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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor  

 

În săptămâna 6 - 12 februarie a.c., deputaţii europeni şi-au desfăşurat 
activitatea în cadrul comisiilor parlamentare.  

 Subcomisia pentru securitate şi apărare (SEDE) 

Deputaţii europeni s-au întâlnit pe data de 6 februarie a.c., pentru a discuta 
despre influenţa Rusiei în Ucraina1 şi în Caucazul de Sud şi modul în care ar trebui să 
reacţioneze Uniunea Europeană. 

Ucraina - Dna Ivanna Klympush-Tsintsadze, viceprim-ministru al Ucrainei 
pentru integrare europeană şi euro-atlantică, a oferit explicaţii despre ultimul atac din 
estul Ucrainei, precizând că „Bat clopotele pentru noi toţi"2.  

Deputaţii au nuanţat această afirmaţie, iar vicepreşedintele Comisiei SEDE, 
Jaromír Stetina (PPE, Cehia), a făcut referire la faptul că acţiunile Rusiei întruchipează 
o criză a dreptului internaţional: „(…) Nu doar acei ucraineni curajoşi reprezintă 
apărarea ţării, ci noi toţi, pentru că acest lucru nu este un război civil; acesta este un 
atac a unui stat suveran asupra altui stat suveran”. 

Având în vedere condiţiile meteo cu temperaturi foarte scăzute, precum şi faptul 
că în zona Avdiivka din provincia Doneţk, în care intensificarea bombardărilor este 
combinată cu întreruperi de energie electrică, dna Tsintsadze a avertizat că situaţia de 
pe teren duce la o criză umanitară. Ioan Mircea Paşcu (S&D, România) a susţinut că 

                                                           

1 Pe fondul temperaturilor de -20°C, oamenilor din estul Ucrainei le-au fost întrerupte alimentarea cu 

energie electrică, cu apă şi încălzire după ce rebelii pro-ruşi au reluat focurile şi au început să 

bombardeze zona, săptămâna trecută. Aceasta nu este doar o urgenţă umanitară izolată, ci are implicaţii 

în ceea ce priveşte securitatea Europei şi contrazice principiile de bază ale UE. 
2 Înregistrarea video a şedinţei. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170209-0900-COMMITTEE-AFET-AFCO-SEDE
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operaţiunea actuală este „politică de sondare, deoarece una militară nu s-ar explica, în 
mijlocul iernii”. Membrii comisiei s-au arătat convinşi că Rusia, acum, doar „testează 
terenul” pentru a vedea care va fi reacţia noii administraţii americane.  

În acest context, mai mulţi deputaţi europeni au cerut Uniunii să urmărească 
dacă Acordul de Pace de la Minsk este pus în aplicare şi dacă se continuă aplicarea 
sancţiunilor împotriva Rusiei. „(…) Ar trebui să facem tot ce putem să prevenim 
situaţia în care acest război să se transforme într-un conflict  îngheţat”, a fost apelul 
deputatului Petras Auštrevičius (ALDE, Lituania).  

Cu toate acestea, unii au pus la îndoială viabilitatea Acordului de la Minsk3. De 
exemplu, Rebecca Harms (Grupul Verzilor, Germania) a solicitat reevaluarea acestuia, 
pentru că, în opinia sa „nu suntem aproape de reuşita Ucrainei în privinţa preluării 
controlului pe care să-l exercite asupra frontierelor sale”.  

Membrii comisiei SEDE au decis de comun acord să iniţieze o rezoluţie cu privire 
la cele mai recente evoluţii din Ucraina. 

