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În data de 6 mai 2019, au fost publicate rezultatele unui sondaj Eurobarometru intitulat 

„Atitudinea cetățenilor europeni în ceea ce privește biodiversitatea” care a avut ca scop analiza 

gradului de sensibilizare și opinia europenilor cu privire la natură. Sondajul Eurobarometru arată că 

o majoritate covârșitoare este preocupată de pierderea biodiversității și sprijină ideea unor acțiuni 

mai ferme din partea UE pentru protejarea naturii. Opiniile cetățenilor sunt în concordanță cu 

obiectivele Strategiei UE în domeniu pentru 2020, care urmărește stoparea pierderii biodiversității 

și a serviciilor ecosistemice, și cu obiectivele directivelor UE privind păsările și habitatele, care 

constituie coloana vertebrală a politicii UE de protejare a naturii. 

Cele mai mari amenințări la adresa biodiversității sunt poluarea aerului, a solului și a apei, 

dezastrele provocate de om și schimbările climatice. Agricultura și silvicultura sunt intensive, iar 

pescuitul este excesiv fapt care constituie, de departe, cei mai importanți factori-cheie ai pierderii 

biodiversității. Situația curentă este recunoscută într-o măsură din ce în ce mai mare, dar încă nu 

pe deplin, drept o amenințare majoră la adresa biodiversității. 

Majoritatea europenilor nu sunt dispuși să accepte niciun compromis cu privire la deteriorarea 

sau distrugerea naturii în zone protejate din rațiuni de dezvoltare economică. Cel puțin două treimi 

din respondenți consideră că zonele de protecție a naturii, cum ar fi Natura 2000, sunt foarte 

importante pentru protejarea animalelor și a plantelor aflate în pericol de dispariție (71 %), pentru 

prevenirea distrugerii unor zone naturale valoroase pe uscat și pe mare (68 %) și pentru menținerea 

rolului jucat de natură pentru a furniza hrană, aer și ape curate (67 %). 

MEDIU, AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT 

Atitudinea cetățenilor europeni în ceea ce privește biodiversitatea 

Atitudinea cetățenilor 

europeni în ceea ce privește 

biodiversitatea 
 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194


 
 

 

Majoritatea cetățenilor consideră că UE reprezintă un nivel legitim de acțiune în domeniul 

biodiversității și al serviciilor ecosistemice. Respondenții sugerează că cele mai importante acțiuni 

pe care UE trebuie să le întreprindă pentru a proteja biodiversitatea sunt refacerea naturii pentru a 

compensa deteriorările și o mai bună informare. 

 

Conform previziunilor economice de primăvară, prezentate în data de 7 mai 2019, se 

preconizează că economia europeană își va continua dezvoltarea. 

Dl Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a 

declarat:  „(…)Economia europeană va continua să crească în 2019 și 2020. Avem o creștere care 

se menține pozitivă în toate 

statele membre și primim în 

continuare vești bune despre 

situația locurilor de muncă, 

inclusiv despre creșterea 

salariilor. Aceasta înseamnă că 

economia europeană rezistă în 

fața unor circumstanțe mai puțin 

favorabile la nivel global și a 

unei incertitudini persistente. 

Trebuie totuși să fim pregătiți să 

oferim mai mult sprijin 

economiei, la nevoie, dublat de 

reforme care să stimuleze 

creșterea economică. Mai presus 

de toate, nu trebuie să înclinăm 

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE 

Previziunile economice din primăvara anului 2019 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip102_en.pdf


 
 

 

balanța către protecționism, care nu poate decât să exacerbeze tensiunile sociale și economice 

existente în societățile noastre.” 

În prezent, gradul de ocupare a forței de muncă în rândul europenilor este mai mare ca 

niciodată, preconizându-se menținerea tendinței de creștere, însă într-un ritm ceva mai lent. Acest 

lucru, împreună cu creșterea salariilor, inflația redusă, condițiile favorabile de finanțare și măsurile 

fiscale de sprijin din unele state membre, ar trebui să învioreze cererea internă. În ansamblu, se 

preconizează că PIB-ul va crește cu 1,4 % în UE în acest an și cu 1,2 % în zona euro. 

