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Există o preocupare crescândă pentru 
cooperare și implicare în luarea deciziilor, 

fără a se periclita actul de guvernare 
european - cât mai aproape de interesele 

comunităților. În ultimul deceniu s-au făcut 
eforturi pentru consolidarea principiului 

subsidiarității în legislația UE. Tratatele UE 
au conferit parlamentelor naționale dreptul  
de a se exprima cu privire la proiectele de 

acte legislative ale Uniunii. 

„Parlamentele naționale contribuie, în mod 
activ, la buna funcționare a Uniunii.”  

 

„În temeiul principiului 

cooperării loiale, Uniunea 

și statele membre se 

respectă și se ajută 

reciproc în îndeplinirea 

misiunilor care decurg din 

tratate.” 

 

„În conformitate cu principiile 

statului de drept toate autoritățile 

publice trebuie să acționeze 

întotdeauna în limitele stabilite de 

lege, respectând valorile 

democrației și ale drepturilor 

fundamentale, precum și sub 

controlul unor instanțe de judecată 

independente și imparțiale.” 

 

„De fiecare dată când principiile 

democratice sunt restrânse în UE,  

vocea Uniunii la nivel global își pierde 

din intensitate. Nu putem fi în măsură 

să promovom libertatea mass-mediei 

și statul de drept în vecinătatea 

noastră,decât dacă dispunem de 

mijloace de informare libere și de 

instanțe judecătorești independente în 

UE.” 
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În contextul demarării, la Bruxelles, a Săptămânii europene a orașelor și regiunilor 

2019, Comisia Europeană a prezentat Indicele competitivității regionale 2019 și un sondaj 

Eurobarometru privind politica regională.  

Actualizat la fiecare trei ani, indicele competitivității regionale permite regiunilor să 

monitorizeze și să evalueze evoluția lor în timp și în comparație cu alte regiuni  în ceea ce 

privește inovarea, guvernanța, transportul, infrastructura digitală, sănătatea sau capitalul 

uman. Prin sprijinirea regiunilor, pentru a-și identifica punctele forte și punctele slabe, și 

prin direcționarea investițiilor publice, indicele poate fi un instrument pentru pregătirea 

noilor programe. 

Rezultatele din 2019 confirmă un model policentric, cu o performanță bună a 

majorității capitalelor și regiunilor cu orașe mari, care beneficiază de economii stabile, 

conectivitate bună și un nivel ridicat al capitalului uman. De asemenea, la 10 ani de la criza 

economică, diviziunea între nord-vest și sud-est a UE este încă clară și vizibilă.  

Primul loc este ocupat de Stockholm (Suedia), cu 100 de puncte, urmat de Londra 

(UK), cu 99,1 puncte, și Utrecht (Olanda), cu 99 de puncte. Ultimele locuri sunt ocupate de 

COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

 

POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE ȘI 

NEGOCIERI PRIVIND EXTINDEREA ȘI POLITICA 

REGIONALĂ 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/maps/regional_competitiveness/


 

 
5 

regiunile Egeea de Nord (din Grecia), cu zero puncte, și Sud-Est (România) cu 5,3 puncte 

(locul 267 din 268). 

Referitor la România, București 

Ilfov este singura regiune încadrată în cel 

mai înalt stadiu de dezvoltare (5), trei 

regiuni ajung în stadiul 2 – Centru, Vest și 

Nord-Vest, iar patru sunt la cel mai redus 

nivel de dezvoltare (1) – Sud-Est, Nord-

Est, Sud Muntenia și  Sud-Vest Oltenia. 

Scorul mediu național este de 17,84 de 

puncte (din 100 maximum) și, în afară de 

București – Ilfov, numai Regiunea Vest (cu 

20,9 puncte) mai depășește acest prag. 

București-Ilfov, regiunea din 

România cu cel mai mare scor (55,92 din 

100 maximum posibil) în indicele 

competitivității regionale, se află pe locul 

151, din 268 de regiuni, iar din punct de 

vedere al PIB se situează pe poziția 25. 

Regiunea București-Ilfov este similară 

Vienei, Antewerpen, Karlsruhe, Praga, dar 

are punctaje inferioare la sub-indicatori 

precum stabilitatea macroeconomică, 

sistemul de educație obligatoriu, 

sănătatea, eficiența pieței muncii, 

complexitatea afacerilor. 

Punctajul total al regiunii Centru 

este inferior celui înregistrat de Sud 

Muntenia: 13,18 (locul 249), comparativ 

cu 15,62 (locul 247 din 268). 

Regiunea Nord-Vest, aflată pe locul 

246, are o eficiență a pieței muncii peste 

cea existentă în regiunile din UE similare 

ei (regiuni din Grecia, Slovacia, Polonia). 

La indicatorul „educație de bază”, 

toate regiunile din România au un punctaj 

mai mic  față de regiunile similare din alte 

state membre. Sub-indicatorul acesta 

formează, alături de infrastructură, 

sănătate, instituții și stabilitate 

macroeconomică, indicatorul „dimensiu-

nea de bază”, la care nu excelează nicio 

regiune autohtonă.  

Sondajul flash Eurobarometru privind conștientizarea și percepția politicii europene 

de către cetățeni arată că marea majoritate a europenilor (81 %) consideră că proiectele 

finanțate de UE au un impact pozitiv asupra vieții lor, atunci când sunt la curent cu aceste 

proiecte (doar 40 %). 

Potrivit sondajului Eurobarometru, majoritatea respondenților a afirmat că UE ar 

trebui să investească mai mult în educație, sănătate sau infrastructuri sociale (91%), mediu 

(90%) și ar trebui să se concentreze asupra regiunilor cu un nivel ridicat al șomajului (69%), 

a zonelor urbane defavorizate (54%) și a zonelor îndepărtate și montane (52%). 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227
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CUNOAȘTEREA POLITICII REGIONALE A UE ÎN ROMÂNIA 
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Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind gestionarea bugetului UE 

În ultimul său raport privind gestionarea bugetului UE, Curtea de Conturi Europeană 

a confirmat că administrarea bugetului UE s-a îmbunătățit semnificativ în mandatul 

Comisiei Juncker. Auditorii au acordat, pentru cel de al 12-lea an la rând, un aviz favorabil 

în ceea ce privește conturile anuale ale UE și, pentru al treilea consecutiv, o opinie cu 

rezerve privind plățile din 2018.  

În anul 2018, cheltuielile UE au totalizat 156,7 miliarde de euro. Această sumă 

reprezintă 1% din venitul național brut al UE și aproximativ 2% din totalul cheltuielilor 

publice ale statelor membre ale UE. Bugetul UE este convenit anual – în contextul cadrelor 

financiare pe șapte ani – de către Parlamentul European și de către Consiliu. 

Răspunderea pentru asigurarea execuției corespunzătoare a bugetului revine, în 

primul rând, Comisiei Europene, împreună cu celelalte instituții și organe ale UE. Însă, 

pentru aproximativ două treimi din cheltuieli – în principal în domeniul resurselor naturale 

și al coeziunii – această răspundere este partajată cu statele membre. 

Prezentarea Raportului anual al Curții de Conturi Europene dă startul „procedurii 

anuale de descărcare de gestiune” a bugetului UE. 

Nivelul de 

eroare estimat nu 

constituie un indiciu 

al fraudei, al 

ineficienței sau al 

risipei, ci reprezintă o 

estimare a sumelor 

de bani care au fost 

deja plătite din 

bugetul UE, în pofida 

nerespectării 

anumitor norme. 

 

BUGET ȘI RESURSE UMANE  
 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_RO.pdf
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Bugetul UE pentru perioada 2021-2027 

Comisia Europeană (CE) a prezentat, în data de  9 octombrie 2019, o comunicare 

intitulată „A sosit momentul să luăm o decizie cu privire la cadrul financiar multianual al 

Uniunii pentru perioada 2021-2027”, o contribuție a acesteia pentru  reuniunea Consiliului 

European din 17 -18 octombrie 2019. CE a recomandat impulsionarea negocierilor pentru 

ca, înainte de sfârșitul anului, să se ajungă la un acord privind un buget al UE modern, 

echitabil și echilibrat, pentru perioada 2021-2027. În comunicare1, Comisia Europeană a 

prezentat principalele puncte pe care liderii UE trebuie să le analizeze și la care să indice o 

direcție pentru a se ajunge la un acord rapid:  

— un nivel global al finanțării care să corespundă priorităților comune ale Uniunii; 

— un buget modern care să asigure un echilibru corect între politici și să pună un 

accent puternic pe valoarea adăugată a UE; 

— o abordare transparentă a finanțării bugetului UE și introducerea unor noi surse 

de venit pentru a sprijini prioritățile și a reduce sarcina asupra contribuțiilor naționale;  

— o coerență a politicilor, prin asigurarea unei legături strânse între finanțare și 

prioritățile de politică și prin consolidarea instrumentelor care protejează bugetul UE de 

deficiențele în domeniul statului de drept. 

-   

 

 

 

Comisia Europeană a lansat, în data de  8 octombrie 2019, cea de-a doua ediție a 

programului său Monitorul orașelor culturale și creative, un instrument conceput pentru a 

compara și stimula potențialul creativ și cultural al orașelor europene, care este vital 

pentru stimularea creșterii economice și a coeziunii sociale. Ediția din 2019 prezintă un 

profil actualizat al bogăției culturale și creative a Europei, pe un eșantion extins de 190 de 

orașe din 30 de țări, printre care se numără Norvegia și Elveția. Monitorul a fost creat 

de Centrul Comun de Cercetare (serviciul științific și de cunoaștere al Comisiei) și este 

însoțit de un instrument on-line reorganizat care permite orașelor să adauge date proprii 

pentru o acoperire și o analiză comparativă mai aprofundate.  

 

 
1 COM(2019)456 

EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT  

Ediția 2019 a Monitorului orașelor culturale și creative 
 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1562316029000&uri=COM:2019:456:FIN
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Principalele constatări  

Orașele Paris (Franța), Copenhaga (Danemarca), Florența (Italia) și Lund (Suedia) sunt 

în fruntea clasamentului, Lund numărându-se pentru prima oară printre orașele din top (în 

raport cu ediția din 2017). 

Rata de ocupare a forței de muncă a crescut în sectoarele culturale și creative, în 

special în orașele din nordul și estul Europei, unde creșterea anuală medie a fost de 

aproximativ 12% [în Budapesta (Ungaria), Tallinn (Estonia), Vilnius 

(Lituania), Cracovia și Wroclaw (Polonia) și Tartu (Estonia)]. 

Performanțele macroregionale arată că Europa de Nord are cele mai bune rezultate. 

Europa de Vest are poziție de lider în privința dinamismului cultural, urmată foarte 

îndeaproape de Europa de Nord și de Europa de Sud. Europa de Vest a obținut, de 

asemenea, cel mai bun scor în domeniul „economiei creative”, fiind urmată îndeaproape de 

Europa de Nord. În general, orașele din Europa de Nord și de Est se remarcă prin cea mai 

bună dinamică a creării locurilor de muncă. 

Viitoarele fonduri ale politicii de coeziune a UE ar putea sprijini și mai mult 

convergența socio-economică și coeziunea teritorială, concentrându-se pe generarea de 

locuri de muncă creative și pe inovare, pe conexiunile de transport și pe guvernanță, domenii 

în care în prezent există cele mai mari neajunsuri. 

Principalele orașe culturale și creative sunt mai prospere; astfel, există o legătură 

pozitivă și semnificativă între punctajele indicelui „Orașelor culturale și creative” și nivelurile 

veniturilor din orașe. 
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Facilități pentru activități 
culturale 

Participare și 

atractivitate culturală 

Locuri de muncă creative 

bazate pe cunoaștere 

Proprietate intelectuală și 

cunoaștere 

București Cluj Napoca Iași Timișoara Baia Mare Sibiu 



 

 
11 

 

 

Orașele românești obțin punctaje relativ similare pe baza 

indicelui orașelor culturale și creative, Cluj-Napoca ocupând cea 

mai bună poziție din țară în raport cu orașele europene similare. 

Acesta se situează pe locul 25 în grupul celor 40 clasificate la 

nivel european,  orașe cu 250 000-500 000 de locuitori. 

