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Conform previziunilor economice de 

vară, economia europeană urmează să 

înregistreze o creștere în 2019, pentru al 7- 

lea an consecutiv, preconizându-se în 

același timp și o expansiune a economiilor 

tuturor statelor membre. La nivelul 

României, statisticile arată o creștere a 

produsului intern brut de 4% și o inflație de 

4,2%. 

În zona euro, creșterea a fost mai 

mare decât se preconiza în primul trimestru 

al anului, ca urmare a unor factori 

temporari, printre care iarna blândă și 

relansarea vânzărilor de automobile. 

Creșterea s-a produs și pe seama unor 

măsuri de politică bugetară, care au 

stimulat venitul disponibil al gospodăriilor în 

mai multe state membre. Cu toate acestea, 

perspectivele pe termen scurt pentru 

economia europeană sunt umbrite de o 

serie de factori externi, printre care 

tensiunile comerciale la nivel mondial și 

incertitudinea semnificativă la nivelul 

politicilor. Previziunile pentru creșterea 

PIB-ului în zona euro în 2019 rămân 

neschimbate la 1,2 %, în timp ce 

previziunile pentru 2020 au fost reduse 

ușor, la 1,4 %, ca urmare a ritmului mai 

moderat preconizat pentru restul anului 

(previziunile din primăvară: 1,5 %). 

Previziunile privind PIB-ul UE rămân 

neschimbate, la 1,4 % în 2019 și la 1,6 % 

în 2020. 

Riscurile la adresa perspectivelor 

economice globale rămân foarte 

interconectate și sunt, în principal, 

negative. Confruntarea economică 

prelungită dintre SUA și China, alături de 

incertitudinea ridicată legată de politica 

comercială a SUA, ar putea prelungi actuala 

tendință descendentă a comerțului și a 

industriei la nivel mondial și ar putea afecta 

și alte regiuni și sectoare. Această situație 

ar putea avea repercusiuni negative asupra 

economiei mondiale, inclusiv prin perturbări 

ale piețelor financiare. De asemenea, 

tensiunile din Orientul Mijlociu amplifică 

potențialul de creștere semnificativă a 

prețurilor petrolului. Pe plan intern, Brexit 

rămâne o sursă majoră de incertitudine. În 

cele din urmă, există riscuri semnificative 

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE, IMPOZITARE ȘI VAMĂ 

Previziunile economice din vara anului 2019 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip108_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip108_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_summer_10_07_19_ro_en.pdf


care planează asupra factorilor de creștere 

pe termen scurt și a dinamicii economice a 

zonei euro. Dificultățile din industria 

prelucrătoare, dacă persistă, și deteriorarea 

încrederi întreprinderilor ar putea influența 

și alte sectoare și ar putea afecta negativ 

condițiile de pe piața muncii, consumul 

privat și, în cele din urmă, creșterea 

economică. 

Următoarele previziuni economice ale 

Comisiei Europene vor fi cele de toamnă, 

publicate în luna noiembrie 2019. 

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evoluția cursurilor de schimb, a 

ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe informațiile disponibile până la data de 28 iunie 

2019. În ceea ce privește toate celelalte date care au fost avute în vedere, previziunile țin cont de informațiile 

disponibile până la data de 2 iulie a anului curent. 

Comisia publică anual patru seturi de previziuni economice. Previziunile publicate iarna și vara examinează 

doar evoluția anuală și trimestrială a PIB-ului și a inflației pentru anul în curs și pentru anul următor pentru toate 

statele membre și pentru zona euro, precum și datele consolidate la nivelul UE. 

Comisia Europeană a propus, în data de 11 iulie 2019, o actualizare a organizării activității 

Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), precum și noua agendă strategică de inovare 

a acestuia pentru perioada 2021-20271. 

EIT este un organism independent al UE, creat în 2008, care are rolul de a consolida capacitatea 

de inovare a Europei. Propunerile adoptate vor alinia EIT la următorul program al UE de cercetare și 

inovare Orizont Europa (2021-2027), care pune în aplicare angajamentul Comisiei de a stimula mai 

mult potențialul de inovare al Europei. Cu un buget propus de 3 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o 

creștere de 600 de milioane EUR sau 25 % față de actuala Agendă strategică de inovare (2014-

                                                           
1 COM(2019) 330, 2019/0152 (COD), Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind Agenda strategică 

de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei 

 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT 

Institutul european de inovare și tehnologie 

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en#relatedlinks
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_330_RO_ACTE_f.pdf
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2020), EIT va finanța activități ale comunităților de cunoaștere și inovare existente și noi (CCI) și va 

sprijini capacitatea de inovare a 750 de instituții de învățământ superior. 

