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Comisia Europeană a prezentat, în data de  11 iunie 2019, rezultatele indicelui economiei și 

societății digitale (DESI) pentru 20191, care monitorizează performanța digitală globală din Europa 

și urmărește progresele înregistrate de țările UE în ceea ce privește competitivitatea digitală.  

Țările care și-au stabilit obiective ambițioase în conformitate cu Strategia privind piața unică 

digitală a UE și le-au combinat cu investiții adaptate, au obținut performanțe mai bune într-o 

perioadă de timp relativ scurtă. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale indicelui economiei 

și societății digitale (DESI) din acest an. Cu toate acestea, faptul că cele mai mari economii din UE 

nu sunt lideri digitali indică necesitatea accelerării procesului de transformare digitală, astfel încât 

UE să rămână competitivă la nivel mondial.  

Concluzii: 

• conectivitatea s-a îmbunătățit, dar este încă insuficientă pentru a răspunde creșterii rapide a 

nevoilor din acest domeniu; 

• mai mult de o treime dintre cetățenii europeni în cadrul forței de muncă active nu au 

competențe digitale elementare, cu toate că majoritatea locurilor de muncă necesită cel puțin 

competențe elementare, și doar 31 % au competențe avansate în utilizarea internetului;  

• un procent de 83 % din cetățenii europeni accesează internetul cel puțin o dată pe săptămână 

(în creștere față de 75 % în 2014); 

• tehnologiile digitale sunt mai prezente în întreprinderi, dar comerțul electronic înregistrează o 

creștere lentă; 

• în ceea ce privește serviciile publice digitale, ce intră sub incidența reglementărilor UE, se 

observă o tendință de convergență între statele membre pentru perioada 2014-2019. 

 

 

                                                           
1 Digital Economy and Society Index (indicele economiei și societății digitale) - DESI, 2019 

 

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

Investițiile bine direcționate și politicile digitale solide îmbunătățesc performanțele 

statelor membre 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
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România se situează pe locul 27 din cele 28 de state membre ale UE în cadrul Indicelui economiei și 

societății digitale (DESI) pentru 2019 al Comisiei Europene.  

Cu toate că România înregistrează o ușoară îmbunătățire a performanței în aproape toate dimensiunile 

DESI măsurate, locul ocupat în clasament a rămas relativ stabil, având în vedere că progresul general a fost lent. 

România înregistrează cele mai bune rezultate la dimensiunea „Conectivitate”, datorită disponibilității pe scară 

largă a rețelelor fixe de bandă largă de mare și foarte mare viteză (în special în zonele urbane). Cu toate acestea, 

digitalizarea economiei a rămas în urmă, în condițiile în care mai mult de o cincime dintre români nu au utilizat 

niciodată internetul și mai puțin de o treime au competențe digitale elementare.  

În ceea ce privește serviciile publice digitale, România are performanță scăzută între statele membre, în 

ciuda ponderii mari a utilizatorilor de e-guvernare (pe locul 7 în UE). Pe de altă parte, 45 % dintre locuințele din 

România sunt abonate la servicii de bandă largă de foarte mare viteză, România clasându-se astfel pe locul al 

treilea în UE. În ceea ce privește ponderea femeilor care activează în domeniul TIC, România este bine situată 

în clasament, aflându-se pe locul al 16-lea datorită faptului că 1,3 % din femeile din România lucrează în 

domeniu. 
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Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR), în care sunt definite patru 

domenii de acțiune, a fost adoptată în februarie 2015, însă progresele înregistrate în punerea în aplicare sunt 

în continuare limitate. 

Totodată, Comisia a 

prezentat și Tabloul de bord 

privind femeile în domeniul 

digital, care demonstrează că 

țările UE competitive în 

domeniul digital sunt de 

asemenea lideri în participarea 

femeilor la economia 

digitală. Din acest punct de 

vedere Finlanda, Suedia, 

Luxemburg și Danemarca au 

cele mai mari punctaje. Cu 

toate acestea, disparitatea de 

gen persistă la nivelul UE în 

ceea ce privește utilizarea 

internetului, competențele 

digitale, precum și 

competențele de specialitate și 

ocuparea unui loc de muncă în sectorul TIC, cele mai mari inegalități observându-se la acestea din 

urmă: numai 17 % dintre specialiștii în domeniul TIC sunt femei, iar acestea câștigă în continuare 

cu 19 % mai puțin decât bărbații. În plus, numai 34 % dintre absolvenții de STIM (științe, tehnologie, 

inginerie și matematică) sunt femei, un număr care trebuie să crească în următorii ani, potrivit 

Comisiei.  

În ceea ce privește participarea femeilor la economia digitală, România se află pe locul 16, cu un procent 

de  1,3 % din numărul femeilor încadrate în muncă în România, cu puțin sub media UE de 1,4 %. România se 

află pe locul trei în ceea ce privește ponderea femeilor în rândul tuturor specialiștilor în domeniul TIC (25,7 

% în 2017, față de media UE de 17,2 %). România se situează pe locul 11 în ceea ce privește decalajul de 

remunerare între femei și bărbați, diferența de remunerare fiind de 16%. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
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Indicele economiei și societății digitale (DESI), calculat anual, măsoară progresele realizate de 

statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale, în principal pe baza 

datelor furnizate de Eurostat. Acesta ajută țările din UE să identifice sectoarele care necesită investiții 

și măsuri prioritare. DESI este, de asemenea, instrumentul-cheie utilizat pentru analizarea 

aspectelor digitale în cadrul Semestrului european. 

DESI include o analiză detaliată a politicilor digitale naționale, oferind astfel o imagine de 

ansamblu asupra progreselor și a punerii în aplicare a politicilor de către statele membre. La aceste 

rapoarte este anexat un capitol mai detaliat consacrat sectorului telecomunicațiilor din fiecare stat 

membru. Pentru ca rezultatele statelor membre să poată fi comparate cu mai mare ușurință, DESI 

cuprinde, de asemenea, analize comparative între țări în următoarele domenii: conectivitatea, 

competențele, utilizarea serviciilor de internet, adoptarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, 

serviciile publice digitale, investițiile în cercetare și dezvoltare și în inovare consacrate tehnologiei 

informației și comunicațiilor și utilizarea de către statele membre a fondurilor disponibile pentru 

cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 2020. 

 

 

În data de 13 iunie 2019, Comisia Europeană a prezentat rezultatele unui sondaj2 

Eurobarometru special privind protecția datelor. Rezultatele arată că europenii sunt relativ bine 

informați cu privire la noile norme în materie de protecție a datelor, la drepturile lor și la existența 

autorităților naționale de protecție a datelor, cărora li se pot adresa atunci când le sunt încălcate 

drepturile. 

Reflectând opiniile a 27 000 de cetățeni europeni, rezultatele Eurobarometrului arată că 73 % 

dintre respondenți au auzit de cel puțin unul dintre cele șase drepturi garantate de Regulamentul 

general privind protecția datelor. Dreptul de a accesa propriile date (65 %), dreptul de a corecta 

datele în cazul constatării unor erori (61 %), dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de 

marketing direct (59 %) și dreptul de a solicita ștergerea propriilor date (57 %) sunt drepturile cel 

mai bine cunoscute de către cetățeni. 

                                                           

• 2 Eurobarometru: rezultatele complete ale sondajului Eurobarometru special privind protecția datelor, 
incluzând fișele informative specifice fiecărei țări  

 

Bilanțul Regulamentului privind protecția datelor la un an de la intrarea sa în vigoare 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222


8 

 

În plus, 67 % dintre respondenți știu de existența Regulamentului general privind protecția 

datelor, iar 57 % dintre respondenți știu care sunt autoritățile naționale responsabile cu protecția 

datelor. Rezultatele sondajului arată, de asemenea, că protecția datelor reprezintă un motiv de 

preocupare, 62 % dintre respondenți declarându-se îngrijorați că nu au un control deplin asupra 

datelor cu caracter personal furnizate online. 