Georgia - Făcând referire la contextul în care Moscova îşi proiectează politicile 
în vecinătatea sa, ambasadorul Republicii Georgia, dna Natalie Sabanadze, prezentă la 
discuţiile SEDE din Parlamentul European, a precizat că „Atitudinea Rusiei faţă de 
Caucazul de Sud şi vecinătate izvorăşte dintr-o înţelegere specifică a sistemului 
internaţional, ca fiind o zonă a concurenţei internaţionale ostile unde vecinătatea ar 
trebui să îndeplinească funcţia unei zone tampon”. Cu toate acestea, a reafirmat voinţa 
ţării sale de a decide singură în privinţa orientărilor sale strategice: „Georgia vrea să 
facă acest lucru nu împotriva Rusiei, ci pentru Georgia”. 

Parlamentul European a recunoscut reformele georgiene şi orientarea pro-
europeană atunci când a aprobat săptămâna trecută rezoluţia4 privind scutirea de vize 
pentru cetăţenii georgieni în spaţiul UE. 

Strategia în vecinătatea estică 

În timpul dezbaterii de la Comisia SEDE, s-a făcut referire la poziţia 
preşedintelui SUA faţă de situaţia din Rusia şi implicaţiile acesteia. „(…) Există foarte 
multe tensiuni”, a menţionat dl Herbert Salber, reprezentantul special al UE pentru 
Caucazul de Sud şi criza din Georgia, făcând aluzie la o eventuală împărţire a zonelor de 
interese în regiune, un fel de Yalta II. 

Potrivit unui studiu realizat de către Think Tank, din cadrul Parlamentului 
European, pe baza documentelor strategiei de bază actualizate, Rusia este pregătită să 
îşi afirme rolul său ca un centru global de influenţă. Occidentul, inclusiv UE, este 

                                                           

3
 Acordul de pace privind Ucraina din 15 februarie 2015. Acesta acoperă atât retragerea armamentului 

greu şi a miliţiilor, cât şi o gamă de măsuri economice si reforme constituţionale. 

4
 Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 februarie 2017 referitoare la propunerea de 

regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea 

frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie 

(Georgia) (COM(2016)0142 – 2016/0075(COD) şi Poziţia Parlamentului European adoptată în primă 
lectură la 2 februarie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European 
şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai 
căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror 
resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (Georgia) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0016+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-7
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/search.html?word=Rusia
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perceput, în mod clar, ca o provocare majoră atât pentru ambiţia Rusiei, cât şi pentru 
securitatea acesteia. 

Situaţia militară şi umanitară din Crimeea şi estul Ucrainei va fi în centrul 
atenţiei în acest an, iar sancţiunile economice ale UE pentru Rusia, introduse mai întâi 
în iulie 2014, vor fi aplicate, din nou, în iunie şi decembrie 2017.  

De asemenea, politicile din Rusia şi strategia UE pot fi influenţate, în acest an, de 
rezultatul alegerilor electorale din Franţa şi Germania (două state membre ale UE 
implicate în negocierea procesului de pace de la Minsk). 

 Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) 

Deputaţii europeni din Comisia LIBE au discutat cu reprezentanţii Consiliului şi 
ai Comisiei Europene, pe data de 9 februarie a.c., despre prelungirea controlului 
temporar la frontierele interne în circumstanţe excepţionale care periclitează 
funcţionarea generală a spaţiului Schengen, în 5 ţări din zonă, pentru încă 3 luni, până 
la mijlocul lunii mai. 

Începând cu 11 februarie 2017, atunci când expiră decizia anterioară, şi ca 
urmare a unei decizii a Consiliului UE din 7 februarie a.c., privind propunerea Comisiei 
Europene5, s-a convenit că Austria, Germania, Danemarca, Suedia şi Norvegia ar trebui 
să prelungească controale temporare la frontierele interne pentru o perioadă maximă 
de 3 luni, după cum urmează:  

 Austria: la frontiera terestră cu Ungaria şi la frontiera terestră cu 
Slovenia; 

 Germania: la frontiera terestră cu Austria; 

 Danemarca: în porturile daneze cu legături prin feribot cu Germania şi 
la frontiera terestră cu Germania; 

 Suedia: în porturile suedeze din regiunile poliţieneşti Sud şi Vest şi la 
podul Öresund; 

 Norvegia: în porturile norvegiene cu legături prin feribot cu Danemarca, 
Germania şi Suedia.  