• Conform indicelui „dinamism cultural”, Cluj-Napoca se află pe 

locul 27 în grupul celor 40 de orașe europene clasate cu 250 000 - 500 

000 de locuitori, datorită poziției a 22-a în cadrul sub-indicelui participare 

și atractivitate culturală. Timișoara se află pe locul 31 în cadrul aceluiași 

grup, iar privind sub-indicele participare și atractivitate culturală pe locul 

30. 

Timișoara va fi Capitala europeană a culturii în anul 2021, cu un 

program axat pe creșterea energiei civice prin reducerea excluziunii 

sociale și a neîncrederii în spațiile publice. 

• Conform indicelui „economie creativă”, Bucureștiul se află pe 

locul 10 în grupul său de 20 de orașe europene cu peste 1 milion de 

locuitori, datorită poziției a 4-a în cadrul sub-indicelui locuri de muncă 

noi în sectoarele creative. Cluj-Napoca este pe locul 9, conform aceluiași 

indice în grupul său. 

• Conform indicelui „mediu propice”, Timișoara ocupă locul 17 în 

grupul cu 250 000 - 500 000 de locuitori, datorită poziției a 8-a în cadrul 

sub-indicelui deschidere, toleranță și încredere.  

• Cluj-Napoca ocupă locul 20 conform aceluiași indice, dar se 

află pe locul 3 în cadrul sub-indicelui deschidere, toleranță și încredere. 

Electric Castle, Jazz in the Park, TIFF (Transilvania International Film 

Festival), Comedy Cluj, ClujShorts și The Untold Festival sunt doar câteva 

dintre festivalurile mari din Cluj-Napoca. Orașul devine din ce în ce mai 

cunoscut pentru programul său bogat de evenimente. În anul 2015, a 

fost numit Capitală Europeană a Tineretului. 
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În marja Consiliului justiție și afaceri interne (7-8 octombrie 2019), comisarul 

european responsabil pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, dl  

Dimitris Avramopoulos, și comisarul european responsabil pentru uniunea securității, dl 

Julian King, au găzduit cea de-a cincea reuniune ministerială a Forumului UE pentru 

internet. 

  Participanții la acest eveniment și-au exprimat angajamentul față de un protocol 

UE pentru situații de criză — un răspuns rapid pentru a stopa răspândirea virală a 

conținutului on-line cu caracter terorist și extremist violent. Comisia, statele membre și 

furnizorii de servicii online, inclusiv Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Dropbox, 

JustPast.it și Snap s-au angajat să colaboreze, voluntar, în cadrul stabilit de protocolul 

pentru situații de criză, asigurând, în același timp, o protecție solidă a datelor și oferind 

garanții privind drepturile fundamentale.  

Protocolul UE pentru situații de 

criză aprobat de Forumul UE pentru 

internet: 

• va asigura o reacție rapidă și 

coordonată - autoritățile statelor membre, 

împreună cu Europol, Forumul global al 

internetului pentru combaterea 

terorismului (GIFCT) și furnizorii de 

servicii on-line vor fi în măsură să 

răspundă rapid și în mod coordonat 

pentru a se asigura că se stopează rapid 

răspândirea conținutului care are caracter 

terorist sau extremist violent; 

• va facilita cooperarea dintre 

sectorul public și privat - în cazul unei 

crize, autoritățile de aplicare a legii și 

furnizorii de servicii on-line vor face 

schimb de informații relevante privind 

conținutul online (de exemplu, URL-uri, 

mijloace de comunicare audiovizuale și 

metadate) în mod securizat și în timp real; 

• va facilita un acord voluntar 

- protocolul nu înlocuiește cadrele juridice 

naționale sau mecanismele naționale 

existente de gestionare a crizelor; acesta 

ar trebui să se aplice numai în situații 

extraordinare, în care măsurile naționale 

nu mai sunt suficiente pentru a coordona 

o reacție rapidă și transfrontalieră. 

Totodată, în cadrul Forumului UE pentru internet s-au discutat progresele generale 

înregistrate cu privire la asigurarea eliminării conținutului on-line cu caracter terorist de la 

ultima reuniune a forumului din decembrie 2018 și s-au analizat noile provocări. Printre 

temele abordate s-a numărat amenințarea globală reprezentată de abuzul și exploatarea 

UNIUNEA SECURITĂȚII  

Combaterea terorismului on-line 
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sexuală a copiilor pe internet. Cooperarea dintre autoritățile publice și platformele online 

este esențială pentru combaterea eficientă a acestor infracțiuni abominabile. Participanții 

au făcut, de asemenea, bilanțul eforturilor de a răspunde provocărilor reprezentate de 

extremismul de dreapta și de efectul de radicalizare pe care îl poate produce discursul 

politic violent. 

 

 

 

 

 

Uniunea Europeană a semnat, în 

data de  7 octombrie 2019, un acord 

privind cooperarea în materie de 

gestionare a frontierelor între 

Muntenegru și Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

(Frontex). Acordul a fost semnat în 

numele UE de către 

Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru 

migrație, afaceri interne și cetățenie, și 

Maria Ohisalo, ministrul de interne al 

Finlandei și președinte al Consiliului, iar în 

numele Muntenegrului de către 

Mevludin Nuhodžić, ministrul de interne. 

Această înțelegere permite 

Agenției Europene pentru poliția de 

frontieră și garda de coastă să sprijine 

Muntenegru în gestionarea frontierelor, 

să desfășoare operațiuni comune și să 

trimită echipe în regiunile care se 

învecinează cu UE, cu asentimentul 

autorităților muntenegrene. 

Acest acord succede acordului 

încheiat cu Albania în octombrie 2018. 

Negocierile cu Muntenegru au fost 

încheiate la 5 iulie 2018, iar proiectul de 

acord privind statutul a fost parafat de 

comisarul Avramopoulos și de ministrul 

de interne al Muntenegrului, Mevludin 

Nuhodžić, în februarie 2019. Consiliul a 

autorizat semnarea acordului la 19 martie 

2019. 

Acorduri similare privind statutul 

au fost parafate și cu Macedonia de Nord 

(iulie 2018), Serbia (septembrie 2018) și 

Bosnia și Herțegovina (ianuarie 2019) și 

sunt în curs de finalizare. 

 

 

 

 

 

MIGRAȚIE, AFACERI INTERNE ȘI CETĂȚENIE  

Gestionarea frontierelor 
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2019-INIT/ro/pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6004_ro.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-851_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5835_ro.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/european-border-coast-guard-agreement-operational-cooperation-reached-bosnia-herzegovina_en


 

 
14 

 

 

 

 

 

Comisia a adoptat, în data de 8 octombrie 2019, propunerea2 privind posibilitățile 

de pescuit pentru Marea Mediterană și Marea Neagră. 

În anul 2016, cca. 78 % dintre stocurile de pește evaluate în Marea Neagră și Marea 

Mediterană au fost exploatate dincolo de limitele biologice sustenabile3. Prin această 

propunere, Comisia își îndeplinește angajamentele politice asumate în cadrul Declarației 

MedFish4Ever și al Declarației de la Sofia de a promova gestionarea durabilă a stocurilor 

de pește din cele două mări. Propunerea reflectă eforturile și ambiția Comisiei de a asigura 

viabilitatea socială și economică a pescarilor care își desfășoară activitatea în regiunea 

respectivă, prin refacerea și menținerea stocurilor la niveluri sustenabile. 

În privința Mării Mediterane, propunerea implementează planul multianual de 

gestionare a stocurilor 

demersale în partea de vest a 

mării, adoptat în luna iunie 

2019. În acest scop, în anul 

2020,  pescuitul trebuie redus 

pentru barbun, merluciu, 

crevetele din 

specia Parapenaeus 

longirostris, langustină, 

crevetele din specia Aristeus 

antennatus și crevetele din 

specia Aristaeomorpha 

foliacea. 

Propunerea include și 

alte măsuri, în concordanță cu 

deciziile Comisiei Generale 

pentru Pescuit în Marea 

 
2 COM(2019) 453 Propunere privind posibilitățile de pescuit pentru 2020 în Marea Mediterană și Marea Neagră. 
3 Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite(FAO), 2018. 

MEDIU, AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT  

Posibilități de pescuit pentru anul 2020 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-770_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-770_en.htm
https://ec.europa.eu/fisheries/black-sea-countries-pledge-promote-sustainable-fisheries-and-aquaculture_ro
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.fao.org/gfcm/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1570544699911&uri=COM%3A2019%3A453%3AFIN
http://www.fao.org/3/ca2702en/CA2702EN.pdf
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Mediterană (CGPM), introducând, în special, o perioadă de interzicere a pescuitului de trei 

luni pentru anghila europeană, limite ale capturilor și ale efortului de pescuit pentru 

speciile pelagice de talie mică în Adriatica și o limită a efortului de pescuit pentru pești 

demersali, tot în Marea Adriatică. 

Pentru Marea Neagră, Comisia propune limite de captură și cote pentru calcan și 

șprot. Pentru calcan, propunerea va transpune cota UE care urmează să fie stabilită în 

contextul revizuirii planului multianual al CGPM de gestionare pentru calcan. Pentru șprot, 

Comisia propune menținerea limitei capturilor din anul 2019, adică 11.475 tone. 

Propunerea Comisiei va fi actualizată după negocierile din sesiunea anuală a CGPM 

(4-8 noiembrie 2019) cu cifrele pentru aceste stocuri. În cadrul Consiliului pentru 

agricultură și pescuit din 16-17 decembrie a.c., statele membre vor stabili posibilitățile de 

pescuit pentru anul 2020 pe baza acestei propuneri. 

 

 

 

 

 

 Comisia Europeană a sesizat, în data  10 octombrie 2019, Curtea de Justiție a UE 

cu privire la noul regim disciplinar aplicabil judecătorilor din Polonia, solicitând Curții 

aplicarea unei proceduri accelerate. 

În data de 3 aprilie 2019, Comisia a lansat această procedură de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor, motivul invocat fiind acela că noul regim disciplinar aduce 

atingere independenței judiciare a judecătorilor și nu asigură garanțiile necesare pentru  a-

i proteja de controlul politic. În urma unei analize detaliate a răspunsului primit, Comisia a 

concluzionat că acesta nu răspunde preocupărilor de ordin legal și a făcut următorul pas în 

cadrul procedurii, trimițând un aviz motivat la 17 iulie 20194. Polonia nu a reușit să 

răspundă preocupărilor Comisiei nici în cel mai recent răspuns trimis. 

 

 

 

 

 
4 Despre acest aviz, a se vedea Politici şi orientări UE - Sinteza activităţilor europene nr. 27/2019, pagina 5 

STATUL DE DREPT  

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE 
 

http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2019/szs_2756.pdf
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Cea de-a 4-a ediție a Forumului regional al Uniunii pentru Mediterană(UpM)5 

s-a concentrat pe prezentarea bilanțului progreselor realizate până în prezent şi pe 

propuneri pentru calea de urmat în vederea consolidării dezvoltării, cooperării şi 

integrării regionale în regiunea euro-mediteraneeană. 

Cu această ocazie, Înaltul Reprezentant al UE, dna Mogherini a declarat „ (...) 

„Uniunea pentru Mediterană este o 

investiție în multilateralism și cooperare 

regională. Este un canal deschis între 

guverne care poate nu întotdeauna 

împărtășesc aceleași opinii, dar împart 

aceeași zonă geografică - și dacă există un 

lucru pe care nu îl putem schimba, acesta 

este geografia. Este un spațiu pentru dialog, 

în momentele în care predomină prea des 

unilateralismul. " 

În cadrul reuniunii, discuțiile miniștrilor au abordat și cele trei provocări 

principale din regiune: problema israeliano-palestiniană, situația din Libia și evoluțiile 

recente din Siria. 

 În plus, s-a decis pentru perioada următoare să se concentreze pe probleme 

de mediu şi schimbări climatice şi asupra domeniilor practice care au un impact 

asupra vieții cetățenilor din Mediterană, cum ar fi comerțul, investițiile, crearea de 

locuri de muncă - în special pentru tineri - cooperarea economică, economia digitală, 

cercetarea și inovarea, infrastructurile, energia etc. 