Regulamentul EIT revizuit2 asigură o mai mare claritate juridică și alinierea la Programul-cadru 

al UE pentru cercetare și inovare. Noile soluții introduc, de asemenea, un model simplificat de 

finanțare pentru EIT, conceput pentru a încuraja mai eficient investițiile private și publice 

suplimentare. În final, el consolidează structura de conducere a EIT. 

EIT sprijină în prezent opt CCI-uri care reunesc societăți, universități și centre de cercetare 

pentru a forma parteneriate transfrontaliere. Agenda strategică de inovare propusă pentru perioada 

2021-2027 este menită să atingă următoarele obiective: 

1. creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare ; 

2. stimularea capacității de inovare a învățământului superior; 

3. lansarea noilor CCI-uri. 

 

Comisia Europeană a anunțat, în data de 11 iulie 2019, că, în urma negocierilor cu compania 

Airbnb, platforma și-a îmbunătățit și a clarificat pe deplin modul în care le prezintă consumatorilor 

ofertele de cazare, acestea fiind în prezent conforme cu standardele stabilite în legislația UE privind 

protecția consumatorilor. Aceste rezultate se datorează apelului lansat, în iulie 2018, de Comisia 

Europeană și de autoritățile UE pentru protecția consumatorilor. 

Principalele îmbunătățiri și modificări sunt următoarele: 

• în cazul căutărilor de oferte de cazare cu date selecționate, utilizatorii văd prețul total pe 

pagina care afișează rezultatele, inclusiv toate taxele și tarifele obligatorii aplicabile (cum ar fi taxele 

pentru prestarea de servicii, taxele pentru serviciile de curățenie și taxele locale); 

                                                           
2 COM(2019) 331, 2019/0151 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Institutul 

European de Inovare și Tehnologie (reformare) 

JUSTIȚIE, CONSUMATORI ȘI EGALITATE DE GEN 

Normele UE în materie de protecție a consumatorilor 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_331_RO_ACTE_f.pdf
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• Airbnb precizează în mod clar dacă oferta de cazare este introdusă pe piață de o persoană 

fizică sau juridică; 

• Airbnb pune la dispoziție pe site-ul său web un link ușor accesibil către platforma 

de soluționare online a litigiilor și toate informațiile necesare referitoare la soluționarea litigiilor. 

Airbnb și-a revizuit, de asemenea, clauzele de furnizare a serviciilor, astfel încât, în prezent: 

• se clarifică faptul că utilizatorii pot introduce o acțiune împotriva Airbnb în fața instanțelor 

din țara lor de reședință; 

• se respectă dreptul legal fundamental al utilizatorilor de a acționa în justiție o entitate care 

a oferit servicii de cazare, în caz de vătămare personală sau de daune; 

• societatea se angajează să nu modifice în mod unilateral clauzele și condițiile fără să îi 

informeze în prealabil, în mod clar, pe consumatori și fără să le ofere acestora posibilitatea de a 

rezilia contractul.  

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks
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În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, pentru a 9-a 

legislatură - iulie 20193, toate cele 20 de comisii permanente ale PE și cele două subcomisii au 

organizat, în data de 10 iulie a.c., reuniuni pentru a-și constitui biroul comisiei, alegându-și 

președintele și vicepreședinții. 

Biroul unei comisii, este format din președinte și până la 4 vicepreședinți și este ales pentru un 

mandat de 2 ani și jumătate. Alcătuirea politică a comisiilor reflectă componența parlamentului în 

ansamblul său. O comisie cuprinde între 25 și 73 membri cu drepturi depline și un număr echivalent 

de supleanți. 

  

Comisiile Parlamentului European examinează propunerile legislative ale UE prin adoptarea de 

rapoarte, propunerea amendamentelor în plen și supunerea la vot, și numesc o echipă de negociere 

care să conducă discuțiile  cu Consiliul cu privire la legislația UE. 