Regulamentul general privind protecția datelor asigură o abordare comună la nivelul UE în ceea 

ce privește protecția datelor cu caracter personal, care se aplică direct în statele membre. Acesta 

consolidează încrederea cetățenilor, prin faptul că le redă acestora controlul asupra propriilor date 

cu caracter personal, și, în același timp, garantează libera circulație a datelor cu caracter personal 

între statele membre ale UE. Protejarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental în 

Uniunea Europeană. 

RGPD se aplică de la 25 mai 2018. De atunci, aproape toate statele membre și-au adaptat 

legislația națională pentru a se alinia la RGPD. Autoritățile naționale de protecție a datelor, care sunt 

responsabile de asigurarea respectării noilor norme, își coordonează mai bine acțiunile datorită noilor 

mecanisme de cooperare și grație Comitetului european pentru protecția datelor. Acestea emit 

orientări privind aspectele esențiale ale RGPD, pentru a contribui la punerea în aplicare a noilor 

norme. 

 

PROTECȚIA DATELOR 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en#library
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Înainte de reuniunea liderilor din zona euro din data de 21 iunie 2019, Comisia Europeană a 

făcut, în data de 12 iunie 2019, un bilanț al progreselor privind aprofundarea uniunii economice și 

monetare a Europei3 care au fost înregistrate de la publicarea raportului celor cinci președinți și 

invită statele membre să ia măsuri concrete în continuare. 

În document se 

arată ca, în cei patru ani 

de la publicarea 

raportului, s-au 

înregistrat progrese 

importante în ceea ce 

privește consolidarea 

zonei monedei unice și 

a uniunii economice și 

monetare a Europei, 

care a devenit mai 

robustă ca niciodată. 

Multe dintre 

deficiențele constatate 

în urma crizei 

economice, financiare 

și sociale de după 2007 

au fost soluționate. Cu 

toate acestea, trebuie 

încă luate măsuri 

importante. Moneda 
                                                           

3 Comunicarea „Aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei: o evaluare a situației la patru ani de la 
Raportul celor cinci președinți” – iunie 2019 

 

APROFUNDAREA UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE A EUROPEI 

Bilanțul progreselor înregistrate 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/emu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/emu_communication_en.pdf
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unică și coordonarea procesului de elaborare a politicilor economice sunt mijloace pentru atingerea 

unor obiective, și anume mai multe locuri de muncă, creștere economică, investiții, echitate socială 

și stabilitate macroeconomică pentru membrii zonei euro, precum și pentru UE în ansamblu.  

Înainte de reuniunea la nivel înalt a zonei euro din 21 iunie, Comisia invită liderii UE: 

• Să ajungă la un acord privind 

principalele caracteristici 

ale instrumentului bugetar pentru 

convergență și competitivitate, pentru a 

sprijini adoptarea sa rapidă de către 

Parlamentul European și Consiliu. Să 

ajungă la un acord cu privire la dimensiunea 

sa în contextul cadrului financiar 

multianual. 

• Să finalizeze modificările 

aduse Tratatului privind mecanismul 

european de stabilitate, în vederea unei 

ratificări rapide de către statele membre din 

zona euro, incluzând un mecanism comun 

de sprijin funcțional și eficace, furnizarea de 

lichidități în procedura de rezoluție și o serie 

de instrumente preventive active și eficace. 

Să mențină o delimitare clară a 

responsabilităților între actori și 

posibilitatea de a adapta cadrul unic de 

reglementare al UE pentru bănci în 

conformitate cu metoda comunitară. Să 

integreze Mecanismul european de 

stabilitate în legislația UE de-a lungul 

timpului. 

• Să-și reînnoiască eforturile 

pentru a finaliza uniunea bancară, 

începând cu negocierile politice privind 

sistemul european de asigurare a 

depozitelor. 

• Să accelereze progresele în ceea 

ce privește uniunea piețelor de capital și 

să intensifice eforturile de consolidare a 

rolului internațional al monedei euro. 

De asemenea, Comisia analizează principalele progrese înregistrate în ultimii ani în plus față 

de rezultatele preconizate la reuniunea la nivel înalt a zonei euro din iunie 2019 și trasează calea de 

urmat pentru anii următori. 

De la reuniunea la nivel înalt a zonei euro din decembrie 2018, au avut loc discuții cu privire la 

viitorul instrument bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro, pe baza 

propunerii Comisiei de instituire a unui Program de sprijin pentru reforme; este de așteptat să se 

ajungă la un compromis pe această temă, care ar trebui să fie continuat cu hotărâre. 

Au avut loc, de asemenea, discuții cu privire la reforma mecanismului european de 

stabilitate, în special pentru a prevedea un mecanism de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție 

sub forma unei linii de credit. Este de așteptat ca mecanismul de sprijin să servească, ca ultimă 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_ro.htm
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măsură pentru sprijinirea gestionării eficace și credibile a crizelor bancare în cadrul mecanismului 

unic de rezoluție. Acesta va fi rambursat prin contribuții din partea sectorului bancar european. 

Finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital (UPC) este, de asemenea, esențială 

pentru a consolida reziliența și stabilitatea monedei euro. 

S-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reducerea, în continuare, a riscurilor 

în cadrul uniunii bancare. Ultimul raport al Comisiei privind progresele înregistrate arată că rata 

creditelor neperformante pentru toate băncile din UE continuă să scadă, ajungând la 3,3 % în al 

treilea trimestru al anului 2018, menținându-se pe o traiectorie descendentă către nivelurile din 

perioada anterioară crizei. Privind în perspectivă, este esențial să se înregistreze progrese în ceea 

ce privește un sistem comun de asigurare 

a depozitelor pentru zona euro. 

Uniunea piețelor de capital va 

promova neîntrerupt integrarea pieței și 

va garanta că piețele de capital din 

Europa pot face față unor provocări 

interne sau externe majore la adresa 

stabilității uniunii economice și monetare. 

Încurajată de șefii de stat și de 

guvern, în luna decembrie, să își continue 

activitatea cu privire la această temă, 

Comisia trece în revistă, de asemenea, 

activitățile în curs de desfășurare pentru 

dezvoltarea utilizării internaționale a 

monedei euro. Moneda euro are o 

vechime de douăzeci de ani și este a doua 

monedă ca importnață din lume, 

rămânând puternică chiar și în punctul 

culminant al crizei financiare și a 

datoriilor.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/190612-non-performing-loans-progress-report_ro
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În urmă cu aproape patru ani, președintele Jean-Claude Juncker, împreună cu președintele 

reuniunii la nivel înalt a zonei euro, Donald Tusk, cu președintele Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, 

cu președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și cu președintele din acea vreme al 

Parlamentului European, Martin Schulz, a prezentat un plan ambițios privind modalitățile de 

aprofundare a uniunii economice și monetare a Europei (UEM) până cel târziu în 2025. 

Pe baza viziunii prezentate în raportul celor cinci președinți, Comisia a publicat, în martie 

2017, Cartea albă privind viitorul Europei, precum și documentele de reflecție tematice 

privind aprofundarea uniunii economice și monetare și privind viitorul finanțelor UE în mai 2017. În 

decembrie 2017, Comisia Juncker a prezentat o foaie de parcurs și a adoptat o serie de propuneri 

concrete, cu scopul general de a consolida unitatea, eficiența și responsabilitatea democratică a 

uniunii economice și monetare a Europei până în 2025. 