În temeiul articolului 29 din Codul frontierelor Schengen6, controlul intern poate 
fi reintrodus pentru a preveni ameninţările de securitate, dar „în ultimă instanţă" şi în 

                                                           

5 COM(2017)0040 - Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de formulare a unei 
recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanţe 

excepţionale care periclitează funcţionarea generală a spaţiului Schengen. 

6  În conformitate cu articolul 29 din Codul frontierelor Schengen, Comisia poate propune o 
recomandare, care urmează să fie adoptată de Consiliu cu majoritate calificată, să reintroducă controalele 
la toate sau anumite părţi ale frontierei unuia sau mai multor state membre, ca o chestiune de ultimă 

instanţă. Acestea pot fi introduse pentru o perioadă de până la 6 luni. Controalele pot fi prelungite pentru 
perioade suplimentare de 6 luni, până la o durată maximă de 2 ani. La 4 mai 2016, în contextul crizei 
migraţiei, Comisia Europeană a considerat că au fost îndeplinite condiţiile de aplicare ale articolului 29 

din Codul frontierelor Schengen şi a prezentat o recomandare Consiliului. Motivul care a stat la baza 

recomandării a fost existenţa unor deficienţe grave în asigurarea unor controale eficiente în anumite părţi 
ale frontierelor externe ale UE, ceea ce a pus în pericol funcţionarea întregului spaţiu Schengen. La 12 
mai 2016, Consiliul a recomandat celor 5 state Schengen cele mai afectate (Austria, Germania, 
Danemarca, Suedia şi Norvegia) să menţină controale temporare proporţionale la frontieră pentru o 

perioadă maximă de şase luni pentru a răspunde ameninţării grave şi pentru a proteja ordinea publică şi 

securitatea internă ca urmare a deplasărilor secundare ale migranţilor în situaţie neregulamentară. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/02/07-prolongation-border-controls/
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„situaţii excepţionale”, atunci când sunt identificate deficienţe grave în efectuarea 
controalelor la frontierele externe. Aceste măsuri pot fi aplicate până la 6 luni şi 
respectiva perioadă poate fi prelungită, maximum de 3 ori, pentru o perioadă 
suplimentară de maximum 6 luni, în cazul în care circumstanţele excepţionale persistă.  

Înainte de a prelungi controalele, statele membre implicate trebuie să facă 
schimb de opinii cu statele membre relevante, pentru a se asigura că la frontierele 
interne se efectuează controale numai în cazul în care sunt necesare - doar în ultimă 
instanţă, atunci când alte măsuri alternative nu pot obţine acelaşi efect. 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          

Având în vedere situaţia fragilă şi presiunea rămasă în statele membre cele mai afectate de aceste 
deplasări, la 11 noiembrie 2016 Consiliul a recomandat ca aceste state membre să prelungească 
controalele temporare proporţionale la frontiere pentru o perioadă de cel mult 3 luni. La 25 ianuarie 
2017, Comisia Europeană a adoptat o propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind 
formularea unei recomandări adresate celor 5 state Schengen de prelungire a controalelor temporare la 
frontierele interne pentru o nouă perioadă de cel mult 3 luni. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Consiliul afaceri externe 

 

 În cadrul reuniunii Consiliului afaceri externe, de la Bruxelles din data de 6 
februarie 2017, care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate, au fost abordate 4 teme importante: 

Privind situaţia din Ucraina - miniştrii au dezbătut modalităţile prin care 
Uniunea Europeană ar putea spori sprijinul pentru punerea în aplicare a acordurilor de 
la Minsk şi au reiterat susţinerea oferită de UE privind discuţiile în formatul 
Normandia, recunoscând importanţa activităţii desfăşurate de misiunea de 
monitorizare specială a OSCE în Ucraina. De asemenea, Consiliul şi-a exprimat 
angajamentul ferm privind sprijinirea agendei de reformă din Ucraina, prin intermediul 
unui sprijin financiar susţinut şi semnificativ, precum şi prin intermediul misiunii 
Uniunii Europene de consiliere (EUAM Ucraina). 