 Totodată, comisiile adoptă rapoarte din proprie inițiativă, organizează audieri cu experți și 

controlează celelalte organisme și instituții ale UE.  

Parlamentul European poate înființa subcomisii și comisii speciale temporare pentru a aborda 

probleme specifice și este împuternicit să creeze comisii de anchetă care să investigheze presupusele 

contravenții sau administrarea defectuoasă a legislației UE. La etapa de conciliere, se înființează o 

comisie  specifică. 

În mod normal, comisiile parlamentare se reunesc la Bruxelles, iar lucrările lor sunt susținute de 

un secretariat. Dezbaterile sunt publice și, în principiu, sunt transmise pe internet. 

Activitatea comisiilor este coordonată de către președinții acestora care se întrunesc în Conferința 

președinților de comisii. 

  

 

                                                           
3 Articolul 213 din Regulamentul de procedură: birourile comisiilor (a 9-a legislatură - iulie 2019) 

DIN AGENDA SĂPTĂMÂNII  

Comisiile Parlamentului şi-au ales birourile 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/about-committees.html
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În această legislatură, 5 parlamentari europeni români  au fost aleşi în conducerea comisiilor 

permanente ale noului Parlament European: 

✓ Adina Vălean – preşedintele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE); 

✓ Daniel Buda – vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI);  

✓ Cristian Buşoi – vicepreşedintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 

alimentară (ENVI); 

✓ Iuliu Winkler – vicepreşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA); 

✓ Maria Grapini – vicepreşedintele Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor 

(IMCO). 

Comisiile AFET şi REGI şi-au ales doar câte un vicepreşedinte, ceilalţi urmând să fie votaţi la 

reuniunile următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

(...) A fost un mandat de succes, în care România a dovedit că este puternic atașată valorilor 

europene și a acționat pentru consolidarea proiectului european, pentru o Uniune a cetățenilor, a 

libertăților, a eforturilor și a capacităților noastre conjugate. 

În cele șase luni de mandat, am dovedit eficiență, promptitudine și profesionalism, având în 

vedere că Președinția României la Consiliul UE s-a derulat într-un context complex și dinamic, marcat 

de alegerile europene, dar și de evoluțiile legate de Brexit, de un mediu internațional în permanentă 

schimbare. 

Președinția Consiliului Uniunii Europene a avut pentru România o semnificație deosebită, care 

a condus la rezultate semnificative atât pentru noi, ca stat membru, cât și pentru Uniunea Europeană 

în ansamblul său. 

(...) România și-a făcut datoria și a dovedit că este un stat membru responsabil, preocupat de 

avansarea agendei europene în folosul cetățenilor. Aceasta a fost principala așteptare a partenerilor 

europeni de la mandatul nostru. Aprecierile și reacțiile acestora la finalul celor 6 luni de Președinție, 

ne dovedesc că am avut succes în abordarea noastră. 

 

BILANȚUL PREȘEDINȚIEI ROMÂNE A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE  

Discursul premierului Viorica Dăncilă 
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(...) Acțiunile noastre au fost circumscrise motto-ului Președinției – Coeziunea, o valoare 

comună europeană, la care ne-am raportat întreaga activitate. Am promovat coeziunea între statele 

membre, între regiuni și comunități, între cetățeni. 

Am acționat astfel din convingerea că Uniunea Europeană poate progresa, în spiritul ideilor 

fondatoare ale proiectului european, doar menținând coeziunea și depășind decalajele între statele 

membre, în toate formele lor de manifestare. 

Într-o Europă puternică, sunt respectate drepturile și libertățile tuturor cetățenilor și nimeni nu 

este lăsat în urmă. 

Pentru o imagine cât mai exactă a efortului din acest mandat, aș dori să menționez câteva date 

privind rezultatele Președinției României la Consiliul UE. 

Bilanțul este impresionant: aproximativ 2500 de reuniuni și evenimente, din care 

peste 2000 de reuniuni ale grupurilor de lucru, 64 de reuniuni la nivel ministerial ale 

Consiliului Uniunii Europene, un total de 300 de evenimente organizate în România, 

precum și găzduirea Summit-ul de la Sibiu. 