 

 

 

 

În cel de al patrulea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea 

creditelor neperformante4, din data de 12 iunie 2019, se confirmă faptul că nivelurile creditelor 

neperformante își urmează traiectoria descendentă, apropiindu-se de nivelurile anterioare crizei. Din 

2014 până în prezent, ponderea creditelor neperformante în băncile din UE a scăzut cu mai mult de 

jumătate, atingând 3,3 % în al treilea trimestru al anului 2018 și reducându-se cu 1,1 puncte 

procentuale de la un an la altul. 

Întemeindu-se pe concluziile reuniunii la nivel înalt a zonei euro din decembrie 2018, raportul 

va contribui la discuțiile privind finalizarea uniunii bancare ce vor avea loc cu ocazia următoarei 

reuniuni a miniștrilor de finanțe ai UE din 14 iunie și nu în ultimul rând la discuțiile privind măsurile 

care trebuie luate în vederea instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (EDIS). 

Deși sunt îmbunătățiri clare, ratele ridicate ale creditelor neperformante rămân o provocare în 

unele state membre și merită o atenție continuă. Comunicarea propune statelor membre și 

Parlamentul European să își intensifice lucrările referitoare la propunerile rămase în discuție pentru 

                                                           
4 Comunicarea „Al patrulea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea creditelor 

neperformante și reducerea riscurilor în cadrul uniunii bancare” – iunie 2019. 
 

UNIUNEA BANCARĂ 

Volumul creditelor neperformante din UE continuă să scadă 

https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe-and-way-forward_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-union-factsheets_ro
https://www.consilium.europa.eu/media/37563/20181214-euro-summit-statement.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
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a completa acțiunea UE vizând soluționarea acestei probleme. S-au făcut deja progrese considerabile 

în direcția punerii depline în aplicare a Planului de acțiune al UE pentru a remedia problema stocurilor 

mari de credite neperformante. Cu toate acestea, Comisia invită colegiuitorii să convină rapid asupra 

măsurilor propuse cu privire la analiza comparativă a cadrelor naționale privind executarea silită a 

creditelor și privind insolvența și să se concentreze mai mult asupra procedurii de insolvență în 

cadrul procesului semestrului european.  

 

 

 

 

Înainte de reuniunea Consiliului European din 20 și 21 iunie 2019, Comisia Europeană a invitat 

liderii să facă progrese în negocierile privind următorul buget pe termen lung (2021-2027) al UE, 

astfel încât să se poată ajunge la un acord până în toamna acestui an.  

Într-o comunicare5 ce reprezintă contribuția Comisiei Europene la reuniunea Consiliului 

European este făcută o analiză a ceea ce s-a realizat până în prezent și sunt identificate principalele 

aspecte nesoluționate care trebuie abordate, deschizând calea pentru un acord rapid.  

În data de 9 mai 2019, liderii europeni au convenit la Sibiu, România, că „ (…)[n]e vom înzestra 

cu mijloacele potrivite ambițiilor pe care le avem. Vom oferi Uniunii mijloacele necesare pentru a-și 

realiza obiectivele și a-și duce la îndeplinire politicile”. Aceasta este miza în momentul în care 

Uniunea intră în etapa finală a negocierilor privind viitorul buget pe termen lung, și anume cadrul 

financiar multianual. 

În lunile mai și iunie 2018, Comisia și-a prezentat propunerile privind un nou buget pe termen 

lung, modern și strâns corelat cu prioritățile Uniunii. A urmat o perioadă de activitate tehnică intensă, 

atât în cadrul Parlamentului European, cât și al Consiliului. Accentul pe care Comisia l-a pus pe 

stimularea finanțării pentru noile priorități, modernizarea programelor existente, simplificarea și 

raționalizarea bugetului, precum și pe un buget al Uniunii mai flexibil a primit sprijinul larg atât al 

                                                           
5 COM(2019) 295 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI 

CONSILIU -  Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027, 

Contribuția Comisiei Europene la reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie 2019 

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 2021-2027 

Comisia invită liderii să stabilească o foaie de parcurs către un acord de toamnă 

https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0295&qid=1560856050964&from=RO
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Parlamentului European, cât și al Consiliului, în timp ce discuțiile continuă, în special pe marginea 

ponderilor adecvate care să fie alocate politicilor individuale ale Uniunii în cadrul bugetului UE. 

În luna decembrie 2018, Consiliul European a invitat viitoarea președinție română a Consiliului 

„să elaboreze o orientare pentru următoarea etapă a negocierilor, pentru a se ajunge la un acord în 

cadrul Consiliului European în toamna anului 2019”. De atunci, activitatea desfășurată de președinția 

română a contribuit la identificarea celor mai importante aspecte asupra cărora liderii vor trebui să 

decidă până la toamnă. 
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Deși trebuie rezolvate mai multe 

probleme importante, în special în ceea ce 

privește aspectele financiare, discuțiile 

purtate până în prezent în cadrul 

Parlamentului European și al Consiliului au 

arătat că există un amplu sprijin pentru 

multe dintre elementele esențiale ale 

modernizării propuse de Comisie pentru 

următorul cadru financiar multianual:  

• accentul puternic pe valoarea 

adăugată europeană și 

necesitatea de a oferi sprijin 

adecvat pentru priorități noi și 

urgente, cum ar fi cercetarea și 

inovarea, economia digitală, 

tinerii, migrația și gestionarea 

frontierelor, securitatea, 

apărarea și acțiunea externă; un 

accent consolidat pe 

sustenabilitate, inclusiv pe un 

obiectiv mai ambițios pentru 

integrarea aspectelor legate de 

schimbările climatice; 

• structura raționalizată și mai 

transparentă a viitorului buget; 

• reducerea semnificativă a 

numărului de programe și 

crearea de noi programe 

integrate în domenii precum 

investițiile în oameni, piața unică, 

investițiile strategice, drepturile, 

valorile și acțiunile externe, 

precum și accentul consolidat pe 

sinergiile dintre instrumente; 

• simplificarea normelor de 

finanțare pentru a reduce 

birocrația pentru beneficiari și 

pentru autoritățile de 

management și un accent mai 

mare pe performanță și 

rezultate, precum și un buget 

mai flexibil pentru a putea 

reacționa rapid, într-o lume în 

rapidă evoluție. 

 

Timpul este, așadar, un factor esențial 

de care depinde angajamentul liderilor de a 

„oferi Uniunii mijloacele necesare pentru a-

și realiza obiectivele și a-și duce la 

îndeplinire politicile”. Definitivarea viitorului 

cadru financiar și a programelor de 

cheltuieli în timp util pentru a fi deplin 

operaționale la 1 ianuarie 2021 va fi dificilă, 

dar este realizabilă, atâta vreme cât 

Consiliul European își va asuma un rol de 

lider în acest proces. 

 În acest context Comisia îndeamnă 

Consiliul European să stabilească o foaie de 

parcurs în vederea ajungerii în toamnă la 

un acord cu privire la bugetul pe termen 

lung al UE și să invite Consiliul să se 

concentreze cu prioritate în activitatea sa 

pe realizarea de progrese în acest sens. 
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Ca răspuns la o hotărâre a Tribunalului UE, Comisia a propus6, în data de 14 iunie 2019, 

reintroducerea în legislația care urmează să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu a 

anumitor aspecte referitoare la încercările privind emisiile generate în condiții reale de conducere 

(RDE)7.  