 
5 Uniunea pentru Mediterana (UpM) este o organizație interguvernamentală euro-mediteraneeană care reunește toate cele 
28 de țări ale Uniunii Europene și 15 țări din sudul și estul Mediteranei. 
Misiunea UfM este de a consolida cooperarea regională, dialogul și punerea în aplicare a proiectelor și inițiativelor cu impact 
tangibil asupra cetățenilor noștri, cu accent pe tineri și femei, pentru a aborda cele trei obiective strategice ale regiunii: 
stabilitate, dezvoltare umană și integrare . 
 

Forumul regional al Uniunii pentru Marea 

Mediterană  
 

https://ufmsecretariat.org/4th-regional-forum-paving-the-way-forward/
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   Ultima vizită oficială înaintea încheierii mandatului ca Înalt Reprezentant al 

UE a dnei Federica Mogherini a avut loc în Amman, Iordania. Aceasta s-a întâlnit cu 

Maiestatea Sa Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și cu ministrul de externe, Ayman 

Safadi.  

 Înaltul Reprezentant a anunțat că în momentul de față există o propunere care 

se află la Parlamentul European și la Consiliul European pentru aprobare, de a pune la 

dispoziția Iordaniei un al treilea program de asistență micro-financiară în valoare de 

500 de milioane EUR. Programul de asistență va face, de asemenea, parte din sprijinul 

UE pentru programul de reforme al guvernului iordanian.  

 Cu această ocazie, dna Mogherini a felicitat 

Iordania pentru reziliența sa în circumstanțe extrem 

de dificile și pentru angajamentul colectiv de a aborda 

situația economică anevoiasă a țării și în contextul 

impactului crizei din Siria asupra economiei sale. În 

plus, a declarat că „ (...)Puteți conta pe Uniunea 

Europeană ca susținător principal și de încredere al 

Iordaniei. Așa cum am fost în trecut şi vom fi și în 

viitor.(...) Acest sprijin va continua, pentru că recunoaștem dificultățile și recunoaștem 

determinarea dumneavoastră de a le aborda în cel mai eficient şi corect mod" a 

adăugat Înaltul Reprezentant. 

În ultimii opt ani Uniunea Europeană a oferit asistență financiară Iordaniei în 

valoare de 2.2 miliarde EUR printr-un pachet de proiecte care a acoperit diferite 

sectoare, în special, cooperarea socio-economică şi crearea de locuri de muncă.  

În cadrul discuției cu ministrul de externe al Iordaniei, Ayman Safadi, a fost 

abordat subiectul crizei din Siria și procesul de pace din Orientul Mijlociu.  

În ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu, dna Mogherini a declarat 

că „(...)UE și Iordania împărtășesc sentimentul de urgență — și, uneori, sentimentul de 

frustrare atunci când văd evoluțiile de pe teren — dar și o abordare comună privind o soluție 

negociată bazată pe coexistența a două state, cu orașul Ierusalim drept capitală viitoare a 

ambelor state, a Israelului și a Palestinei, fiind singura modalitate realistă și viabilă de a 

îndeplini aspirațiile legitime ale părților și a realiza o pace durabilă pe termen lung în 

regiune. Înaltul Reprezentant a mulțumit Iordaniei pentru rolul esențial avut în acest sens.” 

Vizită oficială în Amman, Iordania 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68489/mogherini-visits-jordan-her-last-trip-region_en


Săptămâna aceasta la Bruxelles 

 

 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20191004STO63438/saptamana-la-parlament-audierile-bugetul-ue-brexit-premiul-saharov
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În această săptămână au fost audiați candidații desemnați pentru funcția de 

vicepreședinte și cea de Înalt Reprezentant al UE.  

Comisiile pentru afaceri externe și dezvoltare au ales cei 3 finaliști care aspiră 

la Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, ediția 2019.  

În plen, deputații europeni au dezbătut subiectele care vor fi abordate în  

Consiliul European din 17-18 octombrie a.c., respectiv Brexit, criza 

climatică și bugetul pe termen lung al UE.  

De asemenea, au votat o rezoluție privind bugetul pentru perioada 2021-2027. 

În plus, parlamentarii europeni au mai votat rezoluția privind abordarea 

imixtiunilor străine în alegeri și dezinformarea atât la nivel național, cât și la nivelul 

UE.  

 

Parlamentul European trebuie să aprobe colegiul comisarilor, inclusiv 

președintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene. Acest vot de aprobare va 

avea loc în urma audierilor comisarilor desemnați în fața comisiilor parlamentare 

relevante, în conformitate cu art.  125 din Regulamentul de procedură al 

Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Consiliul European numește, în 

mod oficial, Comisia Europeană, în conformitate cu art. 17 alin. (7) din TUE. 

Înainte ca Parlamentul European să poată vota Comisia Europeană condusă de 

dna Ursula von der Leyen, comisiile parlamentare au evaluat pregătirea comisarilor 

desemnați. 

Fiecare comisar desemnat a fost invitat la o audiere publică de 3 ore, care a 

fost transmisă în direct, în cadrul comisiei sau comisiilor responsabile cu portofoliul 

propus. Audierile se desfășoară în perioada 30 septembrie - 8 octombrie a.c. Pe baza 

recomandărilor comisiilor, Conferința președinților va decide la 17 octombrie a.c. 

dacă Parlamentul a primit suficiente informații pentru a declara închis procesul de 

audiere. În caz afirmativ, plenul va vota dacă va alege sau nu întreaga Comisie 

Europeană în data de 23 octombrie a.c., la Strasbourg. 

7 – 8 octombrie 

2019  

Bruxelles – Belgia 

 

Audierile comisarilor desemnați  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20190912STO60947/ainmniuchain-do-dhuais-sakharov-um-shaoirse-smaointeoireachta-2019
https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191003IPR63303/brexit-recent-uk-proposals-do-not-offer-the-safeguards-the-eu-and-ireland-need
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180404STO00910
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180404STO00910
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_EN.html
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În perioada 7 - 8 octombrie a.c., în cadrul comisiilor permanente ale 

Parlamentului European au fost audiați următorii comisarii desemnați: 

Audierea Înaltului Reprezentant/Vicepreședinte desemnat Josep Borrell 

Comisia pentru afaceri externe 

(AFET) l-a audiat pe dl Josep Borrell, 

candidatul pentru portofoliul Înaltului 

reprezentant/ vicepreședinte pentru 

afaceri externe și politica de 

securitate. În dicursul său, dl Borrell a 

subliniat intenția sa de a se implica în 

reformele din Balcanii de Vest, de a 

sprijini democrația și integritatea 

Ucrainei, de a aborda provocările din 

vecinătatea sudică, de a dezvolta o 

nouă strategie pentru Africa, de a 

intensifica cooperarea cu America 

Latină și de a restabili relațiile 

transatlantice (SUA-UE). Acesta a 

declarat că: „(…) Lumea s-a schimbat în 

rău ... Există puține acorduri, mai multe 

veto-uri”.  

Deputații europeni au dorit să 

afle cum va proceda pentru a obține un 

consens între statele membre referitor 

la deciziile privind problemele legate de 

securitate și apărare. Dl Borell a 

precizat că: „(…) Avem nevoie să 

împărțim aceeași cultură și să avem 

empatie strategică pentru a înțelege 

diferite puncte de vedere”. Deputații 

europeni au fost interesați despre rolul 

pe care UE îl poate juca în crearea 

securității globale, atunci când sunt 

încălcate acordurile de non-proliferare. 

Întrebat despre negocierile dintre UE și 

Kosovo-Serbia, dl Borrell a susținut că 

acestea au durat prea mult și că Europa 

trebuie să se angajeze în a ajuta atât 

Kosovo, cât  și Serbia să nu fie în impas, 

anunțând că prima sa vizită ca Înalt 

reprezentant va fi la Pristina. 

Parlamentarii europeni au mai vrut să 

știe cum intenționează candidatul 

desemnat să realizeze o uniune 

strategică și coerentă, așa cum a fost 

prezentat în scrisoarea de misiune a 

președintelui Comisiei Europene. 

Menționând că UE are deja 

instrumente pentru politica sa externă, 

dl Borell a declarat că „(…) UE trebuie să 

învețe să folosească limba puterii”.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-josep-borrell-fontelles-high-representative-of-union-for-foreign-policy-and-security-poli_13228_pk?p_p_state=pop_up
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Audierea vicepreședintelui desemnat Vera Jourova 

Comisia pentru afaceri 

constituționale (AFCO) și Comisia 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne (LIBE) au audiat comisarul 

desemnat pentru portofoliul valori și 

transparență, totodată și 

vicepreședintele Comisiei Europene, 

dna  Věra Jourová. Despre portofoliul 

pe care îl va avea de administrat, dna 

Jourová a spus că este „sufletul 

Europei” și că pe perioada mandatului 

său va „încerca să construiască legături 

în toată Uniunea Europeană pe baza 

valorilor noastre comune”. Deputații 

europeni au fost interesați să afle cum 

s-ar gestiona amenințările la adresa 

libertății mass-media. Printre măsurile 

posibile, comisarul desemnat a 

identificat legislația anti-cenzură sau 

asistența juridică și financiară.  De 

asemena, vicepreședintele desemnat a 

fost întrebat dacă se va angaja să 

abordeze dezechilibrele constitu-

ționale, independența problemelor 

judiciare și spațiul destul de restrâns 

pentru societatea civilă în ceea ce 

privește protejarea statului de drept în 

general. Audierea s-a concentrat pe 

procedurile în curs de desfășurare 

privind aplicarea art. 7 al Tratatului UE 

pentru nerespectarea statului de drept, 

precum și pe necesitatea unui 

mecanism de monitorizare 

permanentă pentru toate statele 

membre. În plus, dna Jourová a vorbit 

despre rolul democrației  în 

îmbunătățirea proceselor electorale 

europene (în special Spitzenkandidaten 

și listele transnaționale). Un interes 

deosebit a vizat discuțiile privind 

schemele „numerar pentru 

pașapoarte”, dezinformarea on-line, 

libertatea de exprimare, precum și 

problemele de transparență legislativă 

ale UE. Totodată, în cadrul audierii, s-au 

mai ridicat problemele care vizează  

combaterea corupției, existența unui 

organism de etică independent pentru 

instituțiile UE, minoritățile, precum și 

legătura acestora cu valorile și 

drepturile fundamentale europene.   

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191007-1730-SPECIAL-PRESSER-4Q2&ms=1570469700
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Audierea vicepreședintelui desemnat Valdis Dombrovskis 

Comisia pentru ocuparea forței 

de muncă și afaceri sociale  (EMPL) și 

Comisia pentru afaceri economice și 

monetare (ECON) l-au audiat pe 

candidatul desemnat pentru 

portofoliul „O economie care lucrează 

pentru oameni”, dl Valdis 

Dombrovskis.  

În discursul său, comisarul 

desemnat a arătat că UE are nevoie de 

o bază financiară solidă, care să 

conducă la transformarea ecologică și 

digitală, prin respectarea echității 

sociale. În acest context, el a anunțat că 

va prezenta atât un plan de acțiune 

pentru a asigura implementarea 

eficientă a Pilonului european al 

drepturilor sociale, cât și o propunere 

cadru care să reglementeze salariile 

minime. Deputații europeni au dorit să 

știe dacă dl Dombrovskis intenționează 

să lucreze în direcția păstrării 

specificităților din economia UE și din 

sectoarele bancare, respectând, în 

același timp,  regulile internaționale. De 

asemenea, întrebările  au vizat 

obiectivele de dezvoltare durabilă și 

obiectivele obligatorii pentru tranziția 

ecologică a UE, precum și modalitățile 

de abordare ale  încetinirii economice 

actuale și de finalizare a proiectelor 

restante (uniunea piețelor de capital și 

uniunea bancară, inclusiv asigurarea 

pan-europeană a depozitelor cu 

amănuntul). Alte subiecte de interes au 

fost: impozitarea echitabilă, raportarea 

corporativă de la țară la țară, 

implementarea eficientă a normelor 

anti-spălare de bani, problemele legate 

de cripto-monede, importanța 

dialogului social pentru o piață a muncii 

flexibilă și funcțională și implicarea 

partenerilor sociali. În plus, dl 

Dombrovskis a fost întrebat cum va 

face față provocărilor digitalizării și 

cum  va reduce decalajul digital. 