În termeni de rezultate, putem vorbi, de asemenea, de un bilanț mai mult decât generos: 90 

de dosare legislative închise într-un timp record de trei luni până la finalul activității legislative a 

Parlamentului European, în medie un dosar în fiecare zi. La care adăugăm 84 de Concluzii ale 

Consiliului UE adoptate pe multiple teme de interes comun, numeroase rapoarte de progres ale 

Președinției elaborate, Decizii de Consiliu aprobate. 

Totodată, Președinția României a Consiliului UE a pregătit și susținut  poziția UE în diverse foruri 

internaționale.  

România a fost primul stat care deține președinția rotativă care a prezentat, la nivel de prim-

ministru, prioritățile mandatului în plenul Consiliului Economic și Social European. 

Am păstrat un dialog constant și cu reprezentanții Comitetului European al Regiunilor, pentru 

că ne-am dorit o implicare cât mai activă în consolidarea proiectului european a tuturor celor 

interesați 

Am pledat pentru avansarea dimensiunii sociale, pentru promovarea egalității de gen și 

combaterea antisemitismului, xenofobiei și a discursului bazat pe ură. 
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Am militat pentru ca sub auspiciile Președinției Române să fie elaborată ”Declarația de la 

București a copiilor din Uniunea Europeană”, instrument care pune bazele consultării copiilor și 

tinerilor în procesul decizional al Uniunii Europene. 

(...) Am obținut rezultate vizibile, durabile, la care cetățenii să se poată raporta cu ușurință și 

claritate, am reușit să finalizăm și să avansăm negocierile pe dosare importante, care au efecte 

benefice pentru viața cetățenilor europeni. 

Am avut numeroase reușite pe toți cei patru piloni – cheie pe care i-am enunțat în programul 

nostru de priorități: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa actor global, Europa valorilor 

comune. (...) Așa cum bine știți, agenda Uniunii Europene sub mandatul Președinției României a fost 

marcată de evoluțiile pe o serie de dosare orizontale de relevanță majoră pentru viitorul proiectului 

european, precum Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, gestionarea procesului Brexit sau 

definirea Agendei Strategice 2019-2024. 

Totodată, pe durata mandatului nostru, au fost formulate o serie de decizii cruciale în raport 

cu multe dintre politicile UE, precum cele din domeniul social, al energiei și schimbărilor climatice, 

al Pieței Unice Digitale, precum și al securității interne UE și Uniunii Economice și Monetare. 

După mandatul Președinției României la Consiliul UE, atât parcursul european al statelor din 

Balcanii de Vest, angajamentul Uniunii Europene pentru partenerii din Parteneriatul Estic, cât și 

relevanța geopolitică a Mării Negre sunt reașezate pe agenda priorităților UE. 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene s-a dovedit dinamică și capabilă de efort 

substanțial susținut, calități care au contribuit decisiv la avansarea semnificativă a negocierilor. Am 

avut o foarte bună cooperare cu toți actorii europeni și cu statele membre. 

Rezultatele noastre reflectă, în final, munca tuturor statelor membre, la nivelul Consiliului, și 

susținerea tuturor actorilor instituționali europeni, fără de care misiunea noastră ar fi fost mult mai 

dificilă. 

Am reușit să construim punți de legătură, să consolidăm dialogul între statele membre și 

instituțiile europene, între statele membre și cetățeni, să întărim încrederea cetățenilor în instituțiile 

europene. 
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Câteva elemente prin care Președinția României rămâne în memoria instituțională a 

Uniunii Europene: 

▪ am contribuit la definirea viitorului Uniunii; 

▪ am acționat pentru mai multă coeziune în Europa; 

▪ am lucrat pentru o Europă mai sigură și mai ales pentru întărirea frontierelor externe; 

▪ am acționat pentru promovarea digitalizării și inovării; 

▪ am livrat rezultate pentru întărirea uniunii energiei și combaterea schimbărilor climatice; 

▪ am lucrat pentru întărirea uniunii economice și monetare și pentru o mai mare rezistență 

a economiei europene la crize; 

▪ am contribuit la întărirea rolului UE în lume și în vecinătate; 

▪ am menținut activă agenda de extindere a Uniunii, o politică cu valoare strategică 

deosebită. 
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În contextul exercitării președinției finlandeze a Consiliului UE s-a desfășurat la Bruxelles 

reuniunea miniștrilor responsabili în domeniul ocupării forței de muncă, politici sociale, sănătate şi 

consumatori. 