În luna decembrie 2018, Tribunalul UE a anulat unele dintre dispozițiile legislației UE referitoare 

așa-numiții „factori de conformitate8” care nu ar fi trebuit să fie adoptați prin procedura de 

comitologie, ci prin procedura legislativă ordinară. Anularea are un caracter parțial și nu afectează 

procedura de încercare RDE actuală, care rămâne în vigoare și care trebuie să fie în continuare 

efectuată la omologarea de tip. 

 

Tribunalul a amânat efectele anulării parțiale până în luna februarie 20209, pentru a acorda 

timp Comisiei să pună în aplicare decizia. Pentru a evita incertitudinea juridică cu privire la 

omologările de tip acordate începând cu luna septembrie 2017 — atunci când procedura de încercare 

RDE a devenit obligatorie — Comisia a propus reintroducerea acelorași factori de conformitate în 

                                                           
6 COM(2019) 208 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind 

de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelo 

7 Cadrul juridic pentru RDE a fost elaborat în cadrul procedurii de comitologie, în cadrul căreia Comisia prezintă 
o propunere experților naționali, care pot modifica propunerea înainte de a vota. Textul este apoi prezentat 

Parlamentului European și Consiliului pentru aprobare sau respingere. Aceasta a fost procedura urmată pentru 

adoptarea celui de-al doilea Act de reglementare RDE (Regulamentul 2016/646), prin care compromisul la care au 
ajuns experții statelor membre la 28 octombrie 2015 a fost aprobat ulterior de Parlamentul European și de Consiliu.  

8 Factorii de conformitate stabilesc discrepanța permisă între limita de reglementare a emisiilor care este testată 
în condiții de laborator și valorile procedurii RDE atunci când autoturismul este condus de un conducător auto real pe 

un drum real, în scopul reducerii treptate a acestei discrepanțe. 
9 În hotărârea sa, Tribunalul nu a pus sub semnul întrebării necesitatea tehnică a factorilor de conformitate, dar 

a considerat că, atunci când a stabilit factorii de conformitate privind RDE prin procedura de comitologie în locul 
legislației prin codecizie (= procedura legislativă ordinară), Comisia și-a depășit competențele de executare. Comisia a 

introdus o cale de atac împotriva hotărârii Tribunalului în februarie 2019, pe motiv că aceasta nu este de acord cu 
evaluarea juridică a Tribunalului conform căreia Comisia și-a depășit competențele de executare. 

 

MOBILITATEA ECOLOGICĂ 

Propunerea privind testarea emisiilor autoturismelor în condiții reale de conducere 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180198ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5ae8d886-8e8e-11e9-9369-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
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textul juridic. Comisia prezintă propunerea legislativă prin procedura legislativă ordinară, astfel cum 

a solicitat Tribunalul. Prin urmare, Comisia acționează pentru a asigura securitatea juridică necesară 

pentru autoritățile naționale, industrie și consumatori. 

După ce va fi adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, regulamentul va fi direct aplicabil 

în toate statele membre și va deveni obligatoriu după 3 zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE. 
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Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat, în data de 14 iunie 2019, progresele 

înregistrate în combaterea dezinformării și principalele învățăminte desprinse din alegerile europene, 

ca o contribuție la discuțiile liderilor UE. 

Protejarea proceselor și a instituțiilor democratice împotriva dezinformării este o provocare 

majoră pentru societățile de pe tot globul. Pentru a face față acestei provocări, UE a luat inițiativa 

și a instituit un cadru solid de acțiune coordonată, care respectă pe deplin valorile europene și 

drepturile fundamentale. Comunicarea comună10  prezintă modul în care Planul de acțiune împotriva 

dezinformării și Pachetul de inițiative privind alegerile au contribuit la combaterea dezinformării și la 

păstrarea integrității alegerilor pentru Parlamentul European.  

În cadrul unei declarații comune, Înaltul Reprezentat/vicepreședintele Federica Mogherini, 

vicepreședintele responsabil cu piața unică digitală, Andrus Ansip, comisarul pentru justiție, 

consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, comisarul pentru uniunea securității, Julian King, și 

comisarul pentru economia digitală și societatea digitală, Mariya Gabriel, susținut că toți factorii 

relevanți, inclusive instituțiile UE, statele member, reprezentanții industriei și ai societății civile au 

avut un rol specific în îndeplinirea direcțiilor de acțiune. 

                                                           
10 JOIN(2019) 12 Raport comun privind punerea în aplicare a Planului de acțiune împotriva dezinformării 

ÎNALTUL REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE 

SECURITATE/VICEPREŞEDINTE AL COMISIEI EUROPENE, DNA FEDERICA 

MOGHERINI 

În perspectiva Consiliului European, UE prezintă progresele înregistrate în 
combaterea dezinformării. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/63943/progress-report-action-plan-against-disinformation_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_ro.htm
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
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Nivelul record al prezenței la vot la alegerile pentru Parlamentul European a subliniat interesul 

sporit al cetățenilor pentru democrația europeană. Acțiunile UE, inclusiv înființarea de rețele 

electorale la nivel național și european, ne-au ajutat să ne protejăm democrația de tentativele de 

manipulare. 

Eforturile UE au contribuit la limitarea impactului operațiunilor de dezinformare, inclusiv din 

partea actorilor străini, datorită coordonării mai strânse între UE și statele membre. Cu toate 

acestea, mai sunt multe de făcut. Alegerile europene nu au fost lipsite de dezinformare și nu ar 

trebui să acceptăm acest lucru ca fiind noua normalitate. Actorii nocivi își modifică în mod constant 

strategiile, așa că trebuie să ne străduim să fim mereu cu un pas înaintea lor. Combaterea 

dezinformării este o provocare comună pe termen lung pentru instituțiile și statele membre ale UE. 

Înainte de alegeri, s-a constatat existența unui comportament neautentic coordonat care viza 

răspândirea de materiale ce instigau la dezbinare pe platformele online, inclusiv prin utilizarea de 

boți și conturi false. Prin urmare, platformele online au o responsabilitate deosebită în ceea ce 

privește combaterea dezinformării. Cu sprijinul nostru activ, Facebook, Google și Twitter au făcut o 

serie de progrese în conformitate cu Codul de bune practici privind dezinformarea. Ultimele rapoarte 

lunare confirmă această tendință. Este de așteptat ca platformele online să își mențină dinamica, să 

își intensifice eforturile și să îndeplinească toate angajamentele asumate în cadrul codului. 
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Raportul arată că acțiunea UE s-a concentrat pe patru componente complementare:  

1. UE și-a consolidat capacitățile de 

identificare și combatere a dezinformării, 

prin intermediul Grupului operativ pentru 

comunicarea strategică a UE și al Celulei de 

fuziune a UE împotriva amenințărilor 

hibride din cadrul Serviciului European de 

Acțiune Externă. De asemenea, UE a 

îmbunătățit răspunsul coordonat prin 

instituirea unui sistem de alertă rapidă 

pentru a facilita schimbul de informații între 

statele membre și instituțiile UE.  

2. Prin intermediul unui Cod voluntar 

de bune practici privind dezinformarea, UE 

a colaborat cu platformele online și cu 

industria pentru a spori transparența 

comunicărilor politice și a împiedica 

utilizarea în scop manipulator a serviciilor 

furnizate de acestea, pentru a se asigura că 

utilizatorii știu de ce vizualizează materiale 

și anunțuri publicitare politice specifice și că 

pot vedea de unde și de la cine provin 

aceste materiale. 

3. Comisia și Înaltul Reprezentant, în 

cooperare cu Parlamentul European, au 

contribuit la creșterea gradului de 

sensibilizare și de reziliență față de 

dezinformare în cadrul societății, în special 

prin difuzarea în mai mare măsură de 

mesaje bazate pe fapte și prin intensificarea 

eforturilor de promovare a educației în 

domeniul mass-mediei. 