Condițiile de pe piața forței de muncă au continuat să se îmbunătățească, în ciuda încetinirii 

creșterii economice către sfârșitul anului 2018. Deși încă prea ridicată în anumite state membre, 

rata șomajului în UE - de 6,4 % în martie 2019 - a scăzut la nivelul minim înregistrat de la începutul 

seriei lunare de date din ianuarie 2000. În prezent, șomajul în zona euro se află la cel mai scăzut 

nivel din 2008. 

Se prevede o scădere a inflației în UE la 1,6 % anul acesta, urmată de o creștere la 1,7 % în 

2020. Inflația globală în zona euro a scăzut de la 1,9 % în ultimul trimestru al anului 2018 la 1,4 % 

în primul trimestru al acestui an. Având în vedere că inflația prețurilor la energie se va modera în 

trimestrele următoare și că sunt puține indicații că o creștere mai mare a salariilor va alimenta 

presiunile asupra prețurilor, se estimează că inflația în zona euro (indicele armonizat al prețurilor de 

consum) va ajunge, în medie, la 1,4 % atât în 2019, cât și în 2020. 

Se estimează că ponderea datoriei în PIB va scădea în majoritatea statelor membre în 2019 și 

2020, deoarece deficitele rămân scăzute, iar creșterea PIB-ului nominal ar trebui să rămână mai 

mare decât rata medie a dobânzii aferente datoriei restante. În ideea menținerii politicilor actuale, 

se preconizează că, în UE, ponderea datoriei în PIB va scădea de la 81,5 % în 2018 la 80,2 % în 

2019 și la 78,8 % în 2020. În zona euro, ponderea agregată a datoriei în PIB ar trebui să scadă de 

la 87,1 % în 2018 la 85,8 % în 2019 și la 84,3 % în 2020. 

Cu toate acestea, perspectiva se află în umbra unor riscuri de evoluție negativă, printre care 

riscul luării de măsuri protecționiste la nivel mondial și încetinirea actuală a creșterii PIB-ului și a 

schimburilor comerciale la nivel mondial s-ar putea dovedi a fi mai persistente decât se estimase, în 

special în cazul în care creșterea în China este dezamăgitoare. În Europa, printre riscuri se numără 

Brexitul fără acord și posibilitatea ca perturbările temporare care afectează în prezent sectorul de 

producție să se dovedească mai durabile. De asemenea, există riscul ca o creștere a incertitudinii 



 
 

 

politice și aplicarea unor politici mai puțin favorabile creșterii economice să ducă la o restrângere a 

investițiilor private. 

În ceea ce privește România documentul constată că expansiunea economică s-a diminuat în 

anul 2018. Creşterea reală a produsului intern brut a fost de doar 4,1%, cu aproape 3 puncte 

procentuale mai puţin decât în anul 2017. Consumul privat a rămas principalul factor care determină 

creşterea economică, stimulat, în continuare, de creşterile salariului minim, efectele pozitive ale 

acestuia fiind însă parţial temperate de creşterea masivă a preţurilor. 

Deficitul bugetar este estimat să crească la 3,5% din PIB în anul 2019. Cheltuielile cu salariile 

din sectorul public vor reprezenta principalul factor al creşterii cheltuielilor. Cheltuielile cu pensiile 

vor creşte având în vedere că punctul de pensie se va majora cu 15% în septembrie 2019. Se 

preconizează creșteri ale investiţiilor publice, iar în ceea ce priveşte veniturile, contribuţiile sociale 

vor creşte datorită măririi salariilor. 

Potrivit documentului, este aşteptată o diminuare a creşterii atât la nivelul importurilor, cât şi 

al exporturilor. Cu toate acestea, impactul general negativ al acestora asupra creşterii PIB se va 

diminua progresiv, deoarece creşterea importurilor se va reduce mai mult decât cea a exporturilor. 

Se preconizează însă o continuare a creşterii soldului comercial ca procent din PIB, determinând o 

creştere a deficitului de cont curent de 5,2% în 2019 şi 5,3% în 2020. O creştere susţinută a costului 

unitar al forţei de muncă, datorată salariilor peste nivelul productivităţii ar putea să reducă 

exporturile. 

