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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

 

Parlamentul cetăţenilor  

Oamenii spun cum văd ei viitorul UE 

-  În data de 21 martie a.c., cetăţeni din toată Europa s-au adunat la Parlamentul 
European pentru a împărtăşi opiniile lor cu privire la viitorul Uniunii Europene 
membrilor Parlamentului European. Această reuniune, prezidată de preşedintele Tajani 
şi moderată de vicepreşedintele Mairead McGuinness, numită „Parlamentul 
cetăţenilor”, contribuie la procesul de reflecţie în curs de desfăşurare cu privire la 
viitorul Uniunii Europene. Dezbaterea are loc înaintea reuniunii şefilor de stat sau de 
guvern care se va desfăşura la Roma în 25 martie a.c.  

În cadrul „Parlamentului cetăţenilor”, oameni de pretutindeni din Europa şi 
deputaţii europeni au dezbătut probleme privind şomajul în rândul tinerilor, 
globalizarea, securitatea, schimbările climatice şi UE după Brexit.  

În legătură cu viitoarele reforme instituţionale necesare deputaţii europeni a adoptat 
deja 3 rezoluţii privind viitorul Europei în cadrul sesiunii plenare din februarie, iar, în 
martie, au dezbătut un document de strategie al Comisiei Europene, Cartea Albă 
privind viitorul Europei1.  

 

- În cursul dimineţii, preşedintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, 
deputaţii şi funcţionarii au participat la o ceremonia de aniversare a 60 de ani de la 
semnarea tratatelor de la Roma, ceremonie la care au mai fost prezenţi Ambasadorul  

                                                           

1 Comisia Europeană a prezentat, pe 1 martie 2017, o Carte albă privind viitorul Europei, care reprezintă 
contribuţia Comisiei Europene la Summit-ul de la Roma din 25 martie 2017. Cartea albă prezintă 5 
scenarii, fiecare dintre ele conturând modul în care ar putea arăta Uniunea la orizontul anului 2025, în 
funcţie de alegerile pe care le va face Europa. Scenariile acoperă o gamă de posibilităţi şi au un caracter 
ilustrativ. Ele nu se exclud reciproc şi nu sunt exhaustive. 
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Bunăvoinţei al ICNUR2, cântăreaţa Barbara Hendricks3, precum şi scriitorul austriac 
Robert Menasse4. Preşedintele Antonio Tajani a subliniat faptul că aniversarea 
tratatelor de la Roma ar trebui să fie o oportunitate de a restabili legătura cu cetăţenii şi 
de a propune un cadru de reflecţie privind realizările şi calea de urmat. În discursul său 
a mai subliniat că: „Am lucrat împreună pentru a deschide lumea, pentru o 
îmbunătăţire în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, şi pentru o 
contribuţie care să sprijine ţările să iasă din întunericul dictaturii pe continentul 
nostru. (…) Europa este un ideal, este civilizaţia noastră, este identitatea noastră, 
libertatea noastră, viitorul nostru5.” 

 

Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT) 

Corpul european de solidaritate al UE  

 Noul Corp european de solidaritate6 merită propriul buget şi nu ar trebui să fie 
finanţat în detrimentul altor programe, au fost de părere deputaţii europeni de la 
Comisia CULT şi au aprobat aceasta printr-un proiect de rezoluţiei, votat pe data de 22 
martie a.c. 

Corpul european de solidaritate le va oferi tinerilor şansa de a lua parte la sistemele 
de solidaritate din toată Europa şi i-ar ajuta să câştige experienţă pentru viitoarele 
locuri de muncă, pe termen lung.  

Corpul european de solidaritate, propus de Comisia Europeană în decembrie 2016, 
se îndreaptă spre tinerii cu vârstă cuprinsă între 17-30 de ani care să să ia parte la toate 
tipurile de activităţi de solidaritate, în domenii precum: educaţia, sănătatea, suport şi 
integrare pentru migranţi şi refugiaţi, reconcilierea post-conflict, protecţia mediului şi 
conservarea naturii,  asistenţă în furnizarea de produse alimentare şi nealimentare, 
construcţii de adăpost, construcţii de site-ul, renovare şi management, recepţie, 
asistenţa socială şi integrarea pe piaţa muncii. Se estimează că aproximativ 100.000 de 
oameni tineri ar putea lua parte la această iniţiativă până în anul 2020, fie prin 
voluntariat, fie prin plasare pe locuri de muncă. 