4. Comisia a sprijinit eforturile 

statelor membre de a asigura integritatea 

alegerilor și de a consolida reziliența 

sistemelor democratice ale Uniunii. Crearea 

unor rețele electorale la nivelul UE și la nivel 

național, cu legături către sistemul de alertă 

rapidă, a îmbunătățit cooperarea privind 

amenințările potențiale. 

 

Mai rămân însă multe lucruri de făcut pentru a reuși protejarea proceselor și a instituțiilor 

democratice ale UE. Documentul subliniază că dezinformarea este o amenințare care evoluează 

rapid. Tacticile utilizate de actorii interni și externi, legați în special de surse din Rusia, evoluează la 

fel de repede ca măsurile adoptate de state și de platformele online. Sunt necesare cercetări continue 

și resurse umane adecvate pentru a contracara noile tendințe și practici, pentru a detecta și a 

demasca mai bine campaniile de dezinformare, precum și pentru a crește gradul de pregătire la 

nivelul UE și la nivel național.  

Platformele online au o responsabilitate deosebită în ceea ce privește combaterea dezinformării. 

Comisia Europeană a prezentat, de asemenea, cele mai recente rapoarte lunare elaborate de Google, 

Twitter și Facebook în conformitate cu Codul de bune practici privind dezinformarea, cu caracter de 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/652922
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/652922
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
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autoreglementare. Rapoartele din luna mai confirmă tendința evaluărilor precedente ale Comisiei. 

Începând din luna ianuarie, toate platformele au făcut progrese în ceea ce privește transparența 

publicității politice și publicarea acestor anunțuri în biblioteci, care oferă instrumente utile pentru 

analiza cheltuielilor publicitare efectuate de actorii politici din întreaga UE. În timp ce Facebook a 

luat măsuri pentru a asigura transparența publicității tematice, Google și Twitter trebuie să 

recupereze decalajul în această privință. 

În ciuda realizărilor, mai rămân multe de făcut: toate platformele online trebuie să ofere 

informații mai detaliate care să permită identificarea actorilor nocivi și a statelor membre vizate. 

Acestea ar trebui, de asemenea, să își intensifice cooperarea cu verificatorii veridicității informațiilor 

și să le ofere utilizatorilor mijloace care să le permită o detectare mai bună a dezinformării. 

Platformele ar trebui să ofere comunității de cercetare un acces semnificativ la date, în conformitate 

cu normele de protecție a datelor cu caracter personal.  

Uniunea Europeană a combătut în mod activ dezinformarea începând din 2015. Ca urmare a 

deciziei Consiliului European din martie 2015, în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă 

(SEAE) a fost înființat grupul operativ East Stratcom, pentru a contracara campaniile de 

dezinformare în curs ale Rusiei. În 2016 a fost adoptat Cadrul comun privind contracararea 

amenințărilor hibride, urmat în 2018 de Comunicarea comună privind creșterea rezilienței și 

consolidarea capacităților de reacție la amenințările hibride. 

  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/ro/pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1227_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1227_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4123_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4123_ro.htm
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În perioada 13-14 iunie 2019 a avut loc la București, România, cea de a 8-a ediție a Adunării 

Digitale11. Evenimentul, organizat de Președinția română a Consiliului Uniunii Europene alături de 

Comisia Europeană, a reunit reprezentanți ai statelor membre ale UE și părți interesate din industrie, 

mediul academic și societatea civilă. Discuțiile s-au axat pe măsurile care sunt necesare pentru a 

accelera transformarea digitală și pentru a menține competitivitatea UE la nivel mondial.  

 

În cadrul Adunării digitale 2019 au fost evidențiate următoarele inițiative-cheie: 

• O nouă rețea ultra-sigură de comunicații cuantice: mai multe state membre ale UE 

și-au declarat angajamentul de a colabora în vederea creării unei infrastructuri de comunicații 

cuantice (QCI) care va permite transmiterea și stocarea informațiilor și a datelor în condiții de deplină 

securitate, precum și integrarea tehnologiilor și a sistemelor cuantice în infrastructurile de 

comunicații convenționale. Prin urmare, aceasta va consolida capacitățile Europei în materie 

de securitate cibernetică, tehnologii cuantice și competitivitate industrială, permițându-i să țină 

pasul cu concurenții săi la nivel mondial.  

                                                           
11 Adunarea digitală 2019 - live streaming 

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 

Adunarea digitală 2019 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/quantum-technologies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019
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• Adoptarea raportului privind 

parteneriatul Africa-Europa pentru 

economia digitală: Grupul operativ pentru 

economia digitală Uniunea Europeană-Uniunea 

Africană (DETF)12 a adoptat raportul său care 

cuprinde recomandări de politici și acțiuni 

concrete pentru consolidarea cooperării privind 

aspectele digitale între cele două continente.  

• Noua facilitate de investiții pentru 

dezvoltarea startup-urilor digitale în 

Europa Centrală, de Est și de Sud-

Est: Comisia Europeană, împreună cu Banca 

Europeană de Investiții, Fondul European de 

Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare, Banca Mondială și Corporația 

Financiară Internațională, a lansat Inițiativa 

pentru inovare digitală și dezvoltarea societăților 

digitale (DISI). Aceasta va fi prima facilitate de 

investiții regională care va viza în mod specific 

inovațiile digitale și dezvoltarea startup-urilor 

digitale în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 DETF este unul dintre grupurile operative instituite ca parte a Alianței Africa-Europa pentru investiții și locuri 

de muncă sustenabile care a fost lansată de dl Juncker în discursul său privind starea Uniunii din 2018. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/africa#title2
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/africa#title2
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/africa#title2
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_ro.htm
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Cu ocazia celei de a 2-a reuniunii a Consiliului de parteneriat UE-Armenia, coprezidată de 

ministrul de externe din Armenia,Zohrab Mnatsakanyan şi Înaltul Reprezentant al UE, Federica 

Mogherini, a fost evaluat stadiul punerii în aplicare a Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat 

dintre cele două părţi şi s-a discutat despre priorităţile de parteneriat dintre aceştia. 

Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini a declarat că „ (...) De la prima noastră întâlnire, 

în acest format, cu un an în urmă, cooperarea UE-Armenia a avansat bine, acordând o atenție specială 

punerii în aplicare a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat. Relațiile și cooperarea dintre 

UE și Armenia, în numeroase chestiuni importante vor consolida, în continuare, pe baza acordului, 

interesele și valorile noastre comune privind democrația, statul de drept și respectarea drepturilor 

omului”. 

Cei doi oficiali au discutat despre aspecte-cheie de natură policită, precum şi  despre conflictul 

din Nagorno-Karabah și problemele regionale și internaționale. S-a reiterat angajamentul Uniunii 

Europene de a sprijini normalizarea relațiilor dintre Armenia și Turcia. 

Acest acord oferă un cadru pentru ca Armenia și UE să colaboreze în beneficiul cetățenilor săi în 

domeniul consolidării democrației și drepturilor omului, creând mai multe locuri de muncă și 

oportunități de afaceri, norme mai echitabile, mai multă siguranță și securitate, un mediu mai curat 

precum și o educație mai bună și oportunități de cercetare. 

De asemenea, a fost revizuită cooperarea economică, comercială și sectorială, precum și 

perspectivele lansării unui dialog privind 

liberalizarea vizelor. 