Incertitudinea şi impredictibilitatea politicilor publice pot avea efecte negative asupra 

consumului şi investiţiilor, stând în calea creşterii economice. Amplificarea inflaţiei, în primul 

trimestru al anului 2019, ar putea indica niveluri mai mari ale preţurilor faţă de cele iniţiale. 

Datoria publică ca procent din PIB este de aşteptat să crească de la 35%, cât era la finalul 

anului 2018, la 38,4% în 2020.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_spring_070519_ro_en.pdf


 
 

 

Summitul Brdo – Brijuni (Tirana- Albania) la care a participat Înaltul Reprezentant al UE, dna 

Mogherini a reunit atât șefi de stat şi de guvern din Balcanii de Vest, cât şi reprezentanți ai statelor 

membre UE. Procesul Brdo – Brijuni este o inițiativă comună sloveno-croată care vizează consolidarea 

dialogului politic şi promovarea soluționării problemelor bilaterale şi regionale actuale. 

Liderii europeni au discutat atât despre cooperarea regională, cât şi despre modalități de a aduce 

regiunea mai aproape de UE. Cu acest prilej, dna 

Mogherini a subliniat importanța relațiilor de bună 

vecinătate, a stabilității coordonării şi cooperării 

regionale, obiective care sunt esențiale în procesul 

de extindere. 

Totodată, Înaltul Reprezentant a susținut 

importanța unui dialog politic constructiv pentru a 

continua reformele în interesul cetățenilor şi a 

încurajat instituțiile şi partidele politice să se susțină 

reciproc în vederea îndeplinirii obiectivului de 

integrare în Uniunea Europeană. 

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE 

SECURITATE/VICEPREŞEDINTE AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA MOGHERINI 

Summitul procesului Brdo - Brijuni, 9 mai 2019 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62177/mogherini-good-neighbourly-relations-cooperation-western-balkans-essential-their-eu_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62177/mogherini-good-neighbourly-relations-cooperation-western-balkans-essential-their-eu_en
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Cu ocazia Zilei Europei, dl George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene a  reamintit 

că ziua de 9 mai 2019 este o zi specială, atât pentru Europa, cât şi pentru România, mai ales pentru 

că țara noastră deține pentru prima dată Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.  

„(…) Acum 69 de ani, ministrul francez de externe, Robert Schuman, dădea în fața lumii impulsul 

care a dus la crearea proiectului revoluționar de astăzi numit Uniunea Europeană. Anul aceasta, când 

marcăm Ziua Europei, se va da semnalul consolidării construcției europene. Uniunea va trece la un 

alt nivel, iar România este mândră să contribuie în cadrul acestui proces, ca un stat membru matur 

și deplin angajat în formarea viziunii strategice pentru un viitor care să răspundă provocărilor actuale 

(…)”,  a declarat ministrul român. 

Dl Ciamba a mai menționat că în timpul Președinției române a Consiliului UE au fost închise 90 

de dosare legislative cu impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și că „(…) Este datoria noastră 

să veghem ca drepturile fundamentale să fie respectate. Anul aceasta se împlinesc 40 de ani de la 

primele alegeri europene. Dreptul la vot este garantat și trebuie protejat. Votul liber exprimat de 

cetățeni nu trebuie manipulat prin interferențe externe, având ca beneficiari actori cu agende 

obscure, în defavoarea proiectului european. Președinția română a Consiliului UE s-a asigurat ca votul 

să fie protejat, prin obținerea unor acorduri cheie: combaterea dezinformării și a știrilor false și prin 

aprobarea de noi reguli pentru a preveni folosirea abuzivă a datelor cu caracter personal de către 

partidele politice europene în procesul electoral.(…)” 

 

 

 

 

 

 

ZIUA EUROPEI 

9 mai 2019 

https://www.romania2019.eu/2019/05/09/mesajul-ministrului-delegat-pentru-afaceri-europene-cu-ocazia-zilei-europei/
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În contextul exercitării de către România a 

Președinției Consiliului Uniunii Europene a fost 

organizat la Sibiu, cu ocazia Zilei Europei, 

Summitul informal al liderilor europeni. 