  

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-valdis-dombrovskis-executive-vice-president-designate-an-economy-that-works-for-people_13230_pk
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Audierea vicepreședintelui desemnat Margrethe Vestager 

Comisiile pentru industrie, 

cercetare și energie (ITRE), piață 

internă și protecția consumatorilor 

(IMCO) și afaceri economice și 

monetare (ECON) au audiat-o pe dna 

Margrethe Vestager, candidata pentru 

protofoliul „O Europa adecvată 

pregătită pentru era digitală”. În 

discursul de prezentare, a precizat că: 

„(...)Schimbările climatice și trans-

formarea digitală vor afecta fiecare 

aspect al vieții noastre de zi cu zi”, și a 

promis că nu va face „Europa 

asemănătoare cu China sau SUA, ci mai 

mult cu ea însăși”. Dna Vestager a 

reiterat ideea planurilor pentru a  

prezenta o lege a serviciilor digitale 

care să îmbunătățească normele de 

responsabilitate și siguranță pentru 

platformele digitale.  

Parlamentarii europeni au fost 

interesați să cunoască metodele prin 

care se vor evita numeroase conflicte în 

momentul în care va fi deschisă calea 

companiilor din UE pentru a concura cu 

giganții tehnologici din SUA. În ceea ce 

privește inteligența artificială (IA), 

întrebările s-au referit la raportul dintre 

rolul  de lider mondial pe care UE și-l 

asumă și o finanțare suficientă în acest 

sens. În răspunsul său, dna Vestager a 

făcut referire la  bugetul  UE 2021-2027, 

la achizițiile publice și la inovarea prin 

tehnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-margrethe-vestager-executive-vice-president-designate-a-europe-fit-for-digital-age_13231_pk?p_p_state=pop_up
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Audierea vicepreședintelui desemnat Frans Timmermans 

Comisia pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară (ENVI) l-

a audiat pe Frans Timmermans, 

candidatul desemnat  pentru 

portofoliul Pactul ecologic european.  

Acesta a declarat că politicile UE 

în domeniul acțiunilor climatice trebuie 

să fie centrate pe echitate și a vorbit în 

favoarea unui „fond de tranziție justă”, 

dedicat pentru a sprijini oamenii și 

comunitățile din regiunile bazate pe 

exploatarea cărbunelui și pe 

economiile cu un consum energetic 

mare. În plus, a anunțat că va propune 

o lege privind climatul, care să consacre 

obiectivul neutralității carbonului până 

în  2050 sau chiar până în  2030, și să 

actualizeze legislația climatică 

existentă. Dl Timmermans a arătat că 

este necesară reducerea emisiilor în 

sectorul aviației și în sectorul maritim, 

precum și extinderea aplicării 

Sistemului european de comercializare 

a emisiilor (ETS) la acestea. El a solicitat 

elaborarea unui proiect amplu de 

reîmpădurire în toată Europa și a 

menționat posibilitatea aplicării unei 

taxe pentru emisiile de carbon. De 

asemenea, a susținut că politicile 

privind economia circulară ar trebui să 

fie extinse la sectoarele textile și 

construcții. Deputații au pus mai multe 

întrebări cu referire la costul tranziției 

către emisii reduse de carbon, la 

necesitatea prevenirii pierderilor de 

locuri de muncă în regiunile de 

exploatare a cărbunelui, la  

biodiversitate, deșeuri de plastic, 

calitatea aerului și biocombustibili. 

Totodată, au dorit să știe cum va fi 

legată tranziția viitoare către un sistem 

alimentar durabil și politica agricolă 

comună. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


 

În primul său turneu european, președintele Parlamentului European, David 

Sassoli, s-a întâlnit, pe data de 7 octombrie a.c., cu dl Emmanuel Macron,  președintele 

Republicii Franceze, la Palatul Elysée, după ce a avut un prânz de lucru cu dl Richard 

Ferrand, președintele Adunării Naționale din Franța.  

În data de 8 octombrie a.c., președintele PE s-a deplasat la Berlin - Germania, 

pentru a se întâlni cu dna Angela Merkel, cancelarul german, și cu dl Wolfgang Schäuble,  

președintele Bundestagului. 

În aceeași zi, președintele Sollis s-a întâlnit, cu prim-ministrul Boris Johnson,  

Downing Street nr. 10, la Londra (Marea Britanie). 

 Discuțiile s-au concentrat pe începutul negocierilor privind următorul buget 

multianual al Uniunii Europene, în care Parlamentul European are un rol important.  

 

Cei 3 finaliști ai Premiului Saharov6 din acest an sunt: 

• Marielle Franco, Șeful de trib Raoni și Claudelice Silva dos Santos -

nominalizaţi împreună de Grupurile S&D şi GUE/NGL.  

Marielle Franco a fost nominalizată şi de Grupul Verzilor, alături de Jean Wyllys, 

Terry Reintke, Tanja Fajon şi alţi 43 de deputaţi europeni. 

• The Restorers - nominalizat de Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor 

Europeni (ECR). 

• Ilham Tohti - nominalizat de Grupul Renew Europe. 

Ei au fost aleși în data de 8 octombrie a.c. într-o ședință comună a comisiilor pentru 

afaceri externe (AFET) și dezvoltare (DEVE).  

• Marielle Franco, activistă politică braziliană și apărătoare a drepturilor 

omului, a fost ucisă brutal în martie 2018. Marielle, o femeie de culoare bisexuală,  a fost 

 
6 Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, care poartă numele fizicianului și disidentului politic sovietic Andrei Sakharov, 
este acordat în fiecare an de Parlamentul European. A fost înființat în 1988 pentru a onora persoanele și organizațiile care 
apără drepturile omului și libertățile fundamentale. 

7 – 8 octombrie 

2019  

Paris, Berlin, Londra 

 

Turneul președintelui Parlamentului European - 

întâlniri la nivel înalt 

8 octombrie 2019  

Bruxelles – Belgia 

Finaliștii Premiul Saharov 2019  
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cunoscută pentru apărarea drepturilor tinerilor negri, ale femeilor, ale persoanelor LGBT, 

ale rezidenților din zonele care nu beneficiază pe deplin de serviciile civilizației urbane. 

Șeful de trib Raoni - figură emblematică a luptei împotriva defrișărilor din pădurea 

amazoniană, este unul dintre marii lideri ai poporului Kayapo, care și-a dedicat viața luptei 

pentru drepturile indigenilor și conservării pădurii amazoniene. Claudelice Silva dos 

Santos, ecologistă braziliană și apărătoare a drepturilor omului, este cunoscută pentru 

poziția sa împotriva persoanelor care taie ilegal lemne, a fermierilor și a producătorilor de 

cărbune, care operează în îndepărtata regiune amazoniană Praia-Alta Piranheira. 

• The Restorers, un grup de 5 studente din Kenya (Stacy Owino, Cynthia 

Otieno, Purity Achieng, Masculine Atieno și Ivy Akinyi), a dezvoltat aplicația i-Cut folosită 

pentru a diminua fenomenul mutilării genitale feminine, permițându-le femeilor tinere să 

solicite ajutor și să găsească un centru de salvare sau să alerteze autoritățile mai ușor. 

• Ilham Tohti - un simbol al moderației și împăcării - este un economist uigur, 

care luptă pentru drepturile minorității uigure din China; a fost condamnat la închisoare 

pe viață în 2014, fiind acuzat de separatism.  

Conferința Președinților, formată din președintele Parlamentului European, David 

Sassoli, și liderii grupurilor politice, va selecta laureatul pe 24 octombrie a.c. Premiul va fi 

acordat în cadrul unei ceremonii, în ședința plenului Parlamentului European, la 

Strasbourg, pe data de 18 decembrie a.c. 
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Comisia Europeană a depus 

propunerile legislative pentru 

următorul Cadrul financiar 

multianual (CFM)7 în primăvara 

anului 2018, iar Parlamentul 

European și-a adoptat poziția în 

luna noiembrie 20188, fiind pregătit 

să negocieze cu Consiliul de 

aproape 1 an9.  

În acest context, în această 

mini-sesiune, deputații europeni au 

solicitat o soluție pentru următorul buget de investiții al UE pe termen lung. În plus, au 

tras un semnal de alarmă asupra posibilei perturbări a finanțării programelor UE și au 

cerut atât soluții aplicabile în timp util privind schimbările climatice pentru îndeplinirea 

obiectivelor Acordului de la Paris, cât și mai multe fonduri pentru tineri, cercetare, locuri 

de muncă și combaterea schimbărilor climatice. La dezbateri au participat reprezentantul 

Președinției finlandeze, dna Tytti Tuppurainen,  președintele Comisiei Europene, dl Jean-

Claude Juncker, și negociatorului șef al UE pentru Brexit, dl Michel Barnier. 

Dacă începerea discuțiilor cu Consiliul privind următorul buget pe termen lung va 

continua să întârzie, Comisia Europeană  trebuie să creeze un plan B care să protejeze 

beneficiarii finanțării UE. 

În data de 10 octombrie a.c.,  Parlamentul European a votat o nouă rezoluție 

privind următorul cadru financiar multianual, pentru anii 2021-202710, solicitând 

Consiliului să își aprobe propria poziție, astfel încât să se poată ajunge la un acord în timp 

util.  

 
7 CFM este bugetul pe termen lung al UE, de obicei acoperind o perioadă de 7 ani. Actualul CFM, care acoperă perioada 2014-
2020, a fost adoptat la 2 decembrie 2013. Aproximativ 93% din bugetul UE finanțează activități reale pe teren în țările UE și 
nu numai. Se adresează cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor, cercetătorilor, studenților, ONG-urilor și întreprinderilor. 
2019/2833(RSP) - Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resurse proprii: timp pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor. 
8 Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția 
Parlamentului în vederea încheierii unui acord - COM(2018)0322 - 2018/0166R(APP.) 
9 Parlamentul European este pregătit să negocieze din noiembrie 2018, când și-a adoptat poziția, inclusiv cifre concrete pentru 
programe și propuneri pentru revizuirea sistemului de resurse proprii al UE.  
10 Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele 
proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor  - 2019/2833(RSP). 
 

9 - 10 octombrie 

2019  

Bruxelles  

Parlamentarii europeni cer Consiliului 

să înceapă negocierile privind bugetul 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_ro.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-opening-statements-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-and-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-united-kingdom-exiting-the-europ
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0110_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0110_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18317/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-for-post-2020-budget
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
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În textul rezoluției, adoptată cu 426 voturi pentru,  163 împotriva și 67 

abțineri, deputații europeni: 

• confirmă poziția legislaturii precedente  asupra cadrului financiar multianual 

(în forma adoptată în noiembrie 2018); 

• modifică poziția Parlamentului European pentru a spori bugetul alocat 

acțiunilor împotriva schimbărilor climatice, subliniind nevoia unui salt înainte din punct 

de vedere politic și financiar pentru a realiza obiectivele Acordului de la Paris; 

• solicită Comisiei Europene să clarifice modul în care promisiunile politice, 

făcute în luna iulie a.c., de către președintele ales al Comisiei, dna Ursula von der Leyen, 

vor avea un impact financiar asupra viitorului buget pe termen lung al UE;  

• solicită Comisiei un plan de contingență pentru situația în care nu vor 

fi finalizate cu succes negocierile complexe cu Consiliul până la finele lui 2020; o 

amânare poate însemna o perturbare a finanțării programelor UE începând cu 

2021, cu un impact negativ atât asupra cetățenilor, cât și a mediului de afaceri.  

După cum este stipulat în propunerea de rezoluție, Parlamentul European 

îndeamnă Comisia Europeană „să înceapă imediat să pregătească un plan de 

urgență pentru CFM, cu scopul de a-i proteja pe beneficiari și de a asigura 

continuitatea finanțării în cazul în care prelungirea actualului CFM va fi necesară, 

solicitând ca acest plan să fie prezentat oficial la începutul anului 2020, astfel încât 

să fie adoptat rapid de către Consiliu și Parlament”. Totodată, „planul trebuie să 

includă o propunere legislativă orizontală de anulare a termenelor prevăzute în 

programele relevante, asigurând astfel coerența cu art. 312 alin. (4) din TFUE, și să 

includă dispoziții operaționale concrete, în special pentru continuarea politicilor din 

cadrul gestiunii partajate”.  