Uniunea Europeană a alocat mai mult 

de 160 de milioane de euro asistență pentru 

Armenia pentru perioada 2017-2020. Pe 

baza reformelor democratice din Armenia 

pe parcursul anului trecut, UE va aloca încă  

CONSILIUL DE PARTENERIAT UE - ARMENIA 

Joi, 13 iunie 2019, Bruxelles 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/13/joint-press-statement-following-the-second-partnership-council-meeting-between-the-eu-and-armenia/pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-armenia_comprehensive_and_enhanced_partnership_agreement_cepa.pdf
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25 de milioane de euro în 2019, atingând suma totală de 65 de milioane de euro și pentru punerea în 

aplicare efectivă a acordului. Cu aceste fonduri se va încerca maximizarea impactului reformelor și 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor într-o manieră vizibilă și tangibilă. 

Uniunea Europeană şi-a declarat sprijinul pentru o reformă judiciară cuprinzătoare în Armenia, în 

conformitate cu Constituția Armeniei și cu standardele internaționale,pentru  protejarea drepturilor 

omului și a unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării economice și investițiilor străine. 

 

       Miniștrii finanțelor din cadrul UE s-au reunit pentru a discuta aspectele legate de impozitare 

și problematici financiare ale comunicării Comisiei „Planeta curată pentru toți", precum și 

recomandările specifice de țară din Semestrul european 2019. 

 Printre subiectele dezbătute s-a aflat un raport de progres pregătit de președinția română 

cu privire la situația actuală a uniunii bancare. În urma acordului politic încheiat între Parlament și 

Consiliu la 4 decembrie 2018, președinția română a finalizat adoptarea „pachetului bancar", care 

cuprinde reformele cerințelor prudențiale și normele de recuperare și de soluționare pentru bănci. De 

asemenea, Comisia a prezentat raportul privind punerea în aplicare a planului de acțiune privind 

creditele neperformante. Corelativ, președinția română a continuat discuțiile tehnice cu privire la 

propunerea de a institui un mecanism de recuperare extrajudiciară a valorii de la împrumuturile 

garantate - așa-numita „accelerat: Executarea garanțiilor extrajudiciare(a creditelor garantate cu 

garanții reale) ". 

 Consiliul a fost informat de statele membre care participă la cooperarea consolidată cu 

privire la stadiul actual al impozitului pe tranzacțiile financiare (TTF), pe baza unei note din partea 

Germaniei. Statele membre participante au discutat despre o opțiune de TTF pe baza modelului francez 

al impozitului.  

  

 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI FINACIAR 

Vineri, 14 iunie 2019, Luxemburg 

https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=9729%2F19&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190612-non-performing-loans-communication_en.pdfhttps:/data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9045-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10097-2019-INIT/ro/pdf
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Președinția și Comisia au prezentat un raport cu privire la reuniunea miniștrilor de finanțe ai G20 

de la Fukuoka care a avut loc în perioada 8-9 iunie 2019. Reuniunea G20 a inclus discuții privind 

prioritățile stabilite de președinția japoneză în domeniul finanțelor, și anume: 

- riscurile și provocările pentru economia globală, inclusiv supravegherea economiei mondiale, 

riscurile dezechilibrelor globale și implicațiile politice ale îmbătrânirii populației; 

- acțiuni de creștere economică puternică, în special investiții în infrastructura de calitate, 

reziliență împotriva dezastrelor naturale, a durabilității datoriei și a transparenței țărilor cu venituri 

scăzute și consolidarea finanțării pentru sănătate în țările în curs de dezvoltare; 

- răspunsul la schimbările structurale cauzate de inovare și globalizare în domeniile impozitării 

internaționale, fragmentării piețelor financiare și inovării financiare. 

 Miniștrii au discutat, de asemenea, aspectele relevante abordate în recomandările specifice 

fiecărei țări, prezentate de Comisie la 5 iunie a.c., înaintea dezbaterii Consiliului European, din 20-21 

iunie 2019. 

 Consiliul a închis procedura de deficit excesiv pentru Spania, confirmând că acesta a scăzut 

sub valoarea de referință de 3% din PIB-ul UE. În consecință, toate procedurile deschise la începutul 

crizei euro au fost închise. Începând cu acest moment, Spania va face obiectul acțiunii preventive a 

regulamentului fiscal al UE. Consiliul a emis, de asemenea, pentru a treia oară, o decizie și o 

recomandare privind Ungaria și, pentru a patra oară, o decizie și o recomandare pentru România. 

Potrivit Comisiei, ambele state sunt deja supuse unei proceduri de deviere semnificativă, iar noile 

decizii confirmă faptul că nu au fost luate măsuri eficiente. Recomandările indică măsurile care trebuie 

luate pentru a corecta abaterile. 

Miniștrii au discutat comunicarea Comisiei privind o viziune strategică pe termen lung pentru o 

economie neutră din punctul de vedere al climei. 

 Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor din România a declarat: „(...) Tranziția către o 

economie neutră din punctul de vedere al climei până în 2050 va necesita investiții importante, inclusiv 

în sistemele energetice, infrastructură și clădiri. Numai banii publici nu vor fi suficienți pentru a finanța 

toate nevoile de investiții. De aceea, trebuie să încurajăm strategiile de investiții care ne ajută să 

atingem obiectivele acordului de la Paris”. 

  

https://www.g20fukuoka2019.mof.go.jp/en/outline/
https://www.g20fukuoka2019.mof.go.jp/en/outline/pdf/20181203_1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/14/excessive-deficit-spain-exits-procedure-as-deficit-reduced-below-3/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10005-2019-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10004-2019-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10003-2019-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10002-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
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Dezbaterea s-a axat pe investițiile și aspectele legate de finanțare ale comunicării Comisiei, 

recunoscând că tranziția va necesita investiții importante. Estimările sugerează că volumul anual actual 

de investiții de aproximativ 2% din PIB va trebui să crească la aproape 3% sau mai mult de 500 de 

miliarde de euro pe an, în perioada 2031-2050. 

 De asemenea, Consiliul a decis să elimine Republica Dominicană de pe lista UE a jurisdicțiilor 

necooperante. Totodată, Consiliul a adoptat un raport pentru Consiliul European privind chestiunile 

fiscale, precum și un raport și concluzii privind activitatea desfășurată de grupul de coduri de conduită 

privind impozitarea întreprinderilor. 

 Consiliul a adoptat două reforme-cheie în cadrul uniunii piețelor de capital, respectiv un 

regulament care oferă mai multe opțiuni persoanelor care doresc să economisească pentru pensie și 

care extinde piața pensiilor personale prin crearea unui „produs paneuropean de pensii personale” 

(PEPP) și  un pachet de măsuri (directivă, regulament) menite să elimine barierele actuale din calea 

distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții.  

 Consiliul a adoptat un regulament care prevede alinierea la Tratatul de la Lisabona a 64 de 

acte legislative care fac trimitere la așa-numita „procedură de reglementare cu control”. Tratatul de la 

Lisabona a introdus o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter 

legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente 

neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte 

pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic 

ale Uniunii (acte de punere în aplicare). Aceasta înseamnă că toate actele legislative existente care 

prevăd utilizarea vechii „proceduri de reglementare cu control” trebuie să fie aliniate la Tratatul de la 

Lisabona. În unele cazuri, acest lucru s-a întâmplat deja. Pentru celelalte cazuri, Consiliul, Parlamentul 

și Comisia au recunoscut, în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2016, 

necesitatea unei alinieri rapide. Regulamentul adoptat acoperă o parte din actele propuse spre aliniere 

de către Comisie în 2016. În majoritatea cazurilor, regulamentul înlocuiește procedura de 

reglementare cu control cu trimiteri la acte delegate, iar în unele cazuri cu trimiteri la acte de punere 

în aplicare. Pe parcursul următoarei legislaturi a Parlamentului European, Consiliul, Parlamentul și 

Comisia vor continua lucrările de aliniere a actelor rămase. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/14/taxation-dominica-removed-from-the-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions-for-tax-purposes/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9773-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9652-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9653-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/14/capital-markets-union-council-adopts-new-rules-facilitating-access-to-pension-products-and-investment-funds/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-24-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-53-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-54-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/14/delegated-and-implementing-acts-eu-adapts-a-significant-number-of-legislative-acts-to-the-lisbon-treaty/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-65-2019-INIT/ro/pdf
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În 13 iunie a.c. a avut loc reuniunea Eurogrup care s-a desfăşurat în două etape, respectiv în 

formatul obişnuit şi în configuraţie deschisă. 