 Cea de a doua temă importantă abordată a fost situaţia din Libia. Consiliul a 
adoptat concluziile privind Libia iar miniştrii au reafirmat importanţa recâştigării 
stabilităţii în regiune prin intermediul unei soluţionări politice în cadrul oferit de 
Acordul politic libian.  De asemenea, Consiliul a decis să se alăture Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, Ligii Statelor Arabe şi Uniunii Africane pentru a forma un cvartet de 
unificare a eforturilor de mediere. Stabilitatea şi pacea în Libia sunt importante nu 
numai pentru vecinii săi – inclusiv UE, ci şi pentru cetăţenii libieni şi migranţii care se 
află în prezent în Libia. 

Miniştrii au discutat despre consolidarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi 
Egipt şi despre extinderea activităţilor desfăşurate în regiune către problemele 
regionale. Mai concret, miniştrii au subliniat importanţa acordării de sprijin privind 
creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, dialog, democraţie, statul de drept şi 
drepturile omului,cât şi privind cooperarea în domenii precum combaterea 
terorismului şi migraţia. În sprijinul acestor discuţii, Înaltul Reprezentant l-a invitat pe 
ministrul afacerilor externe al Egiptului , dl Sameh Hassan Shoukry, pentru o discuţie 
informală cu miniştrii, în cadrul  următoarei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe. 

 La finalul reuniunii, miniştrii a luat în discuţie situaţia procesului pentru 
pace din Orientul Mijlociu şi s-au declarat îngrijoraţi cu privire la noile colonii 
anunţate de către Israel, făcând apel la cei implicaţi să se abţină de la adoptarea oricărei 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/06-fac-libya-conclusions/
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măsuri care ar putea conduce la o escaladare a conflictului. Uniunea Europeană şi-a 
exprimat angajamentul ferm faţă de eforturile dedicate ajungerii la un acord 
cuprinzător, pentru a proteja viabilitatea soluţiei bazate pe coexistenţa a două state şi 
pentru a inversa actualele tendinţe negative de pe teren. Înaltul Reprezentant a 
exprimat disponibilitatea Uniunii Europene de a continua colaborarea cu Organizaţia 
Naţiunilor Unite, cu Statele Unite şi cu partenerii arabi pentru a îndeplini aceste 
obiective. 

 

Consiliul afaceri generale  

 

În data de 7 februarie 2017 miniştrii afacerilor europene s-au reunit în cadrul 
Consiliului afaceri generale, pentru a discuta agenda Consiliului European din  9-10 
martie 2017.  

Pe ordinea de zi provizorie a reuniunii Consiliului European din primăvară se 
vor afla  subiecte  privind: 

 Crearea de noi locuri de muncă, creşterea economică, 
competitivitatea şi investiţiile. În special se va face bilanţul eforturilor de reformă 
structurale ale statelor membre şi vor fi evaluate progresele înregistrate privind 
punerea în aplicare a priorităţilor legislative precum strategia pentru piaţa unică, 
strategia privind piaţa unică digitală, Uniunea pieţelor de capital şi planul de acţiune al 
uniunii energetice. 

 Securitatea în plan extern şi apărarea: liderii vor analiza măsurile 
luate pentru punerea în aplicare a concluziilor Consiliului European din decembrie 
2016. De asemenea vor fi evaluate securitatea în plan intern  a UE precum şi 
relaţiile externe ale acesteia în lumina celor mai recente evenimente.  