În cadrul reuniunii Comisiei pentru bugete (BUDG), din 24 septembrie a.c., 

dna Margarida Marques11 (S&D, Portugalia), vicepreședinte al BUDG, a  precizat că: 

„(…) Nu dorim să avem un plan de urgență. Nu dorim un plan B, ci un plan A. (…) 

Dar, în același timp, suntem conștienți și de faptul că avem o situație dificilă în 

momentul de față și, dacă nu putem avea un plan A, atunci va trebui să creăm un 

plan de urgență, astfel încât cetățenii, companiile și organizațiile să primească 

fondurile de care au nevoie”.  

Consiliul încă nu a luat o decizie politică în această privință. 

 

 
11 Alături de dl Jan Olbrycht (PPE, Polonia), dna Margarida Marques este co-raportor pentru partea de cheltuieli a cadrului 
financiar multianual și face parte dintr-o echipă de negociere care include și alți 2 raportori pentru resurse proprii, José 
Manuel Fernandes (PPE, Portugalia) și Valérie Hayer (Renew Europe, Franța), precum și pe Rasmus Andresen (Verzi/ALE, 
Germania) și pe președintele comisiei pentru bugete, Johan Van Overtveldt (CRE, Belgia). 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18317/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-for-post-2020-budget
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-07-16-ITM-003_RO.html
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/ddab3cfb-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
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Uniunea Europeană se ocupă în 

mod activ de problematica dezinformării  

încă din 2015, când Task Force-ul East 

StratCom12 a fost înființat în Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE) 

pentru a comunica eficient politicile UE 

față de vecinătatea sa estică. În luna 

octombrie 2018, înainte de alegerile 

europene, un Cod de practică a fost 

semnat de Facebook, Google, Twitter,  

Mozilla, dar și de Microsoft, în 2019, în 

care s-au convenit, în mod voluntar, 

standardele de autoreglare pentru 

combaterea dezinformării. În luna 

decembrie 2018, Comisia Europeană a 

publicat un Plan de acțiune împotriva 

dezinformării.  

În acest context13, încercările de a 

influența procesul decizional în UE pun în 

pericol societățile democratice 

europene. Această situație a fost 

semnalată de parlamentari prin 

rezoluția14  adoptată, pe 10 octombrie 

a.c., cu 469 voturi pentru, 143 împotrivă 

și 47 abțineri.  

 
12 Grupul de lucru East StratCom este o parte a administrației Serviciului European de Acțiune Externă, axat pe comunicarea 
pro-activă a politicilor și activităților Uniunii Europene în vecinătatea estică și nu numai. 
13 Înainte de sfârșitul anului 2020, peste 50 de alegeri prezidențiale, naționale, locale sau regionale trebuie să fie organizate 
în statele membre. 
14  Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la ingerințele electorale externe și dezinformarea în 
procesele democratice naționale și europene - 2019/2810(RSP) 
15 Propaganda rusă și-a dublat cazurile din ianuarie 2019 (998 cazuri), față de 2018 (434 cazuri). 
16 Parteneriatul estic are drept obiectiv consolidarea asocierii politice și a integrării economice a 6 țări partenere din Europa 
de Est și Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova,  Ucraina. Rusia și Turcia nu sunt 
integrate în cadrul Parteneriatului estic, având în vedere că ambele țări au dobândit un statut diferit în relația lor cu UE: Turcia 
- țară candidată / Rusia - parteneriat strategic. Parteneriatul estic este o dimensiune estică specifică a politicii europene de 

Parlamentul European subliniază 

că interferențele externe au un model 

sistematic, fie prin campanii de pe 

rețelele de socializare, fie prin atacuri 

cibernetice asupra infrastructurii legate 

de scrutinul electoral sau prin sprijin 

financiar pentru partidele politice în 

cursul alegerilor de la nivel național și 

european. O mare parte din această 

ingerință avantajează candidații anti-UE, 

extremiști și populiști. În ciuda statelor 

membre care interzic total sau parțial 

donațiile străine către partide sau 

candidați politici, actorii străini găsesc 

modalități de a eluda aceste reguli. 

Parlamentarii europeni sunt profund 

îngrijorați de „natura extrem de 

periculoasă a propagandei rusești”, 

principala sursă de dezinformare în 

Europa15, și condamnă „acțiunile 

agresive” din partea țărilor terțe care 

încearcă să submineze suveranitatea 

țărilor candidate la aderarea la UE din 

Balcanii de Vest și în țările Parteneriatului 

estic16. 

10 octombrie 

2019  

Bruxelles  

 

UE să ia măsuri împotriva știrilor false și a 

interferențelor electorale străine  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2018:0036:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2018:0036:FIN:RO:PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_RO.html


 

 
30 

De asemenea, deputații europeni 

au solicitat actualizarea Grupului de lucru 

StratCom al UE în Est către o structură 

permanentă, cu o finanțare 

semnificativă. Totodată, au solicitat 

companiilor de internet și de social media 

să coopereze pentru combaterea 

dezinformării, fără a submina libertatea 

de exprimare și pentru a crea un cadru 

legal pentru combaterea amenințărilor 

hibride. 

 

 

 

  

 

   
 

Texte adoptate 

Joi, 10 octombrie 2019 - Bruxelles 
 

  
 

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Serbia 

  

 

Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019: Reducerea creditelor 

de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile 

actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse 

proprii) 

  
 

Ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate 

pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați 

și amenințările la adresa securității 

  
 

Substanțele active, inclusiv flumioxazin  

  
 

Substanțele active, inclusiv clortoluron  

  
 

Porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) 

  
 

Soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) 

  

 

Porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 

× 59122 × DAS-40278-9 și din porumb modificat genetic obținut din 

combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 89034, 

1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9 

 
vecinătate (PEV). Prin intermediul PEV, UE colaborează cu 
vecinii săi de la sud și est pentru a ajunge la cea mai 

strânsă asociere politică și la cel mai înalt grad de integrare 
economică posibilă. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0023_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0024_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0024_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0024_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0024_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0025_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0025_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0025_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0026_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0027_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0028_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0029_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0030_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0030_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0030_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0030_RO.html
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Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele 

democratice naționale și europene 

   

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e 

vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor  

   

Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale 

zonei euro 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0033_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0033_RO.html
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Lucrările Consiliului justiție și afaceri interne au fost conduse de ministrul finlandez 

al justiției, Anna-Maja HenriKsson, și de ministrul finlandez al afacerilor interne, Maria 

Ohisalo. 

În cadrul sesiunii privind justiția (7 octombrie 2019), miniștrii au participat la o 

dezbatere referitoare la măsurile UE împotriva corupției, cu scopul de a examina 

necesitatea unor astfel de măsuri la nivelul UE, precum și rolul pe care UE ar trebui să îl 

joace în acest domeniu la nivel internațional.  

Cu acest prilej, președinția finlandeză a evidențiat că există o majoritate clară în 

sprijinul UE pentru a deveni un membru deplin al Grupului de state împotriva corupției 

(GRECO), organism al Consiliului Europei.  

De asemenea, la aniversarea a 10 ani de la intrarea în vigoare a Cartei drepturilor 

fundamentale a UE, miniștrii au adoptat concluzii cu privire la provocările viitorului legate 

de drepturile fundamentale. Temeiul discuțiilor l-a constituit Raportul pe 2018 privind 

aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE. Miniștrii au constatat că gradul de 

PREȘEDINȚIA 

CONSILIULUI 

UNIUNII 

EUROPENE 

7-8 octombrie 

Luxemburg 

CONSILIUL JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE 

https://www.consilium.europa.eu/media/40978/st12837-en19_both-days.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption_en
https://www.coe.int/en/web/greco/home
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373937340D33363438350D3130303434390D3230393438390D300D3179746132726E64584B33340D310D0D300D3138323135370D372E372E302E32303131350D31
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018_annual_report_charter_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018_annual_report_charter_en_0.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373937340D33363438350D3130303434390D3230393439300D300D3179746132726E64584B33340D310D0D300D3138323135370D372E372E302E32303131350D32
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cunoaștere al Cartei rămâne scăzut în rândul populației, motiv pentru care au făcut apel 

la statele membre să își consolideze activitățile de sensibilizare și formare față de toate 

părțile interesate. În plus, miniștrii au fost de acord să fie reluate negocierile cu Consiliul 

Europei privind aderarea UE la Convenția europeană pentru drepturile omului (CEDO). 

Totodată, Consiliul a 

studiat rapoarte privind stadiul 

negocierilor la nivel internațional 

în materie de probe electronice – 

cu SUA, pe de o parte, și în cadrul 

Convenției de la Budapesta, pe 

de altă parte, evaluarea Codului 

de conduită pentru combaterea 

discursurilor de incitare la ură în mediul on-line. 

Nu în ultimul rând, miniștrilor le-a fost prezentat noul Registru judiciar al Eurojust 

pentru combaterea terorismului. Cu privire la acest subiect, Consiliul a adoptat concluzii, 

subliniind importanța agenției în domeniul libertății, securității și justiției, în special în 

cooperarea cu statele membre, cu Europol și cu viitorul Parchet European (EPPO).  

Printre celelalte subiecte cuprinse în ordinea de zi, menționăm semnarea, în 

numele UE, a unui acord cu Muntenegru privind cooperarea pentru gestionarea 

frontierei17 dintre acest stat și Agenția europeană 

pentru protecția frontierei și a coastei (Frontex), 

adoptarea unei decizii de autorizare a aderării UE la 

Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona18 

privind denumirile de origine și indicațiile 

geografice și a unui regulament de stabilire a 

normelor care reglementează exercitarea de către 

UE a drepturilor sale în temeiul acestui Act, 

 
17 Până în prezent au fost negociate acorduri privind statutul cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, 
Muntenegru, Serbia; la momentul de față ele sunt în vigoare sau urmează să fie semnate. Mai multe informații cu privire la 
modul în care UE își gestionează frontierele externe găsiți aici. A se vedea și secțiunea MIGRAȚIE, AFACERI INTERNE ȘI 
CETĂȚENIE - Gestionarea frontierelor, pag 13 
18 Șapte state membre ale UE sunt părți contractante la Acordul de la Lisabona: Bulgaria (din 1975), Republica Cehă (din 1993), 
Slovacia (din 1993), Franța (din 1966), Ungaria (din 1967), Italia (din 1968) și Portugalia (din 1966). Trei state membre ale UE 
au semnat, dar nu au ratificat acordul (Grecia, România și Spania). UE nu este parte contractantă, întrucât Acordul de la 
Lisabona prevede că această calitate poate fi deținută doar de state. 

„(….)Corupția subminează încrederea 
cetățenilor în instituțiile democratice și 
statul de drept”.  

Anna-Maja Henriksson 
 

 

 

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373937340D33363438350D3130303434390D3230393439300D300D3179746132726E64584B33340D310D0D300D3138323135370D372E372E302E32303131350D32
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/e-evidence/
http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2019/2019-09-05.aspx
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12285-2019-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12507-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/10/07/border-management-eu-signs-agreement-with-montenegro-on-european-border-and-coast-guard-cooperation/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6929-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-74-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/strengthening-external-borders/
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consolidarea normelor privind gestionarea infrastructurii rutiere19, adoptarea unor 

norme noi privind protecția avertizorilor. 

Sesiunea dedicată afacerilor interne (8 octombrie 2019) a presupus organizarea 

unei dezbateri privind terorismul și extremismul violent de dreapta20. Miniștrii au analizat 

natura amenințărilor, discutând și despre acțiunile care ar putea fi întreprinse, la nivel 

național sau la nivelul UE, pentru a îmbunătăți schimbul de informații, măsurile 

preventive, gradul de sensibilizare și schimbul de bune practici. 