În deschiderea evenimentului, participanții au susținut 

o dezbatere publică cu privire la economia stării de bine pe 

baza unui document al OCDE solicitat de preşedinţia 

finlandeză. Aceasta reprezintă o temă prioritară pe agenda 

EPSCO în cadrul exercitării mandatului președinției 

finlandeze.  

Principala teză care se află la baza economiei stării de 

bine este că bunăstarea oamenilor contribuie la creșterea 

economică durabilă. 

 Dezbaterea a fost deschisă de Angel Gurria, secretarul general al Organizației pentru cooperare 

și dezvoltare economică (OCDE) care a evidențiat faptul că bunăstarea oamenilor se bazează pe 

următorii factori: îmbunătățirea competențelor, reducerea inegalităților, o mai bună protecție socială 

și egalitatea de gen.  

Miniștrii au fost invitați să se exprime cu privire la bunăstare și  a legăturii dintre politicile 

economice și politicile în materie de bunăstare în vederea  orientării procesului politic și decizional. 

Participanții au convenit că reducerea inegalităților constituie o prioritate politică și că principiul 

economiei bunăstării trebuie să fie integrat în politicile viitoare ale UE. Nu în ultimul rând, miniștrii au 

propus monitorizarea legăturii dintre principiul economiei bunăstării și creșterea economică în 

contextul strategiei Europa post-2020. 

CONSILIUL PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ,  

SĂNĂTATE ŞI CONSUMATORI 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-ADD-1/en/pdf
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 „(…) Această dezbatere a venit într-un moment foarte 

potrivit. În prezent, în UE se înregistrează o creștere 

economică continuă și niveluri record ale ocupării forței de 

muncă. Dar pentru cât timp? Oamenii sunt bunul nostru cel 

mai de preț și nu putem obține o creștere durabilă pe termen 

lung decât prin optimizarea stării lor de bine” - a declarat Aino-

Kaisa Pekonen, ministrul afacerilor sociale din Finlanda. 

Miniștrii au aprobat recomandările specifice fiecărei țări 

(CSR) care intră în sfera de responsabilitate a Consiliului 

EPSCO . 

De asemenea, miniștrii  au aprobat avizele Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO) 

și Comitetului pentru protecție socială (CPS) în urma examinării punerii în aplicare a aspectelor legate 

de piața forței de muncă și a aspectelor sociale din cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 

2018. 

În continuare, Consiliul a susținut pe baza unei note a președinției o dezbatere publică cu  privire 

la aspectele referitoare la ocuparea forței de muncă și politica socială din cadrul comunicării „O planetă 

curată” . Miniștrii au fost invitați să se exprime cu privire la modul în care politicile din domeniul 

ocupării forței de muncă și cele sociale ar trebui să fie concepute pentru a sprijini tranziția către o 

economie competitivă neutră din punct de vedere al climei. Un alt punct al dezbaterii a vizat 

identificarea acțiunilor urgente pentru atenuarea efectelor negative ale tranziției către o economie 

neutră din punct de vedere al impactului asupra climei, ținând seama, în special, de lucrătorii cu un 

nivel scăzut de calificare.  

Miniștrii au convenit asupra obiectivului principal de a realiza o economie neutră din punct de 

vedere climatic până în 2050 și au evidențiat  elementele-cheie ale acestui proces:   

✓ tranziția echitabilă; 

✓  beneficii pentru toți (persoane, țări, regiuni, sectoare economice); 

✓  respectarea principiului potrivit căruia „nimeni nu este lăsat în urmă”. 

 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10182-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10182-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10688-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10467-2019-INIT/ro/pdf
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În 8 iulie a.c. a avut loc reuniunea Eurogrup, care s-a desfăşurat în două etape, respectiv în 

formatul obişnuit şi în configuraţie deschisă. 

În cadrul întâlnirii obișnuite, miniștrii au discutat despre perspectivele participării Croației la 

mecanismul UE al cursului de schimb (MCS II) și a fost adoptată o declaraţie privind acest parcurs.  