Subiectele importante de pe ordinea de zi au fost: evaluarea zonei euro efectuată de FMI (în 

temeiul articolului IV din Statutul FMI), discuția tematică privind creșterea economică și a numărului 

locurilor de muncă, programul de lucru al reuniunilor Eurogrup pentru semestrul al II-lea din 2019.  

În cadrul întâlnirii în configurație 

deschisă miniștrii au discutat despre 

aprofundarea uniunii economice și 

monetare (UEM), în vederea pregătirii 

summitului zonei euro din 21 iunie a.c. 

Aceștia au convenit asupra unei liste de 

termeni și condiții, care descrie 

caracteristicile instrumentului bugetar 

de convergență și competitivitate, ce va 

fi transmisă președintelui Consiliului 

European înaintea summitului zonei 

euro.  

Miniștrii din cadrul Eurogrupului au 

ajuns la un acord cu privire la revizuirea 

textului Tratatului privind Mecanismul 

european de stabilitate (MES) pentru a 

pune în aplicare acordul politic la care s-

a ajuns în cadrul summitului zonei euro 

din decembrie 2018.  

Dl Mário Centeno, președintele 

Eurogrupului 

REUNIUNEA EUROGRUP 

Joi, 13 iunie 2019, Bruxelles 
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În configurație obișnuită, miniștrii au asistat la prezentarea rezultatelor consultărilor derulate 

între Fondul Monetar Internațional (FMI) și zona euro, în temeiul articolului IV din Statutul FMI, 

prezentare făcută de dna Christine Lagarde, director executiv al FMI.  De asemenea, pe baza analizei 

Comisiei Europene și a unei prezentări susținute de Philippe Aghion, economist francez și profesor 

la Collège de France și la London School of Economics, Eurogrupul a discutat despre inegalitatea din 

zona euro și despre modalitățile de reconciliere a inovării și a creșterii favorabile a incluziunii.   

Comisia Europeană a informat miniștrii cu privire la Semestrul european 2019 - Pachetul de 

primăvară, discutându-se, pe scurt, despre situația din Italia. Miniștrii au fost de acord cu analiza 

Comisiei și cu avizul Comitetului economic și financiar (CEF) conform căruia este justificată 

procedura aplicabilă deficitelor excesive (PDE). 

 

 

 

 

 

 Reuniunea Consiliului pentru ocuparea forței de muncă politică socială, sănătate și consumatori 

s-a desfășurat sub egida președinției române a Consiliului UE și a fost prezidată de Marius-Constantin 

Budăi ministrul muncii și justiției sociale din România.  

Consiliul a organizat o dezbatere cu privire la aspectele privind ocuparea forței de muncă și 

politicile sociale din cadrul Semestrului european pe baza unei note a președinției române. Miniștrii 

au fost invitați să se pronunțe cu privire la eficiența Semestrului european în sensul îmbunătățirii 

performanțelor statelor membre în domeniile ocupării forței de muncă și social. De asemenea au 

fost dezbătute măsurile de consolidare a dimensiunii sociale și de îmbunătățire a punerii în aplicare 

a recomandărilor specifice fiecărei țări și a reformelor naționale în cadrul Semestrului european. 

Majoritatea delegațiilor au propus integrarea treptată a pilonului european al drepturilor sociale în 

acest proces. 

Consiliul a luat cunoștință despre un raport intermediar referitor la Propunerea de directivă 

privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane indiferent de religie 

sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Au fost evidențiate progresele realizate  de 

către președinția română cu privire la următoarele  aspecte: discriminarea bazată pe motive 

REUNIUNEA CONSILIULUI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, 

 POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ȘI CONSUMATORI 

13-14 iunie 2019, Bruxelles 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9878-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9567-2019-REV-1/ro/pdf
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multiple, discriminarea bazată pe presupuneri, instigarea la discriminare, diferențele proporționale 

de tratament, accesul la bunuri și servicii și accesibilitatea. 

Consiliul a adoptat concluzii cu privire la eliminarea diferenței de remunerare în funcție de gen. 

Concluziile au confirmat datele furnizate de către Eurostat potrivit cărora disparitatea de remunerare 

în funcție de gen în UE este aproximativ 16 %  și de aproximativ 40%  potrivit  indicatorului referitor 

la diferența de remunerare globală.  

În acest context statele membre au fost invitate  : 

• să asigure aplicarea efectivă, la nivel național, a principiului juridic al egalității de 

remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă având aceeași valoare;  

• să promoveze egalitatea de gen în domeniul educației și al ocupării forței de muncă, cu 

scopul de a aborda segregarea pieței muncii și a elimina disparitatea de remunerare în funcție de 

gen;  

• să ia măsuri pentru a facilita reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie și cu cea 

privată, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. 

În acest context dl Marius Constantin Budăi ministrul muncii și justiției sociale din România  a 

declarat : 

„(…) Eliminarea diferenței de remunerare între 

femei și bărbați continuă să reprezinte o prioritate pentru 

UE și statele sale membre. Cu toate acestea, diferența 

de remunerare între femei și bărbați este încă relativ 

mare în UE, situându-se la 16 %. Trebuie să facem mai 

mult decât să introducem o remunerație egală pentru 

muncă egală. Trebuie să asigurăm egalitatea în educație, 

dar și condiții pentru echilibrarea mai ușoară a vieții 

profesionale cu viața de familie, atât pentru bărbați, cât 

și pentru femei.” 

Consiliul a adoptat concluziile privind „Lumea 

profesională în schimbare reflecții cu privire la noi forme 

de muncă și la implicațiile pentru securitatea și 

sănătatea lucrătorilor”. Acestea se concentrează pe 

aspectele referitoare la securitatea și sănătatea 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9804-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/ro/pdf
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lucrătorilor în cadrul noilor forme de muncă care au apărut pe piață ca urmare a digitalizării 

robotizării, utilizării inteligenței artificiale precum și a dezvoltării  platformelor online pentru  

economia digitală. 

Miniștrii au evidențiat faptul că deși noile forme de muncă contribuie la incluziunea socială 

acestea pun în discuție structura tradițională a raporturilor de muncă, având un impact asupra muncii 

decente și a condițiilor de lucru echitabile, precum și asupra securității și sănătății lucrătorilor. 

În aceste context statele membre au fost invitate să: 

• analizeze impactul noilor forme de muncă asupra condițiilor de muncă și asupra securității 

și sănătății lucrătorilor; 

• să exploreze proceduri și instrumente complementare în raport cu procedurile tradiționale 

de inspecție și control în ceea ce privește respectarea normelor de securitate și de sănătate în muncă 

și a dreptului muncii.  

• să exploreze modul în care tehnologiile digitale pot fi exploatate mai bine pentru a sprijini 

angajatorii, lucrătorii, inspectoratele de muncă și, în special, microîntreprinderile și întreprinderile 

mici în gestionarea schimbărilor din organizarea muncii în interesul lucrătorilor. 

