europa 
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Tinerii trebuie să se fi născut între 2 iulie 2000 (inclusiv) și 1 iulie 2001 (inclusiv) și să fie pregătiți 

să călătorească între 1 august 2019 și 31 ianuarie 2020 pentru o perioadă maximă de 30 de zile. Cei 

interesați să participe pot depune cereri prin intermediul Portalului european pentru tineret. Un comitet 

de evaluare va analiza cererile și va selecta câștigătorii. Candidații vor fi informați cu privire la 

rezultatele selecției în luna iunie 2019. 

Tinerii selecționați vor putea călători individual sau într-un grup de până la cinci persoane. Ca 

regulă generală, aceștia vor călători cu trenul. Cu toate acestea, pentru a se asigura un acces larg pe 

întregul continent, participanții vor putea să utilizeze și alte mijloace de transport, cum ar fi autobuzul 

sau feribotul, sau, în mod excepțional, avionul. Acest lucru va garanta că tinerii care locuiesc pe insule 

sau în regiuni izolate ale UE vor avea și ei șansa de a participa la această inițiativă. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE (2021-2027), Comisia Europeană a propus o 

finanțare de 700 de milioane EUR pentru DiscoverEU prin viitorul program Erasmus. În cazul în care 

Parlamentul European și Consiliul sunt de acord cu această propunere, alți 1,5 milioane de tineri în 

vârstă de 18 ani vor putea călători între 2021 și 2027. 

https://europa.eu/youth/discovereu_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_ro.htm
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În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, ministerul 

economiei a organizat reuniunea informală a miniștrilor responsabili pentru competitivitate și creștere 

care a fost prezidată de către ministrul Niculae Bădălău. 

La eveniment au participat miniştri de resort din state membre ale UE, precum și reprezentanți ai 

SME United6, ai Business Europe7, ai Comitetului Regiunilor și ai statelor membre AELS8. 

O particularitate a reuniunii informale a Consiliului COMPET desfășurate la București a fost aceea 

că miniștrii statelor membre au fost însoțiți de câte un antreprenor de succes. Antreprenorii europeni 

au avut oportunitatea de a participa la un eveniment de interconectare, în seara zilei de 2 mai, iar în 

data de 3 mai au participat la o sesiune de lucru cu miniștrii responsabili pentru competitivitate și 

creștere, în care au fost dezbătute modalitățile prin care Europa poate fi mai bine conectată. 

Agenda reuniunii a inclus două sesiuni tematice de actualitate pentru autorități și pentru mediul 

de afaceri, prima fiind dedicată contribuției antreprenoriatului, IMM-urilor, companiilor de tip start-up 

și scale-up, la competitivitatea UE. A doua sesiune a avut ca temă principală piața unică integrată 

pentru susținerea industriei și pentru o mai bună punere în aplicare și asigurare a respectării cadrului 

legislativ. 

În cadrul primei sesiuni de dezbateri, miniștrii au solicitat consolidarea eforturilor și punerea în 

aplicare rapidă a priorităților politice în ceea ce privește digitalizarea sectorului industrial. Totodată, au 

încurajat întreprinderile start-up și scale-up, IMM- urile și companiile inovatoare să contribuie pentru 

a beneficia de dezvoltarea și utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale în economie.  

                                                           
6 Asociația IMM-urilor din Europa 
7 Confederația întreprinderilor europene  
8Asociația Europeană a Liberului Schimb 

 

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR COMPETITIVITĂȚII (COMPET) 

2 – 3 mai 2019, Bucureşti 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.economie.gov.ro/images/comunicate/untitled+folder/Comunicat+de+presa+COMPET+final.pdf&hl=ro_RO
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„(…) IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a 

economiei europene, cele 24 de milioane de IMM-uri 

angajând peste 90 de milioane de persoane. Ele au 

creat în ultimii 5 ani peste 85% din noile locuri de 

muncă, reprezentând 67% din totalul ocupării forței 

de muncă din UE în sectorul afacerilor non-financiare. 

Necesitatea creșterii productivității întreprinderilor 

pentru competitivitatea industriei europene și 

contribuția internaționalizării IMM-urilor la creșterea 

economică sunt deosebit de importante. Pentru 

președinția română identificarea celor mai adecvate 

soluții care să conducă la creșterea și dezvoltarea 

competitivității economiei europene este o prioritate. 

De asemenea, doresc să evidențiez importanța pe 

care o are dezvoltarea clusterelor și integrarea IMM-

urilor în lanțurile valorice europene și internaționale 

pentru creșterea competitivității economiei UE” - a 

declarat ministrul economiei Niculae Bădălău. 