Un alt subiect de pe ordinea de zi a vizat provocările și oportunitățile pe care noile 

tehnologii le pot crea pentru securitatea internă. Acestea includ tehnologii precum 

rețelele mobile 5G, inteligența artificială, internetul obiectelor, dronele, anonimizarea și 

criptarea, imprimarea 3D sau biotehnologiile. În acest context tematic, miniștrii au 

participat la o dezbatere privind amenințările hibride și securitatea internă pentru a 

identifica modalități prin care UE ar putea sprijini mai mult statele membre în detectarea, 

identificarea și combaterea amenințărilor hibride, din perspectiva asigurării respectării 

legii și a protecției civile.  

Miniștrii și-au exprimat susținerea generală pentru crearea unui laborator de 

inovare în cadrul Europol, care ar putea monitoriza dezvoltările tehnologice și stimularea 

inovării.  

De asemenea, s-au adoptat concluzii privind combaterea abuzurilor sexuale asupra 

copiilor. Consiliul a salutat inițiativa Alianței globale WeProtect de a organiza, în perioada  

11 -12 decembrie 2019, Summitul de la Addis Abeba (Etiopia) cu scopul de a identifica 

măsuri eficiente pentru a se pune capăt exploatării sexuale a copiilor.  

 
19 Votul Consiliului încheie procedura legislativă. La 21 februarie 2019, președinția română și Parlamentul European au ajuns 
la un acord provizoriu. 
20 A se vedea și secțiunea UNIUNEA SECURITĂȚII - Combaterea terorismului on-line, pag 12 

„(…)Schimbările din societățile noastre ne pot ușura 

viața, dar permit și infractorilor să găsească noi modalități de a 

comite infracțiuni. Suntem hotărâți să lucrăm împreună pentru a 

ne asigura că autoritățile de aplicare a legii sunt în măsură să 

răspundă la noi amenințări”. Maria Ohisalo  

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/10/07/safer-roads-eu-strengthens-rules-on-road-infrastructure-management/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-69-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-78-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/10/07/better-protection-of-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-to-kick-in-in-2021/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12326-2019-INIT/en/pdf
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De asemenea, miniștrii au abordat și situația actuală privind migrația, dintr-o  

perspectivă de ansamblu, cu un accent deosebit pe creșterea sosirilor în estul Mediteranei 

și pe declarația recentă dintre Franța, Germania, Italia și Malta privind aranjamentele 

temporare de debarcare.  

 

Lucrările Consiliului afaceri economice și financiare au fost conduse de către Mika 

Lintilä, ministrul finlandez al finanțelor. 

În cadrul reuniunii s-a discutat despre progresele înregistrate ca urmare a aplicării 

planului de acțiune pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, adoptat 

în decembrie 2018, și s-au analizat viitoarele priorități strategice în domeniu, pe baza unui 

pachet de rapoarte privind combaterea spălării banilor, publicat de Comisia Europeană, 

în iulie 2019. De asemenea, miniștrii au discutat despre elementele principale ale 

metodologiei pentru stabilirea unei liste de „state terțe cu risc ridicat” în domeniul 

combaterii spălării banilor.  

„(…) Combaterea eficientă a corupției, traficului, evaziunii fiscale 

sau a terorismului înseamnă combaterea eficientă a fluxurilor ilegale de 

bani care finanțează aceste activități. Întrucât infracționalitate devine 

din ce în ce mai transfrontalieră, UE trebuie să își adapteze cadrul de 

reglementare pentru a asigura securitatea cetățenilor și integritatea 

sistemului său financiar”. Mika Lintilä 

De asemenea, președintele Grupului „înțelepților” pentru arhitectura financiară 

europeană pentru dezvoltare a prezentat un raport care cuprinde informații atât cu 

privire la modalitățile de maximizare a valorii adăugate, cât și la contribuția organismelor 

naționale și internaționale implicate.  

Un alt subiect de discuții de pe ordinea de zi a vizat pregătirea reuniunilor 

internaționale care vor avea loc la Washington în perioada 17-19 octombrie a.c., respectiv 

reuniunea G20, reuniunea FMI și reuniunea Coaliției miniștrilor de finanțe pentru acțiuni 

în domeniul climei. În plus, Consiliul a prezentat bilanțul exercițiului semestrului european 

pentru 2019 și a asistat la prezentarea raportului  anual al Curții de Conturi Europene 

privind execuția bugetului UE pentru 2018. 

10 octombrie 

Luxemburg 

CONSILIUL AFACERI ECONOMICE ȘI 

FINANCIARE 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/eastern-and-central-mediterranean-routes-09-2017/
https://www.consilium.europa.eu/media/41012/st12896-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/money-laundering-council-adopts-conclusions-on-an-action-plan-for-enhanced-monitoring/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4452_en.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12418-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/04/09/european-financial-architecture-for-development-council-sets-up-a-high-level-group-of-wise-persons/
https://www.consilium.europa.eu/media/41012/st12896-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/2019/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/2019/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_EN.pdf
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În plus, președinția finlandeză, în calitate de co-președinte al coaliției miniștrilor 

finanțelor pentru acțiuni climatice,  împreună cu Chile, a prezentat stadiul activității 

coaliției, iar miniștrii au aprobat un set de șase principii comune - „principiile de la 

Helsinki”-, prin care se urmărește promovarea acțiunilor climatice naționale, în special 

prin politica fiscală și prin utilizarea finanțelor publice. Următorul eveniment al coaliției 

va avea loc în cadrul reuniunilor anuale ale Băncii Mondiale-FMI din octombrie 2019. 

Nu în ultimul rând, Consiliul a adoptat o recomandare privind numirea unui nou 

membru în cadrul Comitetului executiv al BCE, având în vedere faptul că la 31 decembrie 

2019 se încheie mandatul lui Benoît Cœuré. Este vorba despre candidatura lui Fabio 

Panetta, Guvernatorul adjunct principal al Băncii Italiei. 

Consiliul a convenit să elimine Emiratele Arabe Unite (EAU) și Insulele Marshall de 

pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale21, deoarece  au adoptat 

reformele necesare pentru a-și pune în aplicare angajamentele asumate de a îmbunătăți, 

până la sfârșitul anului 2018, cadrul de politici fiscale prin introducerea de cerințe legate 

de substanța economică.  

În data de 9 octombrie 2019 a avut loc, la Luxemburg, reuniunea Eurogrup în 

configurație obișnuită și în configurație deschisă. 

În configurație deschisă, miniștrii zonei euro au discutat aspecte legate de Uniunea 

bancară. Cu această ocazie, dna Andrea Enria, președintele Consiliului de supraveghere al 

Băncii Centrale Europene (BCE), a prezentat activitățile recente ale Consiliului privind 

rentabilitatea băncilor, pregătirile pentru Brexit și măsurile de spălare a banilor.  

De asemenea, miniștrii au discutat despre creșterea economică și ocuparea forței 

de muncă pe baza unei note tehnice a Comisiei Europene și au avut un schimb de opinii 

referitor la evoluțiile în materie de competititvitate în zona euro. 

Tot în cadrul aceleiași formațiuni, miniștrii au fost informați cu privire la principalele 

constatări ale celei de a 10-a misiuni de supraveghere a aplicării programului în Portugalia, 

derulată în perioada 14-19 iunie a.c.  

 
21 Consiliul a constatat că Albania, Costa Rica, Mauritius, Serbia și Elveția își respectă toate angajamentele în materie de 
cooperare fiscală< acestea au pus în aplicare, înainte de termen, toate reformele necesare pentru a se conforma principiilor 
de bună guvernanță fiscală ale UE. 
 

09 octombrie  

Luxemburg 

EUROGRUP 

https://www.cape4financeministry.org/coalition_of_finance_ministers
https://www.cape4financeministry.org/coalition_of_finance_ministers
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/13/coalition-of-finance-ministers-for-climate-action
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/13/coalition-of-finance-ministers-for-climate-action
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ecb-executive-board-appointment-procedure/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/25/statement-by-the-eurogroup-president-on-the-candidates-for-the-post-of-ecb-executive-board-member/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/10/10/taxation-2-countries-removed-from-list-of-non-cooperative-jurisdictions-5-meet-commitments/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fiscalitate%3a+2+%c8%9b%c4%83ri+eliminate+de+pe+lista+jurisdic%c8%9biilor+necooperante%2c+5+%c3%aendeplinesc+angajamentele
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2019/10/09/
https://www.consilium.europa.eu/media/40842/draft-eurogroup-agenda-in-inclusive-format-9-october.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40966/commission-note-to-the-eurogroup-9-october.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-portugal-summer-2019_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-portugal-summer-2019_en
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Miniștrii Eurogrupului au discutat despre candidatura propusă în vederea înlocuirii 

dlui Benoît Cœuré, membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE) 

care își încheie mandatul la 31 decembrie 2019 și au anunțat sprijinirea dlui Fabio Panetta 

pentru a deveni noul membru. Fabio Panetta ocupă în prezent funcția de guvernator 

adjunct principal al Băncii Naționale a Italiei. 

Miniștrii au trecut în revistă perspectivele economice în zona euro, precum și 

evoluțiile cursului de schimb din ultimele luni în contextul viitoarelor reuniuni anuale ale 

Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional din perioada 14-20 

octombrie a.c. 

În cadrul Eurogrup, în configurație deschisă, miniștrii au pregătit raportarea către 

lideri cu privire la problematici nesoluționate referitoare la instrumentul bugetar pentru 

convergență și competitivitate pentru zona euro, în conformitate cu mandatul acordat de 

liderii UE în cadrul summitului zonei euro din iunie a.c. Alte subiecte abordate au fost cele 

legate de aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei, precum și rezultatele 

Summitul zonei euro din 21 iunie 2019. 

 

În cadrul dimensiunii parlamentare a președinției finlandeze a fost organizată 

Conferința intitulată „Zilele transportului digital”, care a reunit părți interesate în 

identificarea unor soluții inteligente de transport. Din partea UE a participat Violeta Bulc, 

responsabilul european pentru portofoliul mobilitate și transport.  

Printre subiectele abordate în prima zi a conferinței (7 octombrie a.c) se numără 

abordarea serviciilor de informații de călătorie, multimodale și dinamice, în contextul 

îmbunătățirii experienței pasagerilor în ceea ce privește serviciile integrate de planificare, 

bilete și plată, precum și asigurarea disponibilității acestora într-o interfață prietenoasă, 

care să conțină informații despre rute, opriri, orare, prețuri, disponibilitate și 

accesibilitate. Un alt subiect dezbătut a vizat oportunitatea existenței unui singur bilet 

pentru călătoriile feroviare  transfrontaliere, fapt care ar proteja mai bine drepturilor 

pasagerilor. Discuțiile din această sesiune au vizat și evaluarea situației actuale a biletelor 

feroviare inteligente, precum și evoluțiile, tendințele și posibilele îmbunătățiri legislative 

care ar putea contribui la dezvoltarea acestui domeniu.  

7-9 octombrie  

Helsinki 

Conferința intitulată Zilele transportului 

digital 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/10/09/ecb-executive-board-eurogroup-gives-support-to-fabio-panetta-s-candidacy/
https://www.consilium.europa.eu/media/40965/20191009-eg-draft-annotated-agenda-inclusive.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/10/10/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness-bicc/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2019/06/21/
https://www.digitaltransport.eu/2019
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bulc_en
http://www.ris.eu/news/digital_transport_days_conference_7_to_9_october_in_helsinki
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#dynamic-multimodal-travel-info
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#rail-journeys-ticketing
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#rail-journeys-ticketing
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De asemenea, a avut loc și forumul pentru digitalizarea transportului și a 

logisticii(DTLF)22. Ultimul subiect de pe agenda primei sesiuni a vizat „căile ferate digitale 

și automatizate”, punându-se accentul pe inteligența artificială, tehnologia spațială și 

programul Galileo, în contextul în care comunicarea mobilă, bazată pe 5G, schimbă 

peisajul operațiunilor feroviare. 