Comisia Europeană ar fi trebuit să prezinte o legislaţie cuprinzătoare până în luna 
mai. Cu toate acestea, deşi faza iniţială a fost deja lansată la începutul anului 2017, s-a 

                                                           

2 Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi  sau Agenţia ONU pentru refugiaţi. 
3 Care este totodată şi ministrul german al mediului. 
4 Laureat al mai multor prestigioase premii literare, cunoscut ca pledând pentru o Europă unită care să 
fie concomitent şi o Europă a regiunilor. 
5Discurs 
6 Corpul european de solidaritate este o iniţiativă nouă anunţată de preşedintele Comisiei Europene, 
Jean-Claude Junker, în septembrie 2016. Comisia a publicat o comunicare în decembrie 2016 de stabilire 
a principiilor, principalele criterii de participare şi calendarul punerii în aplicare - COM(2016) 942 
final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Corpul european de solidaritate, lansată la data de 07.12.2016. 
Comunicarea face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri prin aplicarea cărora tinerii să dispună de 
perspective mai bune, respectiv Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în tinerii Europei (940) şi  Comunicare 
a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei (941).  
 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2064(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bCULT-OJ-20170322-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fRO&language=RO
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I135583


 PARLAMENTUL EUROPEAN

 

6 

 

oprit, pentru că finanţarea prevăzută este alocată din alte programe deja stabilite, în 
special din Erasus+ şi din cel pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială7.  

Preşedintele Comisiei CULT, dna Petra Kammerevert (S&D, DE) a fost de părere că: 
„Noul Corp European de Solidaritate are nevoie de fonduri proprii; ar putea să 
funcţioneze bine dacă îl vom construi cu atenţie de la început. (…) Acest lucru include 
şi un buget propriu, nu deturnând bani, pentru buna sa funcţionare, de la alte 
programe stabilite deja. Noi aşteptăm ca acest nou Corp european de solidaritate să 
aducă o valoare reală în Uniune şi de aceea este esenţial ca toţi participanţii să 
beneficieze de o pregătire corespunzătoare, sprijin profesional şi de îngrijire. Ne-am 
dori, de asemenea, să se asigure că participarea la acest proiect este un atu în plus la  
CV-ul tuturor participanţilor. Deci, trebuie să fie uşor de recunoscut şi de validat 
participarea la această nouă iniţiativă”. 

În proiectul de rezoluţie se solicită a se face o distincţie clară între activităţile de 
voluntariat şi cele de plasare de forţă de muncă, pentru a se asigura că nici o organizaţie 
participantă nu utilizează tineri ca voluntari neplătiţi atunci când sunt disponibile 
potenţiale locuri de muncă de calitate. 

Deputaţii europeni mai subliniază că activităţile Corpului de solidaritate ar trebui să 
răspundă în primul rând nevoilor locale şi să se bazeze pe schemele de voluntariat 
existente şi bine stabilite. Organizaţiile gazdă trebuie să subscrie la o cartă a calităţii 
care stabileşte obiectivele şi principiile convenite. Pentru a ajuta tinerii să se integreze 
pe piaţa locurilor de muncă, aptitudinile şi competenţele dobândite pe parcursul 
experienţei celor 2 până la 12 luni, în propria lor ţară sau într-o altă ţară, ar trebui să fie 
recunoscute şi validate, se mai adaugă în proiectul de rezoluţie. 