Miniștrii au adoptat concluzii privind Raportul special nr. 5/2019 al Curții de Conturi Europene 

(CCE) intitulat: „Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD): un 

sprijin valoros, însă contribuția sa la reducerea sărăciei nu este încă determinată”.  

Consiliul a luat act de trei recomandări ale CCE referitore la: 

• o mai bună direcționare a ajutoarelor FEAD;  

• garantarea unor măsuri de incluziune socială pentru destinatarii asistenței materiale de 

bază;  

• îmbunătățirea modului în care se evaluează incluziunea socială a destinatarilor finali ai 

sprijinului din partea FEAD. 

În cadrul lucrărilor din domeniul sănătății miniștrii au adoptat concluziile privind etapele 

următoare către transformarea UE într-o regiune în care se aplică cele mai bune practici în 

combaterea rezistenței la anti microbiene. 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9575-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9765-2019-INIT/ro/pdf
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Consiliul invită statele membre : 

• să consolideze cooperarea și solidaritatea în ceea ce privește acțiunile de combatere a 

rezistenței la anti microbiene (RAM);  

• să pună în aplicare și să extindă agende de cercetare în concordanță cu abordarea „O 

singură sănătate”, cu scopul de a dezvolta noi anti microbiene, vaccinuri, alternative la anti 

microbiene, metode mai bune de diagnostic rapid și o utilizare reînnoită mai bună a vechilor 

antibiotice ; 

•  să stabilească ținte naționale măsurabile cu privire la reducerea utilizării globale a anti 

microbienelor și să monitorizeze progresele 

înregistrate în direcția reducerii răspândirii RAM; 

„(…) Prin concluziile adoptate astăzi se 

reafirmă faptul că problema RAM este o prioritate 

absolută pentru UE. Statele membre ar trebui să 

fie sprijinite în eforturile lor de combatere a RAM, 

dar este nevoie, de asemenea, ca ele să facă mai 

mult la nivel național – să dezvolte noi 

antimicrobiene, să reducă utilizarea antibioticelor 

și să sporească gradul de înțelegere a 

problemelor legate de RAM de către public și de 

către profesioniștii din domeniul sănătății.” a 

declarat dna Sorina Pintea ministrul sănătății din 

România 

 Miniștrii au susținut o dezbatere cu tema - Facilitarea investițiilor pentru transformarea și 

îmbunătățirea sistemelor de sănătate, urmărind să identifice modalitățile de optimizare a utilizării 

instrumentelor de finanțare și a fondurilor pentru a răspunde priorităților de investiții din sectorul 

sănătății. S-a evidențiat faptul că sprijinul financiar acordat de către UE trebuie să fie adaptat 

nevoilor fiecărui stat membru și prin urmare acestea sunt competente să identifice prioritățile de 

investiții din sectorul sănătății. 

În marja reuniunii reprezentanții statelor membre au decis prin vot că sediul viitoarei autorități 

în domeniul muncii - Autoritatea Europeană a Muncii -va fi la Bratislava (Slovacia). 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/39741/st10316-en19.pdf
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Comisia Europeană a prezentat, în data de 12 iunie 2019, bilanțul pregătirilor făcute 

pentru Brexit în perspectiva Consiliului European (articolul 50) din iunie 

În perspectiva Consiliului European 

(articolul 50) din iunie, Comisia Europeană 

a prezentat cea de-a cincea comunicare 

privind pregătirea pentru Brexit13. Aceasta 

reprezintă bilanțul măsurilor de pregătire și 

de contingență luate de Uniunea 

Europeană, în special având în vedere 

decizia adoptată la 11 aprilie a.c. de 

Consiliul European (articolul 50), la cererea 

Regatului Unit și în acord cu acesta, de a 

prelungi perioada prevăzută la articolul 50 

până la 31 octombrie 2019. 

                                                           
13 COM(2019) 276 - Stadiul pregătirilor privind măsurile de contingență pentru retragerea 

Regatului Unit din Uniunea Europeană 

Având în vedere climatul de 

incertitudine care persistă în Regatul Unit 

cu privire la ratificarea Acordului de 

retragere – astfel cum a fost convenit în 

noiembrie 2018 – și situația politică 

generală din această țară, scenariul unui 

Brexit fără acord la 1 noiembrie 2019 

rămâne, chiar dacă nu este dorit de nicio 

parte, foarte plauzibil. 

Comisia Europeană se pregătește din 

luna decembrie 2017 pentru scenariul unui 

Brexit fără acord. Până acum, Comisia a 

prezentat 19 propuneri legislative, dintre 

BREXIT 

SCENARIUL UNUI BREXIT FĂRĂ ACORD  

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-12-june-2019-state-play-preparations-contingency-measures-withdrawal-united-kingdom-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-12-june-2019-state-play-preparations-contingency-measures-withdrawal-united-kingdom-european-union_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:40eadc58-8dc8-11e9-9369-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
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care 18 au fost adoptate de Parlamentul 

European și de Consiliu. S-a ajuns la un 

acord politic cu privire la propunerea 

neadoptată – Regulamentul de stabilire a 

măsurilor de contingență privind bugetul 

UE pentru 2019 –, care se preconizează că 

va fi adoptată în mod oficial în cursul 

acestei luni. Comisia a adoptat, de 

asemenea, 63 de acte fără caracter 

legislativ și a publicat 93 de avize de 

pregătire. Având în vedere prelungirea 

perioadei prevăzute la articolul 50, Comisia 

a analizat toate aceste măsuri pentru a se 

asigura că își îndeplinesc, în continuare, 

obiectivele vizate. Comisia a 

concluzionat că nu este necesar să se 

aducă nicio modificare de fond 

măsurilor și că acestea rămân 

adecvate scopului. Comisia nu 

planifică nicio nouă măsură înainte de 

noua dată a retragerii. 

În cazul scenariului unui Brexit fără 

acord, Regatul Unit va deveni o țară terță 

și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. 

De la data respectivă, întreaga legislație 

primară și secundară a UE va înceta să i se 

aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o 

perioadă de tranziție, astfel cum se 

prevede în Acordul de retragere. Evident, o 

astfel de situație va cauza grave perturbări 

pentru cetățeni și întreprinderi și ar avea 

un important impact economic negativ, 

care ar fi mult mai mare în Regatul Unit 

decât în statele membre ale UE27. 

În cazul în care se concretizează 

scenariul unui Brexit fără acord, ar trebui 

ca Regatul Unit să abordeze trei 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. 

Pregătirea pentru retragerea 

Regatului Unit constituie un efort comun 

depus de administrațiile publice și de 

operatorii economici. Comisia a purtat 

ample discuții tehnice cu statele membre 

ale UE27, atât în ceea ce privește aspectele 

generale legate de pregătire și de 

contingență, cât și referitor la aspecte 

specifice legate de pregătirea sectorială, 

juridică și administrativă. De asemenea, 

Comisia a realizat un tur al capitalelor celor 

27 de state membre ale UE. Vizitele au 

evidențiat un nivel ridicat de pregătire a 

statelor membre pentru toate 

scenariile. 
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Comunicarea prezentată se axează pe domeniile în care este necesară o vigilență permanentă 

și deosebită în următoarele luni: 

• Drepturile de ședere și în materie de securitate socială ale cetățenilor 

• Medicamentele, dispozitivele medicale și substanțele chimice 

• Aspectele vamale, impozitarea indirectă și posturile de inspecție la frontieră 

• Transporturile 

• Activitățile de pescuit 

• Serviciile financiare 
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