În cadrul celei de-a doua zi a conferinței (8 octombrie a.c.), au fost discutate 

următoarele subiecte: stabilirea unui parteneriat european privind mobilitatea conectată 

și automatizată pe șosele, construirea unui înveliș de date, rețeaua de puncte de acces 

naționale (NAP). În marja conferinței, Violeta Bulc a participat la cel de-al cincilea summit 

„mobilitatea ca serviciu” (Maas)23, axat pe mobilitatea durabilă. Lucrările au luat în 

considerare legislația adoptată la nivel național, discutându-se despre măsurile care se 

pot lua și la nivelul UE. Printre exemplele prezentate s-a evidențiat o lege finlandeză care 

integrează toate modurile de transport și care permite noi servicii orientate către 

utilizatori. De asemenea, exemple legislative, în acest sens, au fost identificate și în Franța 

sau în Austria.  

„(…) Digitalizarea reformează transportul european. Noi moduri digitale, cum ar fi 

serviciile logistice integrate, U-Space, micro-mobilitate și „mobilitatea ca serviciu” oferă 

eficiență, Vision Zero și diverse oportunități noi. ” Violeta Bulc 

O alta temă discutată s-a referit la propunerea Comisiei Europene din mai 2018 cu 

privire la adoptarea unui regulament european privind rețelele de transport electronic de 

marfă prin care toți operatorii de transport vor avea posibilitatea de a utiliza 

 
22 DTLF este un grup de experți înființat de Comisia Europeană pentru a oferi o platformă pentru dialogul structural în materie 
de furnizare de expertiză tehnică, precum și cooperarea și coordonarea dintre Comisie, statele membre și părțile interesate 
a lanțului de aprovizionare. Grupul asistă Comisia în dezvoltarea și implementarea activităților și programelor care vizează 
digitalizarea transportului și a logisticii. 
23 MaaS este tema centrală a Legii finlandeze privind serviciile de transport. 

https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#automated-railways
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#automated-railways
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#connected-mobility
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#connected-mobility
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2019-10-08-digital-transport-days_en
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#maas
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documentația electronică, cu garanția că toate autoritățile din statele membre ale UE în 

cauză o vor accepta. 

De asemenea, au fost puse în discuție implicațiile legislative privind transportul 

rutier profesional cu referire la automatizare și blockchain-ul (tehnologia registrelor de 

date distribuite) pentru transport și mobilitate). Discuțiile au abordat rolul datelor care 

vor face legătura între serviciile de mobilitate, logistica, transportul autonom, 

infrastructura de transport, precum și în traficul și în gestionarea flotei din toate modurile 

de transport, în cadrul unui singur sistem holistic. 

Alte subiecte abordate au vizat instituirea de noi servicii de mobilitate și transport 

de marfă în orașele inteligente și posibilitatea creării unui nou management de trafic 

aerian comun (ATM). 

În ceea ce privește a treia și ultima zi a conferinței (9 octombrie a.c.), au fost tratate 

subiecte precum evoluțiile și nevoile tehnologice de reglementare pentru desfășurarea 

navelor autonome de suprafață maritimă, digitalizarea Rețelei trans-Europene de 

transport (TEN-T), precum și optimizarea ecosistemelor portuare. 

Subiecte de interes au constituit și beneficiile digitalizării pentru decarbonizarea 

între modurile de transport - rutier, feroviar, maritim și aviație, aspectele sociale privind 

gestionarea tranziției către digitalizare și automatizare. Totodată a fost amintit și studiul 

Direcției generale pentru mobilitate și transporturi, 2017, referitor la navigarea internă 

digitală (DINA) pentru dezvoltarea ulterioară a digitalizării în vederea asigurării că 

transportul pe căile navigabile interioare rămâne competitiv, dar și cel privind securitatea 

cibernetică pentru transport și mobilitate. 

„(…) Legătura dintre transporturi și comunicații a făcut ca transportul să fie digital. 

În prezent este deja necesară prelucrarea unei cantități mari de date, în special pentru 

desfășurarea operațiunilor de navigație, vânzări, plăți, precum și pentru facilitarea 

automatizării. Utilizarea informației nu este un scop în sine, ci mai degrabă, ceea ce se 

obține prin aceasta. Se pune întrebarea dacă valorificarea datelor în sectorul 

transporturilor poate contribui la realizarea unor servicii durabile care să satisfacă nevoile 

consumatorilor”- Olli-Pekka Rantala, Director general a Departamentului de servicii al 

ministerului finlandez al transporturilor și comunicării. 

 Conferința s-a încheiat prin lansarea unor propuneri care să poată sprijini 

sustenabilitatea rețelei trans-europene de transport (TEN-T), având în vedere faptul că 

aceasta facilitează conexiunile transfrontaliere, consolidează coeziunea financiară, 

socială și regională și contribuie la crearea unei economii sociale de piață mai competitive, 

precum  și la atenuarea schimbărilor climatice. 

https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#blockchain
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#blockchain
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#air-traffic-management
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#air-traffic-management
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#autonomous-surface-ships
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#autonomous-surface-ships
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#ten-t
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#decarbonisation
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#decarbonisation
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#social-aspects
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#social-aspects
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#inland-waterways
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#cybersecurity
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#cybersecurity
https://www.digitaltransport.eu/2019/pages/sessions-description#closing-session


 

 
40 

 

 

 

În perioada 7-10 octombrie 2019, membrii Comitetului European al Regiunilor s-

au reunit în cea de-a 136-a sesiune plenară care a coincis cu deschiderea oficială a celei 

de-a 17-a Săptămâni europene a regiunilor și orașelor. 

În timpul sesiunii plenare au avut loc mai multe dezbateri, pe diferite teme de 

interes: Regiuni și orașe, pilonii viitorului UE; Politica de dezvoltare regională după anul 

2020; Evoluția negocierilor interinstituționale privind Cadrul Financiar Multianual și 

Tranziții digitale și ecologice: Cum să asigurăm coeziunea și solidaritatea pentru toți?. 

În cadrul ședinței plenare au fost adoptate 16 avize, printre care ne vom referi la  

acestea: 

 

 

COMITETUL 

EUROPEAN 

AL 

REGIUNILOR 

 ȘEDINȚA PLENARĂ A CoR 

 

7-9 octombrie 

Bruxelles 

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/136th-cor-plenary-session.aspx


Avizul referitor la o „Europă 

durabilă până în 2030: monitorizarea 

obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă, a 

tranziției ecologice și a Acordului de la 

Paris privind schimbările climatice”, a 

subliniat importanța tranziției către o 

economie circulară, în special în sectoarele 

energiei, construcțiilor și mobilității sigure 

și durabile, cu reducerea emisiilor de 

dioxid de carbon.  

Dna Sirpa Hertell, raportor al 

documentului, a declarat: „(...) Putem 

atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

numai dacă, atât UE, cât și autoritățile 

naționale colaborează cu orașele și 

regiunile. Noi suntem cei care putem 

transforma aceste obiective pe plan local 

prin proiecte durabile. Asta am făcut eu, cu 

succes, în orașul meu Espoo”. 

În avizul referitor la „Punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris printr-o 

tranziție energetică inovatoare și durabilă 

la nivel local și regional” se arată că s-au 

creat deja 2 milioane de locuri de muncă 

în întreaga Uniune. Astfel, pentru a asigura 

consolidarea competențele digitale și 

profesionale ale lucrătorilor, se solicită 

înființarea de centre regionale de formare 

profesională. 

În avizul privind „Punerea în aplicare 

a pachetului de măsuri privind energia 

curată: planurile energetice și climatice 

naționale (PECN) ca instrument de 

abordare a guvernanței locale și teritoriale 

în materie de schimbări climatice și 

energie activă și pasivă” s-a reiterat faptul 

că PECN vizează perioada 2021-2030 și 

conform pachetului propune să se 

implementeze, la nivel național, noile 

obiective ale UE privind energia și clima 

până în 2030. Autoritățile locale și 

regionale trebuie să fie implicate mai ales 

în inițiative privind orașele inteligente, 

corelate cu achiziții publice ecologice în 

domeniul energiei curate (de exemplu, 

economisirea energiei în transportul 

urban, strategii de transport interregional, 

colaborarea în domeniul noilor tehnologii 

de stocare a energiei). 

Avizul cu privire la „Transformarea 

socio-economică a regiunilor de 

carbonifere din Europa” subliniază că 

pentru atingerea obiectivelor politicii în 

domeniul climei, aceste regiuni vor trebui 

să renunțe la lanțurile valorice actuale, 

bazate pe extracția de cărbune. Astfel, pe 

termen scurt, mediu și lung, regiunile în 

cauză vor trebui să închidă minele de 

cărbune care, în prezent, mai sunt 

profitabile.  

Avizul a fost redactat de dl Mark 

Speich, care a declarat: „(...) Schimbările 

climatice reprezintă o provocare pentru 

întreaga Europă. Transformarea regiunilor 

carbonifere este o contribuție crucială la 

realizarea obiectivelor noastre climatice. 

Prin urmare, UE trebuie să sprijine 

regiunile carbonifere aflate în tranziție. 

(...) Pentru a stimula noi investiții, avem 

nevoie de suficient spațiu de manevră 

pentru regiuni în ceea ce privește regulile 

politicii de concurență”. 

https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-965-2019
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/EU-will-not-reach-2050-climate-neutrality-without-raising-its-energy-and-climate-targets.aspx
https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-617-2019
https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-618-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6337-2018
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/Special-allocations-for-coal-regions-should-not-divert-money-from-regional-policy.aspx


Avizul privind „Raportul de punere în aplicare a directivelor privind achizițiile 

publice” a fost emis în urma sondajului realizat de CoR, la nivelul întregii Uniuni, destinat 

evaluării punerii în aplicare, de către autoritățile locale și regionale a cadrului juridic 

privind achizițiile publice. Sondajul arată că atât administrațiile publice, cât și operatorii 

economici abia au început să se adapteze regimului de achiziții publice în forma sa 

modificată și că procesul de adaptare este încă parțial în derulare. 

Avizul privind „Contribuția regiunilor și orașelor la elaborarea unui nou cadru de 

politică a UE pentru IMM-uri”. 

Dl Tadeusz Truskolaski, raportor al documentului a declarat că: „(…) Trebuie să 

umplem lacunele rămase și să răspundem noilor evoluții, inclusiv așteptările crescânde cu 

privire la rolul întreprinderilor mici în tranziția către o economie socială și ecologică 

durabilă. În general, piața unică este o poveste de succes pentru UE , dar suntem departe 

de o piață unică care funcționează cu adevărat pentru IMM-uri. Prin urmare, sunt foarte 

bucuros că dna Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei, a propus o nouă strategie 

pentru IMM-uri, cu accent pe digitalizarea IMM-urilor”. 

Membrii CoR au aprobat avizul referitor la „Îmbătrânirea activă și în condiţii bune 

de sănătate” prin care sev solicită elaborarea unui program solid în domeniul sănătății 

publice și acordarea de prioritate bugetară pentru promovarea sănătății, prevenirea 

bolilor și reducerea inegalităților în materie de sănătate. Aceștia își exprimă îngrijorarea 

cu privire la numărul insuficient de medici și asistenți medicali din sectorul geriatriei în 

Europa și invită statele membre și regiunile acestora, precum și organizațiile profesionale 

ale medicilor să propună modalități de a face profesia mai atractivă și de a recruta 

personal de specialitate prin definirea unor module de formare și reconversie 

profesională, precum și a unor reglementări privind remunerația. 

În avizul referitor la „Păstorit” membrii CoR susțin că menținerea acestei activități 

este esențială pentru prezervarea agriculturii în toate regiunile în vederea îndeplinirii 

obiectivului de coeziune teritorială consacrat în Tratatul de la Lisabona, dar și pentru 

realizarea obiectivelor europene privind clima. Se dorește ca Uniunea să promoveze 

meseriile legate de păstorit și să elaboreze o politică ambițioasă de apărare a pădurii 

împotriva incendiilor. 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1136-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2041-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-15-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-145-2019


În avizul cu privire la „Pesta porcină 

africană și piața UE a cărnii de porc” se 

arată că pesta porcină africană reprezintă, 

în continuare, o amenințare și o 

provocare la nivel local, regional, național, 

european și internațional. În prezent, 

boala este activă în mai multe țări 

europene: Polonia, Lituania, Letonia, 

Estonia, Ucraina, Cehia, Italia și România.  