Evenimentul a fost prezidat de către 

președintele Consiliului European Donald Tusk  și 

a reunit șefi de stat sau de guvern din statele 

membre UE și reprezentanți ai UE precum 

președintele Comisiei Europene, Jean-Claude 

Juncker, și președintele Parlamentului European, 

Antonio Tajani. 

Pe agenda de lucru a reuniunii a  fost 

dezbaterea Agendei strategice a UE pentru perioada 2019-2024 și adoptarea Declarației de la Sibiu. 

Dezbaterile privind Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 s-au desfășurat pe baza 

unei note a Agendei liderilor elaborată de către președintele Donald Tusk fiind structurate în două 

părți: una dedicată dimensiunii externe, cealaltă consacrată dimensiunii interne. Agenda stabilește 

prioritățile globale ce vor orienta activitatea UE în următorii cinci ani, după cum urmează:  

• Protejarea cetățenilor și a libertăților; 

• Dezvoltarea bazei noastre economice: modelul european pentru viitor; 

• Construirea unui viitor mai verde, mai echitabil și mai deschis; 

• Promovarea intereselor și a valorilor europene în lume. 

„ (…) Această discuție va avea ca rezultat adoptarea, în iunie, de către Consiliul European, a 

priorităților Uniunii Europene pentru următorii cinci ani, cunoscute și sub numele de Agenda 

strategică”, a declarat Donald Tusk, președintele Consiliului European. 

SUMMITUL DE LA SIBIU 

9 mai 2019 

https://www.consilium.europa.eu/media/39282/ro_leaders-agenda-note-on-strategic-agenda-2019-2024-0519.pdf
https://www.romania2019.eu/2019/05/09/declaratia-de-la-sibiu/
https://www.consilium.europa.eu/media/39282/ro_leaders-agenda-note-on-strategic-agenda-2019-2024-0519.pdf
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În cadrul lucrărilor summitului liderii europeni au adoptat Declarația de la Sibiu prin care au 

transmis un mesaj de unitate și de încredere în acțiunile comune europene reafirmând convingerea  

că, uniți, europenii sunt  mai puternici în fața provocărilor actuale.  

Declarația cuprinde 10 angajamente prin care și-au asumat responsabilitatea de a face UE mai 

puternică și de a crea un viitor mai bun pentru cetățenii ei, recunoscând în același timp perspectiva  

europeană a fiecărui stat membru. 

Participanții la summit și-au asumat responsabilitatea de a apăra o singură Europă, de a rămâne 

uniți la bine și la greu încercând să găsească întotdeauna soluții comune. S-a exprimat angajamentul 

de a se  protejeza modul de viață, democrația și statul de drept, de a se obține rezultate acolo unde 

contează cel mai mult  respectând în același timp principiul echității. 

Șefii de stat și de guvern s-au angajat să investească în tineri și să colaboreze cu partenerii 

internaționali pentru a garanta siguranța cetățenilor săi. 

În continuare s-a exprimat angajamentul ca Europa să devină un lider mai responsabil în 

abordarea provocărilor globale privind menținerea ordinii internaționale bazate pe norme, 

conservarea mediului și combaterea schimbărilor climatice. 

 

STABILIREA AGENDEI POLITICE A UE 

 

Consiliul European nu este unul dintre 

organele legislative ale UE, nu negociază și nici 

nu adoptă acte legislative ale UE. În schimb, 

rolul său principal este de a determina direcția 

politică generală a UE și prioritățile acesteia, 

stabilind, în esență, agenda politică a UE.  

În mod tradițional, aceasta se realizează 

prin adoptarea de concluzii în cadrul fiecărei 

reuniuni a Consiliului European. Aceste 

concluzii identifică motive specifice de 

preocupare pentru UE și conturează acțiuni 

concrete care trebuie întreprinse sau obiective 

de îndeplinit. Concluziile Consiliului European 

pot stabili, de asemenea, un termen pentru 

ajungerea la un acord asupra unei anumite 

tematici sau pentru prezentarea unei propuneri 

legislative. Astfel, Consiliul European poate să 

influențeze și să orienteze agenda politică a UE. 