În acest context, Louis Grech, viceprim-ministru al Maltei şi preşedinte al 
Consiliului a declarat următoarele: „(…)Promovarea locurilor de muncă, împreună cu 
creşterea economică şi securitatea au figurat printre punctele importante ale ordinii 
de zi, dat fiind că suntem conştienţi de măsura în care aceste aspecte sunt esenţiale 
pentru cetăţenii europeni. Consiliul European din primăvară va aborda aceste 
chestiuni şi va oferi un impuls pentru progresele viitoare. Consiliul de azi a contribuit 
la asigurarea faptului că oferim o calitate a vieţii mai bună cetăţenilor noştri.” 
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În cadrul Consiliului afaceri generale au mai fost discutate următoarele: 

 Comisia a prezentat Comunicarea “Următorii paşi către un viitor 
European durabil.  Aceasta stabileşte paşii următori pentru punerea în aplicare a 
Agendei 2030 pentru o dezvoltare durabilă adoptată de către Consiliul General al ONU 
la 25 septembrie 2015. 

 Consiliul a ajuns la un acord referitor la Directiva privind protecţia 
intereselor financiare ale UE7 deschizând calea pentru adoptarea formală a textului în 
săptămânile următoare8.  

 Miniştrii au luat act de faptul că nu există unanimitate în sprijinul 
regulamentului de instituire a unui Parchet European9. Se deschide astfel calea pentru 
ca un grup format din cel puţin nouă state membre să transmită textul spre dezbatere 
Consiliului European, într-o ultimă încercare de a asigura un consens cu privire la 
propunere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 Obiectivul aşa-numitei Directive PIF este de a descuraja persoanele care comit fraude, de a îmbunătăţi urmărirea 

penală şi sancţionarea infracţiunilor împotriva bugetului UE şi de a facilita recuperarea fondurilor UE utilizate 

necorespunzător, sporind prin aceasta protecţia banilor contribuabililor UE 
8
 Comunicat de presă 

9
 Comunicat de presă 

hhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2017-INIT/ro/pdf
hhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2017-INIT/ro/pdf
hhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2017-INIT/ro/pdf
hhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2017-INIT/ro/pdf
hhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2017-INIT/ro/pdf
hhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2017-INIT/ro/pdf
hhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2017-INIT/ro/pdf
hhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5478-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/12/08-jha-protection-against-fraud/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/02/07-epo-enhanced-cooperation/
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 Migraţie 

Transferul şi relocarea: statele membre trebuie să se bazeze pe 
rezultatele încurajatoare 

Comisia a adoptat, în data de 8 februarie 2017 cel de-al nouălea raport privind 
progresele înregistrate în ceea ce priveşte mecanismele UE de transfer şi de relocare de 
urgenţă10, în care se evaluează măsurile adoptate din 8 decembrie 2016 până în prezent. 

În perioada de raportare, statele membre au continuat să îşi intensifice eforturile 
în materie de relocare, oferind căi legale şi sigure pentru 13.968 de persoane până în 
prezent. În ceea ce priveşte transferul, s-a menţinut, de asemenea, tendinţa generală 
pozitivă, înregistrându-se un număr suplimentar de 3.813 transferuri care au avut loc în 
perioada de raportare, în luna decembrie efectuându-se, până în prezent, cel mai mare 
număr lunar de transferuri (1.926). Numărul total de transferuri se ridică în acest 
moment la 11.966. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare din partea 
statelor membre pentru atingerea obiectivelor lunare stabilite de Comisie, respectiv 
1.000 de transferuri din Italia şi 2.000 din Grecia. 

Mecanismul temporar de transfer de urgenţă a fost instituit prin două decizii ale Consiliului din 
septembrie 2015, prin care statele membre s-au angajat să transfere din Italia şi Grecia 
persoanele care au nevoie de protecţie internaţională. Deciziile de transfer se referă la 
angajamentul de transferare a 98.255 de persoane, în urma adoptării de către Consiliu a unei 
modificări la cea de a doua decizii a Consiliului din 29 septembrie 2016 privind transferurile 
prin care sunt puse la dispoziţie, pentru admisia legală în UE a unor solicitanţi sirieni din Turcia, 
54.000 de locuri încă nealocate. 