Dată fiind amploarea problemelor legate 

de răspândirea virusului este necesară o 

coordonare mai amplă și mai precisă a 

activităților din acest domeniu la nivelul 

UE.  

Avizul privind „O mai bună 

legiferare: bilanțul activității și 

menținerea angajamentului nostru” 

subliniază importanța unei legislații de 

calitate pentru cetățenii Uniunii Europene 

și prioritizarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității. În plus, se dorește ca 

principiul subsidiarității să fie abordat în 

mod activ, sub forma unor inițiative 

ascendente, care ar trebui să fie luate în 

considerare în cadrul competențelor 

actuale de la nivelul UE. Membrii CoR au 

solicitat, prin acest aviz, ca în următorul 

Acord interinstituțional privind o mai 

bună legiferare, care urmează să fie 

încheiat între Parlamentul European, 

Consiliu și Comisia Europeană, să fie inclus 

și Comitetul Regiunilor, sub forma unui 

protocol special la acordul cu Comitetul 

Regiunilor. 

Avizul referitor la „Infrastructura de 

cercetare - viitorul Spațiului european de 

cercetare (SEC) dintr-o perspectivă 

regională și transfrontalieră” 

menționează că infrastructurile de 

cercetare și utilizarea lor sunt 

fundamentale pentru dezvoltarea 

Spațiului european de cercetare (SEC). S-a 

constatat că ponderea finanțării acordate 

cercetării de către sectorul 

guvernamental în UE a stagnat la 

aproximativ 2,03 % între 2014 și 2016 și se 

dorește ca noua Comisie Europeană să 

monitorizeze, în continuare, respectarea 

de către statele membre a obligației de a 

aloca 3% din PIB pentru cercetare și 

dezvoltare.  

În avizul privind „Europa digitală 

pentru toți: furnizarea de soluții 

inteligente și favorabile incluziunii pe 

teren” se subliniază că este esențial să se 

investească în crearea de ecosisteme 

inovatoare, consolidând inovarea în 

tehnologii esențiale precum inteligența 

artificială (IA), în internetul obiectelor (IO) 

și în rețeaua 5G la nivel local și regional în 

întreaga UE. Totodată, se menționează că 

tehnologiile digitale deschid noi 

oportunități privind conectarea și 

difuzarea de informații a cetățenilor, dar, 

în același timp, generează noi riscuri. 

Printre acestea se numără atacurile 

cibernetice și frauda, furtul de date și 

tentativele de destabilizare a 

democrațiilor.  

 

 

 

https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-974-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2579-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-896-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3332-2019


Dl Karl-Heinz Lambertz, preșe-

dintele Comitetului European al 

Regiunilor, a declarat: „(...) Toate 

regiunile și orașele trebuie să profite de 

beneficiile economiei digitale, dacă dorim 

să construim o Europă competitivă, 

incluzivă și durabilă. Transformarea 

digitală a economiilor merge mână în 

mână cu coeziunea economică, socială și 

teritorială a Europei. Aceasta va ajuta nu 

numai la crearea de locuri de muncă, dar 

va sprijini regiunile și orașele, în special în 

zonele rurale și de tranziție, să facă 

trecerea urgentă către un viitor neutru din 

punct de vedere al carbonului, pe care 

Europa trebuie să îl realizeze până în 

2050. Cu toate acestea, fără investiții 

suficiente, regiunile și orașele nu vor putea 

să se încadreze în acest termen limită. 

Mărimea și forma următorului buget al UE 

vor defini viitorul nostru comun pentru 

următorii ani. Reducerile investițiilor 

regionale și centralizarea fondurilor vor 

ține Europa pe loc”. 

Prin avizul referitor la 

„Recomandările pentru elaborarea cu 

succes a strategiilor de dezvoltare 

regională dincolo de anul 2020” sunt 

punctate câteva idei principale: 

planificarea strategică la nivel regional ca 

punct de plecare pentru dezvoltarea cu 

succes; obiectivele de dezvoltare durabilă 

ca bază pentru strategiile pe termen lung 

ale orașelor și regiunilor; strategiile de 

dezvoltare regională ale orașelor și 

regiunilor să fie bazate pe o evaluare 

prospectivă precisă; investițiile în 

consolidarea capacității instituționale și 

administrative trebuie să fie privite ca o 

condiție pentru eficacitatea cheltuielilor 

publice. 

Avizul privind „O mai bună 

comunicare în ceea ce privește politica de 

coeziune” subliniază că politica de 

coeziune reprezintă aproximativ o treime 

din bugetul UE, oferind un cadru de 

investiții pe termen lung pentru regiuni și 

statele membre. Aceasta s-a dovedit a 

avea un impact pozitiv atât asupra 

economiei, cât și asupra vieții cetățenilor, 

dar este regretabil faptul că rezultatele nu 

au fost întotdeauna bine comunicate și că 

gradul de conștientizare a efectelor sale 

pozitive rămâne, în mod constant, scăzut 

în ultimul deceniu. Conform unui sondaj 

Eurobarometru Flash din 2017, doar 35% 

dintre cetățenii UE au auzit despre 

proiecte cofinanțate de UE în zona în care 

trăiesc. 

Dl Adrian Ovidiu Teban, raportor al 

documentului, a concluzionat: „(…) O mai 

bună comunicare a politicii de coeziune 

este o responsabilitate comună în urma 

guvernării pe mai multe niveluri. În 

consecință, noi, primarii și guvernele 

locale, ar trebui să jucăm un rol 

fundamental în implementarea politicii de 

coeziune și în asigurarea vizibilității 

proiectelor finanțate de această politică. 

Instituțiile europene nu pot să fi singurele 

forțe motrice din spatele acestei 

provocări”. 

Avizul referitor la „Contribuția CoR 

la Agenda teritorială reînnoită, cu un 

accent special pe dezvoltarea locală 

plasată sub responsabilitatea 

comunității” subliniază că instrumentele 

teritoriale integrate ar trebui să respecte 

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/EU-must-put-inclusiveness-at-the-heart-of-digital-and-ecological-transition.aspx
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-644-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-645-2019
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1897-2019
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caracteristicile și nevoile specifice ale 

regiunilor. În acest sens, trebuie create 

legături mai puternice între politica de 

coeziune și Agenda teritorială în toate 

etapele programării, punerii în aplicare și 

monitorizării programelor, iar Comisia 

Europeană trebuie să furnizeze modele și 

orientări simple și să introducă bune 

practici privind modalitatea de punere în 

aplicare a instrumentelor teritoriale 

integrate printr-o abordare cu fonduri 

multiple în statele membre. 

De asemenea, pe ordinea de zi a 

ședinței plenare s-au aflat și 2 rezoluții, 

una privind „Evoluțiile negocierilor 

interinstituționale privind cadrul financiar 

multianual pentru 2021-2027”, iar 

cealaltă referitoare la „Semestrul 

european din 2019”. 

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor a fost organizată pe durata a 4 zile, 

reunind funcționari din cadrul administrațiilor regiunilor și orașelor, precum și experți și 

reprezentanți ai mediului academic pentru a face schimb de opinii și bune practici în 

domeniul dezvoltării regionale și urbane. Este o platformă recunoscută de dialog politic pe 

teme de dezvoltare a politicii de coeziune a UE. Săptămâna europeană a regiunilor și 

orașelor este organizată în comun de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Direcția 

Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene. 

Programul evenimentului s-a bazat pe trei categorii: parteneriate regionale alcătuite 

din regiuni sau orașe europene, parteneri instituționali ai UE și întreprinderi, instituții 

financiare și asociații locale și europene.  

Dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor, dna Klára 

Dobrev, vicepreședinte al Parlamentului European, și dna Elżbieta Bieńkowska, membru al 

Comisiei Europene, au solicitat mai multă solidaritate europeană și investiții regionale mai 

puternice pentru a oferi un viitor mai bun pentru toți cetățenii săi.  

În concluzii, dl Lambertz a declarat: „(…) Politica de coeziune a UE - care oferă 

regiunilor și orașelor investițiile de care au nevoie să răspundă la probleme precum 

schimbările climatice, incluziunea socială și inegalitățile - trebuie să continue să fie 

elementul central al Uniunii Europene. Pe lângă investiții stabile, UE trebuie să redefinească 

urgent modul în care elaborează legislația, permițând guvernelor locale și regionale - care 

sunt responsabile de livrarea a 70% din legislația UE – să primească un loc real la masa 

decizională a UE ”. 

Săptămâna europeană a regiunilor  

și orașelor 

7-10 octombrie 

Bruxelles 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://cor.europa.eu/ro/events/pages/european-week-of-regions-and-cities-ewrc.aspx
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/agora_en
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/EU-and-local-leaders-call-for-cohesive-sustainable-inclusive-future-Europe.aspx?fbclid=IwAR3MWfhSoUIIcmHzrpHUyhgBBPsJGbBfD174syFwhhFvJblk1rxHDY-bWZU
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În primul său turneu european, președintele Parlamentului European, dl 

David Sassoli, a avut  o întâlnire, marți, 8 octombrie 2019, la Londra, cu premierul 

britanic, dl Boris Johnson, pentru a discuta despre Brexit. În urma întâlnirii acesta 

a declarat:  

„(...)Am venit aici încrezător asupra noilor propuneri care ar putea debloca 

negocierile. Cu toate acestea, trebuie să notez că nu s-au înregistrat progrese. După 

cum știți, o înțelegere între UE și Marea Britanie necesită nu doar un vot pozitiv al 

Camerei Comunelor, ci și aprobarea Parlamentului European. 

Prin urmare, este important ca premierul Regatului Unit să afle direct de la 

Parlamentul European poziția acestuia privind Brexit-ul. (...) Abordarea noastră 

este foarte simplă. Considerăm că un Brexit ordonat sau ieșirea Regatului Unit din 

UE cu un acord este de departe cel mai bun rezultat. Acordul  convenit în trecut cu 

Marea Britanie putea fi susținut de PE. Acesta reprezenta rezolvarea tuturor 

problemelor asociate retragerii Regatului Unit din UE. (...) Însă, Parlamentul 

European nu va susține un acord care subminează Acordul din Vinerea Mare și 

procesul de pace sau care  compromite integritatea pieței unice. Acest lucru l-am 

exprimat clar în rezoluția noastră, adoptată cu o majoritate impresionantă în luna 

septembrie 2019. În prezent sunt 2 alternative pentru această situație: prelungirea 

termenului sau ieșirea fără acord. În ceea ce privește prelungirea, Parlamentul este 

deschis la această posibilitate, în cazul în care există un motiv bun pentru acest 

BREXIT 

Întâlnirea Președintelui Parlamentului European, dl David 

Sassoli, cu premierul britanic, dl Boris Johnson 

8 octombrie  

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191007IPR63553/eu-summit-meps-to-discuss-long-term-budget-policy-priorities-and-brexit-15-00
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lucru. Dar solicitarea unei prelungiri este un aspect sensibil pentru Marea Britanie 

și nu sunt în măsură să mă exprim asupra controverselor politice care se dezbat în 

Regatul Unit. În ceea ce privește ieșirea fără acord, suntem convinși că aceasta va 

dăuna economic ambelor părți, în special Regatului Unit. Va avea consecințe grave 

și asupra Irlandei. Ieșirea  fără acord ar fi în mod clar responsabilitatea guvernului 

britanic. 

 

Președintele Parlamentului European, dl David Sassoli, a avut  o întâlnire, 

marți, 8 octombrie 2019, la Londra, cu președintele Camerei Comunelor din 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, dl John Bercow, pentru a discuta 

despre Brexit. În urma întâlnirii, acesta a declarat:  

 „(...)Parlamentul European va sprijini o solicitare a guvernului britanic 

pentru extinderea perioadei de retragere pentru a organiza alegeri generale sau un 

referendum. (...)Dl John Bercow și cu mine înțelegem rolul important pe care îl joacă 

parlamentele noastre în procesul Brexit. Există, de asemenea, o conștientizare 

comună că o ieșire dezordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană ar fi 

împotriva intereselor cetățenilor britanici și europeni. ” 

Întâlnirea Președintelui Parlamentului European, dl David 

Sassoli, cu președintele Camerei Comunelor, dl John 

Bercow 

8 octombrie  
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