Dl Mário Centeno, președintele Eurogrupului a declarat: „(…) Intenția Croației de a adera la MCS 

II arată că zona euro reprezintă o ancoră solidă de stabilitate și creștere în Europa, care continuă să 

atragă noi membri. Am convingerea că zona euro va continua să crească în următorii ani. (…)” 

În iulie 2018, a fost activat cadrul de supraveghere pentru Grecia și s-a discutat despre cel de al 

treilea raport trimestrial de supraveghere consolidată privind Grecia. 

Totodată, situația bugetară din zona euro s-a aflat pe ordinea de zi a reuniunii, discutându-se în 

special despre perspectivele pentru 2020. Pe baza raportului Consiliului bugetar european și a 

evaluărilor Comisiei Europene ale situației bugetare, se vor elabora orientările bugetare viitoare.  

De asemenea, a fost dezbătut raportul Băncii Centrale Europene (BCE) privind rolul internațional 

al monedei euro. Mario Draghi, președintele BCE a precizat că ponderea monedei euro în rezervele 

valutare la nivel mondial, în emiterea de titluri internaționale și în depozitele internaționale a crescut 

la fel ca și ponderea în soldul creditelor internaționale. Utilizarea sa ca monedă de facturare a rămas 

în general stabilă ca și transferurile de bancnote euro către destinații din afara zonei euro. Conform 

raportului, moneda euro a rămas pe locul 2 ca monedă importantă în sistemul monetar internațional. 

Miniștrii au salutat decizia Consiliului European de a o desemna pe Christine Lagarde drept 

candidat la funcția de președinte al BCE. 

În cadrul configurației deschise, miniștrii au discutat despre aprofundarea uniunii economice și 

monetare (UEM) și despre acțiunile ulterioare summitului zonei euro din iunie 2019. 

REUNIUNEA EUROGRUP 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/07/08/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/08/statement-on-croatia-s-path-towards-erm-ii-participation/
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-2019_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/assessment-prospective-fiscal-stance-appropriate-euro-area-2020_ro
https://www.ecb.europa.eu/pub/ire/html/ecb.ire201906~f0da2b823e.en.html#toc2
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Dl Mário Centeno, președintele Eurogrupului a declarat: „(…) vom depune eforturi pentru a oferi 

soluții coerente și judicioase în lunile următoare. Pentru a realiza acest lucru, este necesar ca toate 

părțile să dea dovadă de spirit de compromis. Voi continua să am o abordare constructivă în acest 

sens.” 

 

Miniștrii au trecut în revistă situația actuală a pachetului legislativ privind resursele proprii ale 

UE, lansat în mai 2018 de Comisia Europeană. Acesta vizează modernizarea sistemului existent al 

resursele proprii ale UE în contextul cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, prin 

intermediul a trei noi resurse proprii: o plată bazată pe deșeurile de material plastic, o cotă din 

încasările sistemului de comercializare a certificatelor de emisii și o cotă din baza fiscală consolidată 

comună a societăților. Consiliul a analizat, în plus, posibilitatea recurgerii la noi surse potențiale de 

venituri, dincolo de cele sugerate inițial de Comisie. Lucrările tehnice pe această temă vor continua, 

în vederea discuției cu privire la cadrul financiar multianual la reuniunea Consiliului European din luna 

octombrie a.c. 

De asemenea, Finlanda și-a prezentat prioritățile mandatului său în domeniul afacerilor 

economice și financiare. Printre acestea, se numără: 

• măsuri sporite în domeniul schimbărilor climatice; 

• piețe financiare mai solide și care să funcționeze bine; 

• simplificarea coordonării politicilor economice; 

• impozitare simplă și eficace; 

• maximizarea valorii adăugate a arhitecturii financiare europene pentru dezvoltare; 

• un buget al UE cu o bună gestiune financiară. 

Mika Lintilä, ministrul finlandez al finanțelor a declarat: „(...) Prioritatea numărul unu a 

programului președinției noastre poate fi exprimată în două cuvinte: schimbările climatice. Trebuie să 

fim realiști cu privire la provocarea cu care se confruntă planeta și să fim ambițioși cu privire la modul 

CONSILIUL AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE (ECOFIN) 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10653-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9911-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf
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în care aceasta poate fi abordată. De aceea, pe parcursul președinției noastre, vom așeza creșterea 

durabilă și inițiativele de facilitare a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

în fruntea programului nostru de lucru”. 