                                                           

10 Comunicare: Al nouălea raport privind transferul şi relocarea 
Anexa 1: Transferuri din Grecia          
Anexa 2: Transferuri din Italia 
Anexa 3: Situaţia privind relocarea 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170208_ninth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170208_ninth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170208_ninth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170208_ninth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_3_en.pdf
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În data de 8 iunie 2015, Comisia a adoptat o propunere cu privire la un mecanism european de 
relocare, care a fost urmată de acordul dintre statele membre din 20 iulie 2015 privind 
relocarea a 22.504 persoane care aveau în mod clar nevoie de protecţie internaţională. 
Consiliul European din 7 martie 2016 a solicitat accelerarea punerii în aplicare a transferurilor 
pentru a ameliora situaţia umanitară în Grecia. În concluziile din 20 şi 21 octombrie 2016, 
Consiliul European şi-a reiterat apelul pentru adoptarea de măsuri suplimentare menite să 
accelereze punerea în aplicare a mecanismelor de transfer şi de relocare, având în vedere 
necesitatea urgentă de a oferi sprijin Greciei şi Italiei. Consiliul European din 15 decembrie 
2016 a aprobat Planul comun de acţiune privind punerea în aplicare a Declaraţiei UE-Turcia, 
care a inclus ca obiectiv pentru Grecia efectuarea a 2.000 de transferuri lunare, şi a reiterat 
apelul de a se intensifica în continuare eforturile de accelerare a transferurilor, în special în 
cazul minorilor neînsoţiţi, precum şi a programelor de relocare existente. 
Conform Declaraţiei UE-Turcia din 18 martie 2016, pentru fiecare sirian care este returnat către 
Turcia dinspre insulele greceşti, un alt sirian va fi relocat dinspre Turcia către UE, ţinând seama 
de criteriile privind vulnerabilitatea ale ONU. Acest principiu se aplică din data de 4 aprilie 
2016. Se acordă prioritate migranţilor care nu au intrat sau nu au încercat să intre în UE în mod 
neregulamentar. 
La 13 iulie 2016, Comisia a propus un cadru UE de relocare, cu caracter permanent, în vederea 
instituirii unui set comun de proceduri standard pentru selectarea candidaţilor la relocare, 
precum şi a unui statut comun de protecţie pentru persoanele relocate în UE, astfel încât, în 
viitor, să se raţionalizeze şi să se direcţioneze mai bine eforturile de relocare la nivelul UE. 

 

Transporturi 

Investiţii private în infrastructura europeană de transport 

Comisia Europeană a lansat o nouă metodă inovatoare de finanţare a proiectelor 
de infrastructură în sectorul transporturilor din Europa. Pentru prima dată, această 
cerere de propuneri din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) va 
impune combinarea granturilor cu finanţare din Fondul european pentru investiţii 
strategice (FEIS), de la Banca Europeană de Investiţii, băncile naţionale de promovare 
sau investitorii din sectorul privat. Pentru a beneficia de sprijin prin Mecanismul 
pentru interconectarea Europei, solicitanţilor li se va cere să prezinte dovezi ale 
capacităţii financiare a proiectelor de a obţine finanţare complementară din partea 
instituţiilor de finanţare publice sau private. 

Proiectele selectate trebuie să contribuie la infrastructuri de transport durabile, 
inovatoare şi neîntrerupte în cadrul reţelei transeuropene de transport. Se va pune un 
accent deosebit pe proiectele care elimină blocajele, sprijină legăturile transfrontaliere 
şi accelerează digitalizarea transporturilor, în special în zonele cu un potenţial mai mare 
şi cu decalaje pe piaţă, cum ar fi ţările care beneficiază de Fondul de coeziune, precum 
şi pe sisteme de transport durabile şi eficiente şi pe consolidarea inter-modalităţii şi 
interoperabilităţii în cadrul reţelei de transport. În acest sens, sunt necesare noi 
tehnologii şi sisteme de gestionare a traficului, cum ar fi Sistemul european de 
gestionare a traficului feroviar, sisteme inteligente de transport pentru sectorul 
rutier sau Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în contextul 
cerului unic european. 