În cadrul reuniunii sale de la Bruxelles, la 

27 iunie 2014, Consiliul European a convenit 
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asupra a cinci domenii prioritare pentru 

orientarea activității UE pentru perioada 2014-

2019. Aceste priorități figurează într-un 

document intitulat „Agenda strategică pentru 

Uniune într-o lume în schimbare”. Această 

agendă strategică a fost utilizată pentru 

planificarea lucrărilor Consiliului European și a 

reprezentat, de asemenea, o bază pentru 

programele de lucru ale altor instituții ale UE.  

Aceasta amplă agendă strategică a fost 

ulterior transpusă în 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 

în ceea ce privește punerea în aplicare a 

agendei sale strategice. 

Cele 10 priorități ale Comisiei Juncker      

s-au axat pe aspectele care contează cel mai 

mult pentru europeni: revigorarea pieței 

locurilor de muncă, relansarea creșterii 

economice și a investițiilor, consolidarea 

echității sociale, gestionarea migrației, 

reducerea amenințărilor la adresa securității, 

deblocarea potențialului tranziției digitale și 

energetice, consolidarea rolului UE pe scena 

internațională, sporirea transparenței și a 

legitimității democratice. 

Până în vara anului 2018, Comisia Juncker 

a prezentat toate propunerile legislative pe 

care s-a angajat să le prezinte la începutul 

mandatului său. În total, Comisia a formulat 

471 de noi propuneri legislative și a preluat alte 

44 de propuneri care au fost prezentate în 

cursul mandatelor anterioare ale Comisiei. 

Dintre acestea, 348 de propuneri au fost 

adoptate sau aprobate de Parlamentul 

European și de Consiliu în cursul actualului 

mandat. 

Președintele Comisiei Europene, dl Jean-

Claude Juncker, a declarat: „(…)În momentul 

preluării mandatului, spuneam că este ultima 

noastră șansă de a le arăta europenilor că 

Uniunea acționează pentru ei. În ultimii cinci 

ani am lucrat necontenit pentru a onora 

promisiunile pe care le-am făcut. În unele 

domenii, cred că am depășit așteptările, însă în 

altele, este posibil ca acestea să nu fi fost 

atinse. Am convingerea însă că am acționat 

întotdeauna în domeniile în care miza a fost cea 

mai importantă. Acum UE trebuie să privească 

înainte, să învețe din experiența trecutului și să 

valorifice reușitele. Trebuie să dăm dovadă de 

și mai multă ambiție și să ne axăm și mai mult 

decât până acum pe ceea ce contează.” 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro
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6 mai 2019 

În data de 6 mai a.c., a avut loc cea de-a 23-a ședință a Comisiei ECON a CoR în cadrul căreia 

s-a desfășurat Conferința privind „Obiectivele dezvoltării durabile la nivel local: modul în care orașele 

și regiunile contribuie la creșterea economică durabilă”. La reuniunea organizată la Druskininkai 

(Lituania), la invitația dlui Ričardas Malinauskas, primarul orașului, au participta peste 60 de 

politicieni din UE. Discuțiile au vizat revizuirea politicii fiscale a UE, stimularea competitivității, la 

nivel mondial, a industriei europene, provocările și oportunitățile pe care Obiectivele de dezvoltare 

durabilă (ODD) le pot crea la nivel local și regional.  

În deschiderea conferinței, dl Ričardas Malinauskas a declarat: „(…) Orașul nostru este un 

exemplu de renaștere economică și socială bazată pe un model de dezvoltare durabilă. Din 1794, 

Druskininkai a fost o destinație recunoscută ca stațiune balneară datorită existenței apelor minerale. 

În urma unei abordări participative ample, suntem mândri că planul de afaceri durabil lansat în 2000 

a inversat declinul turismului pentru a ajunge la 340.000 de vizitatori în 2018”. 

De asemenea, membrii comisiei ECON au adoptat proiectul de aviz privind „Obiectivele de 

dezvoltare durabilă (ODD): o bază pentru o strategie a UE pe termen lung pentru o Europă durabilă 

până în 2030” ca răspuns la Documentul de reflecție intitulat „O Europă durabilă până în 2030”. 