Consiliul a adoptat o recomandare adresată Consiliului European cu privire la numirea doamnei 

Christine Lagarde în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene. Recomandarea formalizează 

acordul la care a ajuns Consiliul European la 2 iulie a.c. ce urmează să ia în octombrie a.c. o decizie 

formală privind numirea, după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor BCE. 

Persoana care va ocupa funcția de președinte îi va urma lui Mario Draghi, al cărui mandat expiră la 31 

octombrie 2019, și va avea un mandat de 8 ani, care nu poate fi reînnoit. 

Consiliul a emis recomandările și avizele sale din 2019 destinate statelor membre cu privire la 

politicile lor economice, de ocupare a forței de muncă și bugetare, încheind astfel Semestrul european 

de anul acesta. Recomandările au fost discutate de Consiliul European în iunie și aprobate de Consiliul 

EPSCO la 8 iulie a.c. Obiectivul general al recomandărilor este de a încuraja statele membre să își 

sporească potențialul de creștere prin modernizarea economiilor lor și să își consolideze, în continuare, 

reziliența. În pofida unor incertitudini globale și a unor condiții mai puțin favorabile, se prevede că 

economiile tuturor statelor membre vor crește în 2020, iar șomajul se situează la un nivel minim 

record. În acest context, recomandările specifice fiecărei țări se axează pe punerea în aplicare a unor 

reforme structurale eficace, pe stimularea strategiilor de investiții și pe încurajarea politicilor bugetare 

responsabile. 

 

 

 

 

 

Reuniunea informală a miniștrilor mediului s-a desfășurat la Helsinki sub egida președinției 

finlandeze a Consiliului UE și a fost prezidată de către dna  Kristinta Mikkone, ministrul finlandez 

responsabil cu mediul și schimbările climatice. La eveniment au participat și reprezentanți ai Comisiei 

Europene: dl Miguel Arias Cañete, responsabil cu politicile climatice și energia și dl Karmenu Vella, 

responsabil pentru mediu afaceri maritime și pescuit. 

REUNIUNEA INFORMALĂ A CONSILIULUI DE  MEDIU 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10916-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10916-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/02/european-council-appoints-new-eu-leaders/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/02/european-council-appoints-new-eu-leaders/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/09/economic-employment-and-fiscal-policies-2019-country-specific-recommendations/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/2019/
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În discursul de deschidere, dna Kristinta Mikkone a atras atenția asupra necesității intensificării 

combaterii schimbărilor climatice și stopării pierderii biodiversității care reprezintă principalele 

amenințări pentru economia și bunăstarea Europei.  

„(…) Viitorul Europei depinde de capacitatea noastră de a gestiona aceste provocări. UE trebuie 

să stabilească obiective ambițioase în materie de climă și obiective concrete pentru a stopa pierderea 

biodiversității. Trebuie să avem o viziune clară a viitorului pentru a putea lua decizii-cheie privind 

reforma economică în următorii câțiva ani”. 

Unul dintre obiectivele prioritare ale președinției finlandeze vizează obținerea unui acord cu 

privire la strategia UE pe termen lung privind clima. 

“(…) Pentru ca politica UE în domeniul climei să fie 

conformă cu obiectivul de limitare a creşterii medii a 

temperaturii globale sub 2 grade trebuie să asigurăm 

tranziția către neutralitatea climatică și să ajungem la 

un echilibru global între emisiile de gaze cu efect de 

seră și rezervoarele de carbon până cel târziu în 2050.  

Am avut o discuție deschisă, care va contribui la 

identificarea principalelor obstacole care trebuie 

depășite pentru a se  ajunge la un acord până la 

sfârșitul anului. Tranziția către o societate cu emisii zero 

trebuie să fie echitabilă și trebuie să răspundem 

preocupărilor cetățenilor” -  a declarat dna Kristinta 

Mikkone. 

Miniștrii au evidențiat faptul că UE și-a menținut poziția de lider global în domeniul schimbărilor 

climatice prin transpunerea în legislație a obiectivele de reducere a emisiilor și integrarea acestora în 

toate domeniile de politică.  