Consiliul%20European%20din%207%20martie
concluziile%20din%2020%20şi%2021%20octombrie
Consiliul%20European%20din%2015%20decembrie
cadru%20UE%20de%20relocare
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road_en
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en
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Sprijinul va fi acordat pe o bază concurenţială, în urma unei evaluări şi a unei 
selecţii detaliate. Cererea va avea două termene-limită de depunere a propunerilor, 
primul la 14 iulie 2017 şi cel de-al doilea la 30 noiembrie 2017. 

 

Mediu, afaceri maritime şi pescuit  

Evaluarea aplicării politicilor de mediu 

Comisia a adoptat „evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu”11, un nou 
instrument menit să îmbunătăţească punerea în aplicare a politicilor şi a legislaţiei 
europene de mediu. Acesta este începutul unui nou proces prin care Comisia, împreună 
cu statele membre, va aborda cauzele care au generat lacunele privind punere în 
aplicare înainte ca problemele să devină urgente. 

Pachetul de măsuri propus cuprinde: 28 de rapoarte de ţară care identifică 
punctele forte, oportunităţile şi punctele slabe la nivel naţional, o comunicare care 
rezumă concluziile politice ale rapoartelor de ţară şi analizează tendinţele comune în 
domenii precum calitatea aerului, gestionarea deşeurilor şi economia circulară, 
calitatea apei şi protecţia naturii şi a biodiversităţii, precum şi recomandări pentru toate 
statele membre. 

Această evaluare arată că, în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, 
prevenirea generării de deşeuri rămâne o provocare pentru toate statele membre. Şase 
dintre acestea nu au reuşit să limiteze depozitarea deşeurilor biodegradabile 
municipale. Respectarea deplină, până în anul 2020, a politicii UE privind gestionarea 
deşeurilor ar putea crea încă 400 000 de locuri de muncă. În ciuda multor reuşite pe 
plan local în materie de protecţie a naturii şi biodiversităţii, trebuie intensificată 
punerea în aplicare a legislaţiei de mediu a UE, aşa cum se confirmă în verificarea 
adecvării cu privire la Directivele „Păsări” şi „Habitate”. Altfel, declinul biodiversităţii 
va continua în UE, ceea ce va compromite capacitatea ecosistemelor de a răspunde 
nevoilor populaţiei în viitor. În 23 din cele 28 de state membre, standardele de calitate 
a aerului sunt încă depăşite - în total, în peste 130 de oraşe din Europa. Transporturile 
sunt principala sursă de poluare. De asemenea, ar trebui luate mai multe măsuri pentru 
a reduce zgomotul ambiental, cea de-a doua cauză importantă a problemelor de 
sănătate legate de mediu. În ceea ce priveşte calitatea şi gestionarea apei, 
majoritatea statelor membre depun eforturi mari pentru a se conforma pe deplin 
cerinţelor legate de colectarea şi tratarea apelor reziduale urbane - în cazul a 13 state 
membre, UE a lansat acţiuni în justiţie. În aproape toate ţările UE, concentraţiile de 
nitraţi şi nivelurile de eutrofizare12 reprezintă în continuare o problemă gravă. Există o 
serie de cauze majore comune mai multor state membre: coordonare ineficientă 
între nivelurile administrative, capacitate insuficientă şi lipsă de cunoştinţe şi de date. 