Totodată, membrii CoR au adoptat proiectul de aviz privind Comunicarea Comisiei intitulată 

„Către un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE”. CoR, 

prin avizul său, propune asigurarea unei concurențe fiscale echitabile care să fie aliniată la spațiul 

economic comun european. Acesta urmează să fie adoptat în următoarea sesiune plenară din 26-27 

iunie 2019, când se așteaptă să participe dl Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene 

responsabil cu ocuparea forței de muncă, creștere, investiții și competitivitate. 

 

 

 

COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ (ECON) 

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/EU-cities-and-regions-pave-the-way-to-localise-the-Sustainable-Development-Goals-(SDGs).aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-239-2019
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=594
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-845-2019
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/RO/COM-2019-8-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
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Marea Britanie va trebui să participe la alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea 

loc la 23 mai 2019, ca urmare a faptului că nu mai este suficient timp pentru Camera Comunelor să 

ratifice un acord privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Acest fapt a fost 

confirmat, marți 7 mai 2019, de către dl David Lidington, vicepremier. 

„Din păcate nu va fi posibil să se ducă la bun sfârşit acest proces înainte de data la care trebuie 

să aibă loc conform legii alegerile parlamentare europene… Aşa încât acestea vor avea loc”, a explicat 

oficialul britanic. (…) Ne vom dubla eforturile pentru a ne asigura că întârzierea să fie cât mai redusă 

posibil. În mod ideal, am dori să fim în situaţia ca acei eurodeputaţi din Marea Britanie să nu-şi mai 

preia concret fotoliile în Parlamentul European. Cu siguranţă dorim să finalizăm lucrurile până la 

vacanţa de vară”, a declarat dl Lidington.  

Declarația demnitarului britanic vine în contextul în care premierul Theresa May și-a exprimat 

speranța că Regatul Unit va putea evita participarea la alegerile europene, însă negocierile cu 

partidul aflat în opoziție în vederea obținerii unui consens asupra acordului de retragere, nu au avut 

sorți de izbândă până în prezent. 

 

 

 

 

BREXIT 

Regatul Unit al Marii Britanii participă la alegerile europarlamentare 
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Conferința internațională cu tema „Viitorul Europei. Perspectivele evoluțiilor contemporane”, 

care a avut loc în perioada 8-10 mai 2019 la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - ULBS, și-a propus 

promovarea unei dezbateri în lumea academică și în cea a experților, în marja Summitului Consiliului 

European care a avut loc la Sibiu, pe 9 mai 2019. 

În cadrul acestui eveniment dl Stephen Barclay, secretar de stat pentru ieşirea Regatului Unit 

din Uniunea Europeană a susținut un discurs menționând că: „(…)Avem de înfruntat pericole legate 

de terorism, extremism, crimă organizată sau atacuri cibernetice, toate acestea dincolo de problema 

Brexitului. Cei care se ocupă cu așa ceva nu respectă granițe și nici aspecte legate de viitorul relațiilor 

dintre state. Cea mai bună metodă prin care putem să facem față acestor amenințări este împreună, 

printr-o colaborare foarte strânsă”.  

 

 

 

Viitorul Europei. Perspectivele evoluțiilor contemporane 

 

http://europefuturesibiu.ro/ro/
https://www.gov.uk/government/speeches/secretary-of-state-steve-barclays-speech-at-the-future-of-europe-conference-at-sibiu-romania
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Parlamentul European a creat o nouă aplicație – ”Citizens’ App”1  - care îți arată impactul pe 

care îl are UE asupra vieții tale și 

te încurajează să te implici în 

viitor. 

În perspectiva viitoarelor 

alegeri europene, Citizens’ App 

permite tuturor cetățenilor, 

indiferent de locul în care se 

găsesc, să afle mai multe despre 

realizările, activitatea curentă2 şi 

obiectivele de viitor ale Uniunii 

Europene, explicând totodată şi 

care este rolul Parlamentului 

European.  

                                                           
1Aplicația este disponibilă în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE și poate fi descărcată gratuit din Apple App store și Google Play. 
2 Proiecte şi inițiative în funcție de domeniul de interes sau de criteriul geografic, precum şi actualizări ale acestora.  