În acest context, Comisia CULT va adresa o întrebare cu răspuns oral Comisiei 
Europene în sesiunea plenară din aprilie. În urma unei dezbateri, proiectul de rezoluţie 
va fi supus la vot în plenul Parlamentului European.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

7 Prima etapă este de a include utilizarea programelor de finanţare existente şi resurse: Erasmus + (58 
milioane euro), ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (14,2 milioane euro), Programul LIFE (2 
milioane euro), Europa pentru cetăţeni (3,5 milioane euro pe an, începând din 2018), azil, migraţie şi 
Fondul de integrare, Fondul European de dezvoltare regională (1 milion euro) şi Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (1,3 milioane euro din bugetul pe 2016 şi până la 0,5 milioane euro de la bugetul 
pe 2017) şi Programul „Sănătate” (60.000 euro). A doua fază, luând în considerare contribuţiile părţilor 
interesate ar trebui să fie un proces puternic de consolidare şi implementare a organismului european de 
solidaritate până în 2020. 
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CONSILIUL EUROPEAN  
 

A 60-a aniversare a tratatelor de la Roma 

În data de  25 martie, liderii UE s-au întrunit la Roma pentru a sărbători cea de a 
60-a aniversare a Tratatelor de la Roma. 

 Tratatele de la Roma – semnate de cele şase state membre fondatoare – au 
deschis calea pentru Uniunea Europeană aşa cum este în prezent: un continent 
reunificat şi pacificat, întemeiat pe valorile solidarităţii, democraţiei şi statului de drept. 
Piaţa unică garantează libertatea de alegere, de circulaţie, creştere economică şi 
prosperitate pentru 500 de milioane de cetăţeni. UE este cel mai extins bloc comercial 
din lume şi cel mai mare donator de ajutor umanitar şi pentru dezvoltare.  

În urma prezentării Cărţii albe a Comisiei privind viitorul Europei, liderii UE au 
adoptat Declaraţia de la Roma, care va include realizările de până acum ale Uniunii, 
provocările actuale şi angajamentul de a depune eforturi în vederea unităţii cu 27 de 
state membre şi de a consolida acţiunile comune în domeniile de politică esenţiale, în 
beneficiul cetăţenilor. 

Declaraţia de la Roma marchează începutul unui proces. După summit-ul de la 
Roma, Comisia va prezenta o serie de documente de reflecţie privind aspecte-
cheie pentru Europa:  

1. dezvoltarea dimensiunii sociale a Europei (sfârşitul lunii aprilie 2017);  

2. aprofundarea uniunii economice şi monetare (jumătate lunii mai 2017);  

3. valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare (jumătate lunii mai 
2017);  

4. viitorul apărării europene (începutul lunii iunie 2017); 

5. viitorul finanţelor UE (începutul lunii iunie 2017).  

 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/the-european-story_epsc.pdf
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„Astăzi la Roma reînnoim alianţa unică a unor naţiuni libere care a fost iniţiată acum 
60 de ani de marii noştri predecesori. La acea vreme, nu discutau despre mai multe 
viteze, nu concepeau ieşiri, ci, în ciuda tuturor circumstanţelor tragice ale istoriei 
recente, şi-au pus toată credinţa în unitatea Europei. (…)Uniunea Europeană nu 
înseamnă sloganuri, nu înseamnă proceduri, nu înseamnă reglementări. Uniunea 
noastră este o garanţie că libertatea, demnitatea, democraţia şi independenţa nu mai 
sunt pentru noi doar vise, ci sunt realitatea noastră de zi cu zi. Europa ca entitate 
politică fie va fi unită, fie nu va exista deloc. Numai o Europă unită poate fi o Europă 
suverană faţă de restul lumii”, a spus preşedintele Consiliului European, dl Donald 
Tusk. 

  

Declaraţia liderilor celor 27 de state membre, ai Consiliului European,  

Parlamentului European şi Comisiei Europene 

Declaraţia de la Roma 

(25 martie 2017) 

Noi, liderii celor 27 de state membre şi ai instituţiilor UE, ne mândrim cu realizările 

Uniunii Europene: edificarea unităţii europene este un proiect îndrăzneţ, cu o viziune pe 

termen lung. Acum şaizeci de ani, în timp ce ne reveneam de pe urma tragediei celor două 

războaie mondiale, am decis să ne unim şi să reconstruim continentul nostru din cenuşă. Am 

construit o Uniune unică, cu instituţii comune şi valori puternice, o comunitate a păcii, a 

libertăţii, a democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept, o forţă economică majoră 

cu niveluri neegalate ale protecţiei sociale şi bunăstării.  