România13 şi-a îmbunătăţit semnificativ performanţa de mediu de la aderarea sa, 
în anul 2007. Deşi legislaţia reflectă cu acurateţe cerinţele de mediu convenite la nivelul 
UE, punerea în aplicare a acesteia constituie, în general, o provocare, determinată, 
printre altele, de o lipsă a planificării, a coordonării şi a finanţării corespunzătoare.  

                                                           

11 Comunicare şi anexă: Evaluarea punerii în aplicare a legislaţiei de mediu. 
12 Proces natural sau artificial de îmbogăţire cu materii organice şi cu substanţe nutritive (nitraţi, fosfaţi 
etc.) a apelor lacurilor si a bălţilor. Prin acţiunea sa pe termen lung, acest fenomen face ca apele să fie din 
ce în ce mai sărace în oxigen, distrugând în final fauna acvatică (peşti etc.) 
13 SWD(2017) 55 final Raport de ţară – ROMÂNIA 
Fişă de informare - România 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/comm_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/comm_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_ro.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/factsheet_ro_ro.pdf
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România este încurajată să utilizeze mai bine fondurile UE pentru a face faţă 
acestor provocări şi a consolida coordonarea mecanismelor sale administrative.  

Principalele provocări cu care se confruntă România în ceea ce priveşte 
punerea în aplicare a politicii şi a legislaţiei UE în domeniul mediului sunt următoarele:   

 îmbunătăţirea conformităţii cu legislaţia UE privind deşeurile şi cu cea 
privind apele urbane reziduale în vederea atingerii obiectivelor UE, având în 
vedere că se apropie termenele finale prevăzute în Tratatul de aderare; 

 îmbunătăţirea coordonării şi consolidarea capacităţii administrative a 
autorităţilor şi a agenţiilor implicate în punerea în aplicare a legislaţiei UE, în 
special în ceea ce priveşte gestionarea apelor şi a deşeurilor şi protecţia şi 
gestionarea siturilor Natura 2000, ca parte a strategiei mai ample de consolidare 
a administraţiei publice.  

România ar putea obţine rezultate mai bune în domeniile în care există deja o 
bună bază de cunoştinţe şi bune practici. Aceste oportunităţi se referă, în 
special, la:   

 elaborarea unor planuri cuprinzătoare şi realiste de gestionare şi 
prevenire a deşeurilor, bazate pe un proces amplu de participare publică;  

 eliminarea obstacolelor din calea utilizării adecvate şi direcţionate a 
fondurilor UE pentru a sprijini punerea în aplicare a cerinţelor UE; 

 folosirea următorului ciclu de management al bazinelor hidrografice 
pentru îmbunătăţirea reţelelor de monitorizare şi a metodelor de evaluare a 
stării apelor. 

 

Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea 

forţei de muncă 

Comisia lansează o consultare publică privind consolidarea pe viitor 
a Corpului european de solidaritate14 

După cum s-a anunţat în decembrie 2016, când a fost lansată iniţiativa, Comisia 
va pregăti în prima jumătate a lui 2017 o propunere legislativă pentru a-i conferi 
Corpului european de solidaritate o bază juridică. Rezultatele consultării vor contribui 
la consolidarea pe viitor a Corpului european de solidaritate şi vor fi luate în 
considerare de Comisie în contextul pregătirii propunerii legislative. 

Consultarea publică se va desfăşura pe o perioadă de opt săptămâni. Ea se 
bazează pe o consultare anterioară cu părţile interesate, care a avut loc la sfârşitul 
anului 2016, în perspectiva lansării în decembrie a Corpului european de solidaritate. 
Tinerii şi organizaţiile care participă la consultarea publică vor putea să evalueze 
diferitele obiective ale iniţiativei, să arate ce îi motivează să se implice, să îşi transmită 
nevoile în materie de informare şi orientări şi să facă schimb de bune practici. Ulterior, 
vor avea loc şi consultări specifice cu principalele părţi interesate implicate în 
activităţile pentru tineret în UE. 

                                                           

14 Consultare publică privind Corpul european de solidaritate 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_en.htm
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_en
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