Referitor la tema privind stoparea pierderii biodiversității, miniștrii au evidențiat că UE va stabili 

obiective ambițioase pentru anii 2030, 2040 și 2050. 
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La 8 iulie 2019 a avut loc cel de-al 21-lea 

summit UE-Ucraina la Kiev, la care au participat 

preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, 

preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude 

Juncker, precum şi preşedintele Ucrainei, 

Volodîmîr Zelenski. 

Cu această ocazie, liderii şi-au reafirmat 

sprijinul faţă de relaţiile politice şi economice 

dintre UE şi Ucraina şi s-a discutat despre punerea 

în aplicare a acordului de asociere şi despre calea 

de urmat.  

Donald Tusk a declarat „(...) Parteneriatul 

nostru este construit pe baza acordului de asociere, care este cel mai cuprinzător acord pe care UE îl 

are cu vreo țară. Acest acord reprezintă cadrul continuei noastre asocieri politice și integrări 

economice. Am discutat astăzi despre modul în care putem utiliza pe deplin potențialul său, în 

beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor noastre.”  

Totodată, a fost abordată situaţia conflictului din estul Ucrainei şi anexarea ilegală a 

Crimeei şi Sevastopolului. Liderii şi-au declarat sprijinul ferm pentru suveranitatea şi integritatea 

teritorială a Ucrainei. În acest context, Donald Tusk a declarat „(...) Nu recunoaștem și nu vom 

recunoaște anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Rusia. În urmă cu doar câteva zile, 

UE a prelungit, în unanimitate, sancțiunile economice împotriva Rusiei, pentru încă șase luni. 

Sancțiunile vor rămâne în vigoare până la punerea în aplicare integrală a acordurilor de la Minsk.” 

În plus, liderii au solicitat Rusiei să elibereze marinarii ucraineni capturați și să asigure libera 

circulație și trecerea neîngrădită spre și dinspre Marea Azov, în conformitate cu dreptul internațional. 

SUMMIT UE-UCRAINA 

Luni, 8 iulie 2019, Kiev, Ucraina 
 

 

Luni, 28 ianuarie 2019 

Joi, 

https://www.consilium.europa.eu/media/40278/eu-ua-joint-statement-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40278/eu-ua-joint-statement-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/07/08/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-eu-ukraine-summit-in-kiev/
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UE s-a angajat să își intensifice sprijinul acordat regiunii Mării Azov cu noi măsuri în valoare de 

10 milioane EUR, care vor fi îndreptate spre diversificarea economiei locale și a întreprinderilor mici, 

spre creșterea implicării societății civile locale și a cetățenilor în procesul decizional, spre îmbunătățirea 

securității comunității și a siguranței publice. 

De asemenea, UE și Ucraina au condamnat măsurile Rusiei care îi autorizează pe cetățenii 

ucraineni din zonele care, în prezent, nu se află sub controlul guvernului să solicite cetățenia 

rusă într-o manieră simplificată. 

Președintele Tusk a solicitat, din nou, eliberarea producătorului de film și scenaristului 

ucrainean Oleh Sențov, deținut ilegal în închisoare, precum și a tuturor persoanelor deținute ilegal în 

Crimeea și Rusia. 

În cadrul dezbaterilor privind punerea în aplicare a acordului de asociere, liderii UE şi ai Ucrainei 

au subliniat succesul acestuia, prin care s-a reuşit stimularea comerțului bilateral cu aproximativ 50 % 

din ianuarie 2016, precum şi al regimului de călătorii fără viză pentru cetăţenii ucrainieni care au 

efectuat aproape 3 milioane de vizite în UE. 

În continuarea dezbaterilor, au fost recunoscute progresele substanţiale realizate de Ucraina în 

procesul de reformă. În plus, s-a convenit asupra necesității de a finaliza reformele pieței gazelor și 

energiei electrice, în vederea unei integrări progresive cu piața energetică a UE. 

În marja reuniunii, Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de măsuri, în valoare de 109 

milioane EUR, pentru descentralizare, combaterea corupţiei, responsabilizarea societăţii civile şi 

guvernanţa responsabilă şi eficientă în Ucraina. 

 

 Nagră – 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3812_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3812_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3811_ro.htm
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