Unitatea europeană a început ca visul câtorva, devenind speranţa celor mulţi. Apoi 

Europa a redevenit un întreg. Astăzi, suntem uniţi şi mai puternici: sute de milioane de oameni 

de pe întreg teritoriul Europei beneficiază de viaţa într-o Uniune extinsă care a depăşit vechile 

diviziuni.  

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25-tusk-ceremony-rome-speech/
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Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent, atât mondiale, cât şi 

interne: conflicte regionale, terorism, presiuni crescânde exercitate de migraţie, protecţionism 

şi inegalităţi sociale şi economice. Împreună, suntem hotărâţi să răspundem provocărilor unei 

lumi aflată în schimbare rapidă şi să le oferim cetăţenilor noştri atât securitate, cât şi noi 

oportunităţi. 

Vom face Uniunea Europeană mai puternică şi mai rezilientă, prin şi mai multă unitate 

şi solidaritate între noi şi prin respectarea normelor comune. Unitatea este atât o necesitate, 

cât şi alegerea noastră liberă. La nivel individual, am fi marginalizaţi de dinamica mondială. 

Împreună avem cele mai mari şanse de a o influenţa şi de a ne apăra interesele şi valorile 

comune. Vom acţiona împreună, cu ritmuri şi intensităţi diferite acolo unde va fi necesar, dar 

mergând în aceeaşi direcţie, aşa cum am făcut în trecut, în conformitate cu tratatele şi 

păstrând uşa deschisă celor ce doresc să se alăture mai târziu. Uniunea noastră este nedivizată 

şi indivizibilă.  

În următorii zece ani ne dorim o Uniune care să ofere siguranţă şi securitate, să fie 

prosperă, competitivă, durabilă şi responsabilă din punct de vedere social şi să aibă voinţa şi 

capacitatea de a juca un rol principal în lume şi de a modela globalizarea. Ne dorim o Uniune în 

care cetăţenii să beneficieze de noi oportunităţi de dezvoltare culturală şi socială şi de creştere 

economică. Ne dorim o Uniune care să rămână deschisă acelor ţări europene care ne respectă 

valorile şi care se angajează să le promoveze.  

În aceste vremuri de schimbare şi conştienţi de îngrijorările cetăţenilor noştri, ne 

afirmăm angajamentul faţă de Agenda de la Roma şi ne angajăm să acţionăm în direcţia 

următoarelor obiective:  

1. O Europă sigură şi securizată: o Uniune în care toţi cetăţenii se simt în siguranţă şi se 

pot deplasa liber, în care frontierele noastre externe sunt securizate, cu o politică în domeniul 

migraţiei eficientă, responsabilă şi durabilă, cu respectarea normelor internaţionale; o Europă 

hotărâtă să combată terorismul şi criminalitatea organizată.  

2. O Europă prosperă şi durabilă: o Uniune care generează creştere şi locuri de muncă; 

o Uniune în care o piaţă unică solidă, conectată şi în dezvoltare, care ţine cont de 

transformarea tehnologică, şi o monedă unică stabilă şi mai consolidată deschid căi pentru 

creştere, coeziune, competitivitate, inovare şi schimburi, în special pentru întreprinderile mici 

şi mijlocii; o Uniune care promovează o creştere susţinută şi durabilă, prin investiţii, reforme 

structurale şi eforturi către finalizarea uniunii economice şi monetare; o Uniune a economiilor 

convergente; o Uniune în care energia este sigură şi accesibilă, iar mediul este curat şi sigur. 