 

EUROPA PE TELEFONUL TĂU 

 

https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/europa-pe-telefonul-tau-descopera-prezentul-si-viitorul-ue-cu-aplicatia-noastra
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Ești fermier? Faci sport în aer liber? Vrei să te implici în activități de voluntariat? Această 

aplicație îți arată cum fac normele UE ca lucrurile să fie mai ușor de realizat. 

Citizens’ App ajută utilizatorii: 

➢ să găsească informaţii despre acţiunile UE pentru cetăţeni trecute, actuale şi viitoare; 

➢ să afle detalii despre evenimente locale; 

➢ să descopere iniţiative locale şi naţionale din 20 de domenii de activitate; 

➢ să acceseze conţinut multimedia (materiale video, podcasts, slideshows); 

➢ să caute şi să filtreze liste şi să vizualizeze rezultatele unei căutări dispuse pe o hartă. 

Indiferent de locul din care provii, poți să descoperi proiecte susținute de UE care au ca obiectiv 

principal îmbunătățirea calității vieții. 

Prin personalizarea în funcție de interesele utilizatorilor, aplicaţia permite următoarele: 

➢ adăugarea de evenimente de interes în calendarul personal; 

➢ bookmarks; 

➢ acordarea unui scor iniţiativelor şi proiectelor prezentate; 

➢ primirea de notificări despre domeniile de interes; 

➢ distribuirea de conţinut pe reţelele sociale, pe email sau sub formă de text; 

➢ afişarea rezultatelor, în funcţie de limba aleasă; 

➢ accesarea datelor personale şi opţiuni legate de cont; 

➢ menţinerea aceloraşi setări pe toate dispozitivele. 
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Aplicația este orientată spre viitor și conține lucrări de cercetare pe teme de interes general 

cum ar fi schimbările climatice, securitatea cibernetică și afacerile externe, care explică tendințele 

transformării societății în următorii ani. Pentru că acțiunile fiecăruia pot influența viitorul UE, aplicația 

te ajută să găsești inițiative în apropierea ta, care pot fi de interes pentru tine, și te vor ține la curent 

cu progresul. Îți poți crea o listă de preferințe și poți distribui evenimente către prietenii tăi. Totodată, 

prin această aplicație poți evalua evenimentele respective.  

Prin ”Citizens’ App” te poți implica, poți să  întâlnești oameni care au aceleași pasiuni ca ale 

tale și poți să contribui la construirea unei Europe mai bune.  

De asemenea, permite accesarea rapidă a datelor de pe site-ul What Europe Does For Me, 

conceput pentru a arăta impactul UE asupra cetăţenilor din toate regiunile Europei. 

 

 

 

 

Cu nici o lună înainte de alegerile 

europene din 23-26 mai a.c., Parlamentul 

European a lansat videoclipul „Alege-ți 

viitorul!”, menit să încurajeze participarea la 

vot și ne conduce la o reflexie asupra 

generațiilor viitoare, care vor fi influențate de 

acest vot, bazându-se pe momentele intense, 

frumoase și fragile legate de venirea pe lume 

a copiilor. 

Purtând semnătura  regizorului Frédéric 

Planchon, clipul este narat de o fetiță care 

face apel la sentimentul de responsabilitate al 

ALEGE-ȚI VIITORUL! 

 

https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal
https://www.youtube.com/watch?v=R3tErFvAgag&feature=youtu.be
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alegătorilor: „Fiecare poate influența această lume, dar 

împreună putem face o schimbare reală. Alege Europa în care 

vrei să cresc.”  

Alegerile care vor avea loc în toate statele membre ale UE 

vor avea un impact major asupra direcției în care se va 

îndrepta Uniunea Europeană. 

Tema solidarității - „suntem împreună” - se suprapune 

rezultatelor unui sondaj de opinie, realizat prin telefon, de 

Parlamentul European,  în luna aprilie a.c., potrivit căruia 80% 

dintre cetățenii UE susțin că ceea ce îi unește pe europeni este 

mai important decât ceea ce îi desparte.  