În cadrul celei de a doua sesiuni, miniștrii au reiterat faptul că o piață unică puternică și funcțională 

reprezintă piatra de hotar pentru o bază industrială integrată, durabilă și competitivă a UE. S-a 

evidențiat faptul că piața unică facilitează integrarea și dezvoltarea lanțurilor valorice europene 

contribuind la menținerea în UE a industriei și a serviciilor asociate, asigură IMM-urilor oportunități de 

dezvoltare, de integrare în cadrul  lanțurilor valorice,  iar acolo unde este necesar, și de extindere. 

„(…) Cei peste 25 de ani de funcționare a pieței unice au dovedit că aceasta reprezintă cel 

mai mare avantaj al Europei în asigurarea  creșterii și inovării,  în  atragerea investițiilor și 

stimularea competitivității companiilor europene pe piețele globalizate. De asemenea, beneficiile 

sale sunt clare și pentru cetățeni. Adoptarea regulamentului privind supravegherea pieței și 

conformitatea produselor reprezintă un pas important în consolidarea protecției consumatorilor 

europeni, în special în contextul apariţiei noilor pericole și riscuri la care aceștia sunt expuși, 

datorită  accesului larg al produselor neconforme pe piața Uniuni, prin intermediul vânzărilor 

online. În acest context, doresc să evidențiez importanța standardelor armonizate și a procedurilor 
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de evaluare a conformității pentru a avea produse conforme și certificate pe piața internă” - a 

declarat ministrul Niculae Bădălău. 

În continuarea dezbaterilor miniștrii au evidențiat rolul industriilor energo-intensive pentru 

competitivitatea economiei europene și în dezvoltarea tehnologiilor „curate” care au un rol semnificativ 

în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră atât în UE cât și la nivel mondial. 

Având în vedere interdependența dintre politica industrială și politicile climatice/energetice, 

miniștrii responsabili pentru competitivitate și creștere au apreciat că este necesar să se creeze o 

convergenţă între politicile europene pentru a permite sectorului industrial să realizeze investiții 

semnificative în tehnologiile cu emisii scăzute. 

În încheierea reuniunii informale ministrul Niculae Bădălău a declarat: 

 „(…) Am deplină încredere în faptul că discuțiile pe care le-am avut la București vor aduce 

contribuții semnificative în pregătirea și adoptarea următoarei agende strategice a UE. 

Antreprenoriatul, piața unică și competitivitatea industriei europene reprezintă cei trei piloni 

esențiali pentru dezvoltarea economiei europene și pentru asigurarea prosperității Uniunii și a 

bunăstării cetățenilor săi”. 
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La summit-ul UE-Japonia, Uniunea Europeană a fost reprezentată de dl Donald Tusk, de dl Jean 

Claude Juncker, de dna Federica Mogherini, de dl Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene 

şi membru responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate şi de dna Cecilia 

Malmström, membru al Comisiei Europene responsabil pentru comerț, iar Japonia a fost reprezentată 

de prim-ministrul Shinzō Abe. Discuţiile s-au axat pe comerț, cooperare strategică, conectivitate şi 

schimbări climatice. De asemenea, pe ordinea de zi au fost şi pregătirile Summit-ului G20 din perioada 

28 – 29 iunie 2019 de la Osaka, Japonia.  

Dl Jean-Claude Juncker a declarat: „(…) Este un 

moment cu adevărat istoric pentru Japonia, deoarece în 

prezent deține președinția G20 iar de săptămâna 

viitoare va avea un nou împărat, odată cu încoronarea 

prințului Naruhito. Japonia se poate baza pe Uniunea 

Europeană atât în ceea ce privește consolidarea 

relaţiilor multilaterale, cât și în ceea ce privește 

acordarea de sprijin noii sale «ere Reiwa», care 

înseamnă «armonie frumoasă» și care rezumă la 

perfecție parteneriatul nostru.” 

Cu ocazia celui de-al 26-lea Summit UE-Japonia a 

fost semnată o Declaraţie comună. 

Au fost aduse asigurări pentru consolidarea în continuare a legăturilor bilaterale, bazându-se pe 

punerea în aplicare a două acorduri de referință încheiate anul trecut: Acordul de parteneriat strategic 

UE-Japonia și Acordul de parteneriat economic UE-Japonia. 

SUMMIT-UL UE - JAPONIA 

Joi, 25 aprilie 2019, Bruxelles 
 

 

Luni, 28 ianuarie 2019 

Joi, 

https://www.consilium.europa.eu/media/39222/190425-eu-japan_summit-statement-final.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/57491/eu-japan-strategic-partnership-agreement-spa_en
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/57491/eu-japan-strategic-partnership-agreement-spa_en
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
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Cele două părți au făcut bilanţul punerii în aplicare a Acordului de liber schimb UE-Japonia9, 

reafirmându-se angajamentul faţă de liberul schimb şi de ordinea internaţională bazată pe norme. De 

asemenea, s-a făcut un schimb de opinii cu privire la modalitatea de a asigura cetăţenii şi mediul de 

afaceri că pot beneficia pe deplin de avantajele acordului.  

Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia sprijină cooperarea aprofundată, atât în ceea ce 

priveşte conectivitatea durabilă dintre Europa şi regiunea Asia-Pacific, cât şi în privinţa calităţii 

infrastructurilor. În acest context, liderii s-au angajat să încheie un nou parteneriat UE-Japonia privind 

conectivitatea durabilă și infrastructurile de calitate, care să vizeze cooperarea în domeniul 

conectivității durabile în țările terțe. 

În privinţa protecţiei datelor, se doreşte cooperarea dintre părţi, pentru modelarea standardelor 

la nivel mondial. În acest sens, UE şi Japonia şi-au recunoscut reciproc legislaţiile în materie de 

protecţie a datelor, în ianuarie 2019. De asemenea, s-a semnalat că consolidarea cooperării în 

domeniul energiei, al transporturilor, al cercetării şi al inovării este foarte importantă.  

S-a reafirmat angajamentul faţă de punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările 

climatice prin unirea eforturilor în abordarea provocărilor de mediu, cu referire specială la materialele 

plastice din oceane.  

Liderii au abordat şi aspecte legate de politica regională şi politica externă, inclusiv despre 

evoluțiile din Ucraina și din peninsula Coreeană, precum şi posibilitatea de consolidare a Parteneriatului 

UE-Japonia în materie de securitate şi apărare. Se doreşte intensificarea eforturilor în privinţa 

combaterii terorismului, a securităţii cibernetice şi maritime şi în operaţiunile de gestionare a crizelor. 

Dl Donald Tusk a declarat: „(…) Legăturile noastre au fost aprofundate și mai mult prin intrarea 

în vigoare a Acordului de parteneriat economic UE-Japonia, cel mai mare acord comercial din lume. 

Prin punerea în aplicare rapidă a acestuia, vom spori prosperitatea și calitatea vieții cetățenilor noștri. 

Acesta reprezintă un mesaj clar adresat lumii care demonstrează că Japonia și Europa sunt unite.” 

 

 

                                                           
9 Acordul elimină majoritatea taxelor pe care întreprinderile din UE le plătesc anual pentru exporturile către Japonia, precum și o serie de obstacole în 

materie de reglementare. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_ro.htm
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Apelul vine în contextul în care Partidul Conservator a pierdut peste 1.300 de mandate la 

alegerile locale din data de 2 mai 2019, înregistrând cele mai slabe rezultate din ultimii 24 de ani, 

în vreme ce Partidul Laburist a rămas fără aproape 100 de mandate, un rezultat, de asemenea, slab, 

semn al nemulțumirii britanicilor față de modul în care clasa politică (în special Partidul Conservator, 

aflat la guvernare) a gestionat ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. 

„Au trecut deja trei ani de la momentul istoric (al referendumului privind Brexit) din 2016 şi 

oamenii vor să meargă mai departe”, a amintit dna May. De asemenea, a menţionat că „discuţiile 

(privind acordul de Brexit) cu Partidul Laburist au fost foarte serioase până în prezent” şi că acesta 

acceptă că retragerea trebuie să se producă în cadrul unui „acord bun care protejează locurile de 

muncă şi securitatea şi pune capăt liberei circulaţii”. 

Liderii statelor membre ale UE-27 au ajuns la 11 aprilie 2019 la un consens pentru a prelungi, 

din nou, termenul de ieșire a Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană până cel târziu 

la data 31 octombrie 2019, data la care actuala Comisie Europeană își încheie mandatul. Premierul 

Theresa May a consimţit noua amânare, afirmând că, în pofida acesteia, Regatul Unit încă poate 

părăsi Uniunea Europeană până la data de 22 mai 2019, atunci când se vor desfășura alegeri 

europarlamentare.  

BREXIT 

 

Premierul britanic Theresa May a făcut un apel către liderul opoziției laburiste, dl Jeremy 

Corbyn, să accepte un acord privind ieșirea Regatului Unit din UE,  subliniind că „cetățenii sunt 

nemulţumiți” de eşecul politicienilor de a pune în practică Brexit-ul. 
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În data de 4 mai 2019, la Bruxelles, instituțiile europene și-au deschis porțile pentru public într-

o atmosferă festivă. De-a lungul zilei, cetățenii s-au putut plimba prin clădirile emblematice ale Uniunii 

Europene și au putut descoperi modul în care instituțiile lucrează. Hemiciclurile Parlamentului 

European, sala de ședințe a Comisiei Europene, clădirea Europa şi Justus Lipsius și locurile de întâlnire 

ale șefilor de stat și de guvern sunt doar câteva dintre spațiile care au fost deschise pentru vizitatori. 

În acest an, tematica zilei a fost alegerile europene, pentru a sublinia importanța procesului 

democratic în Uniunea Europeană. Prin programul său de activități, ateliere, întâlniri și jocuri, 

organizate cu ocazia Zilei Europei, cetățenii au fost invitaţi să-și facă vocea auzită. 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE 
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