Negocierile care au avut loc despre  Brexit  au condus la 

existența unor incertitudinilor față de o eventuală separare și 

la riscurile asociate ieșirii de sub aripa protectoare a Uniunii.  

Întrebați care sunt primele sentimente care le vin în minte atunci când se gândesc la UE, 

majoritatea europenilor menționează speranța sau încrederea (55% în total), în timp ce 

incertitudinea legată de viitorul Europei este sentimentul predominant pentru o treime din 

europenii intervievați. Dintre români, 70% au un sentiment pozitiv față de UE (40% speranță, 

30% încredere).  Totodată, dezbaterea asupra ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei 

de Nord din Uniunea Europeană a arătat cât de strânse au 

devenit relațiile dintre țările membre, de-a lungul anilor de 

cooperare reciprocă, precum și multitudinea de avantaje care 

derivă din calitatea de membru. Aceste avantaje sunt de multe 

ori evidente doar când ne aflăm în situația de a le pierde.  

Potrivit ultimelor cifre ale unui sondaj Eurobarometru (din 

luna februarie 2019), două treimi dintre europeni (68%) cred 

că UE a adus avantaje țării lor. În același timp, 61% susțin că 

apartenența la UE este un lucru pozitiv. Dintre români, 57% 

consideră că apartenența la UE a țării lor este un lucru bun, în 

creștere semnificativă față de 49% în septembrie 2018. De 

asemenea, 72% dintre români (față de 64% câți au fost 
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înregistrați în luna septembrie 2018) cred că România a 

beneficiat de pe urma calității de stat membru UE. 

Presiunile externe din partea unor țări terțe fac necesară 

solidaritatea între statele membre, în dorința de a-și menține 

influența și de a avea o poziție puternică în noua ordine 

mondială.  

Studiul Eurobarometru arată că cetățenii sunt cel mai mult 

interesați de situația economiei, de posibilitățile de angajare, de 

migrație, de schimbările climatice și de lupta împotriva 

terorismului, toate acestea indicând nevoia de o mai bună 

cooperare și acțiune comună.  

Cum va arăta Europa în viitor este în mâna celor care vor 

merge la vot pentru alegerile europene din 23-26 mai 2019.  

Chiar dacă rezultatele sondajului Eurobarometru, de la 

sfârșitul lui februarie a.c., arată că mai mult de o treime din 

cetățenii europeni sunt convinși că vor ieși la vot (35%)3, o altă 

treime însă (32%)4 nu s-a decis încă dacă va merge la vot.  

În cazul tinerilor cu drept de vot, chiar dacă au în mod consecvent o atitudine pozitivă față 

de UE (74%), numai 21% vor ieși cu siguranță la vot, în timp ce 34% nu sunt încă hotărâți. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 30% în România 
4 34% în România 
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Odată cu votul favorabil al Parlamentului 

European din 16 aprilie a.c. privind Regulamentul 

de instituire al Autorităţii Europene a Muncii             

(AEM), 4 ţări au fost selectate pentru a găzdui 

sediul viitoarei instituții: Nicosia (Cipru), Sofia 

(Bulgaria), Riga (Letonia) şi Bratislava 

(Slovacia). 

Până la 3 iunie a.c. , Comisia Europeană va 

evalua ofertele conform următoarelor criterii: 

✓ echilibrul geografic; 

✓ data la care AEM poate fi înființată 

după intrarea în vigoare a regulamentului de 

instituire; 

✓ accesibilitatea amplasamentului; 

✓ existența unor structuri educaționale 

adecvate pentru copiii personalului; 

✓ accesul corespunzător la piața forței de 

muncă, la securitate socială și la asistență 

medicală atât pentru copii, cât și pentru 

soți/soții. 

Pe baza evaluării Comisiei, reprezentanții 

statelor membre reuniți în cadrul Coreperului vor 

purta o discuție în data de 5 iunie a.c. În urma 

votului care va avea loc în marja Consiliului 

EPSCO din 13 iunie a.c., decizia finală privind 

sediul AEM va fi luată de comun acord de către 

reprezentanții statelor membre. 

AUTORITATEA EUROPEANĂ A MUNCII (AEM) 
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