3. O Europă socială: o Uniune care, bazându-se pe o creștere durabilă, promovează 

progresul economic și social, precum și coeziunea și convergenţa, susţinând în același timp 

integritatea pieţei interne; o Uniune care ţine seama de diversitatea sistemelor naţionale și de 

rolul-cheie al partenerilor sociali; o Uniune care promovează egalitatea între femei și bărbaţi, 

precum și drepturi și șanse egale pentru toţi; o Uniune care combate șomajul, discriminarea, 

excluziunea socială și sărăcia;o Uniune în care tinerii primesc cea mai bună educaţie și formare 

și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întregul continent; o Uniune care păstrează 

patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală. 
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4. O Europă mai puternică pe scena mondială: o Uniune care dezvoltă în continuare 

parteneriatele existente, construind altele noi și promovând stabilitatea și prosperitatea în 

vecinătatea sa imediată la est și sud, dar și în Orientul Mijlociu, pe întregul continent african și 

la nivel mondial; o Uniune pregătită să își asume mai multe responsabilităţi și să contribuie la 

crearea unei industrii a apărării mai competitive și integrate; o Uniune hotărâtă să își 

consolideze securitatea și apărarea comune, inclusiv în cooperare și complementaritate cu 

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, ţinând seama de circumstanţele naţionale și de 

angajamentele juridice; o Uniune angajată alături de Organizaţia Naţiunilor Unite,care susţine 

un sistem multilateral bazat pe norme, este mândră de valorile sale și își protejează cetăţenii și 

care promovează comerţul liber și echitabil și o politică globală pozitivă privind schimbările 

climatice. 

Vom urmări aceste obiective, având convingerea fermă că viitorul Europei se află în 

mâinile noastre și că Uniunea Europeană este cel mai bun instrument prin carene putem atinge 

obiectivele. Ne angajăm să ascultăm și să răspundem îngrijorărilor exprimate de cetăţenii 

noștri și ne vom alătura eforturilor parlamentelor noastre naţionale. Vom colabora la nivelul 

cel mai adecvat atingerii scopurilor noastre, acesta putând fi nivelul Uniunii Europene sau 

nivelul naţional, regional ori local, într-un spirit de încredere și de cooperare loială,atât între 

statele membre,cât și între acestea și instituţiile UE, respectând principiul subsidiarităţii. Vom 

asigura marja de manevră necesară la diferitele niveluri pentru a consolida potenţialul de 

inovare și de creștere al Europei. Vrem ca Uniunea să se implice cât mai mult în chestiuni 

majore și cât mai puţin în cele neînsemnate. Vom promova un proces decizional 

democratic,eficace și transparent, precum și rezultate mai bune. 

Noi, liderii, într-un spirit de colaborare în cadrul Consiliului European și între instituţiile 

noastre, ne vom asigura că agenda de azi va fi pusă în aplicare, astfel încât să devină realitatea 

de mâine. Ne-am unit pentru binele nostru. Europa este viitorul nostru comun. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

 

Reuniunea Eurogrup  din data de 20 martie 2017 

 

Instituţiile creditoare ale Greciei (Comisia Europeană, Banca Centrală 
Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Mecanismul european de stabilitate), 
alături de ministrul elen al finanţelor, Euclid Tsakalotos, au informat Eurogrupul cu 
privire la cea de a doua revizuire a programului de ajustare economică al Greciei, în 
cadrul căreia printre principalele chestiuni nesoluţionate se numără strategia bugetară 
pe termen mediu (pentru 2018 şi anii următori) şi reforma pieţei forţei de muncă. 
Eurogrupul a salutat consensul la care au ajuns autorităţile elene şi instituţiile 
creditoare, care permite revenirea misiunii de evaluare la Atena şi reluarea activităţii 
acesteia în vederea încheierii unui acord la nivel de personal cu privire la reformele în 
materie de politică în contextul celei de a doua revizuiri a programului de asistenţă. 

Miniştrii de finanţe din zona euro au desfăşurat un schimb de bune practici 
pentru crearea unui climat de afaceri favorabil, cu o influenţă semnificativă asupra 
potenţialului de creştere al economiei. Discuţia s-a axat pe aspecte precum: eficienţa 
serviciilor publice, sarcina administrativă. Rezultatul discuţiilor va servi ca bază pentru 
reuniunea viitoare din luna aprilie a acestui an a Eurogrupului pe tema investiţiilor. 

Eurogrupul a avut un schimb de opinii cu privire la situaţia economică din zona 
euro, în urma prezentării Comisiei Europene a previziunilor sale economice pentru 
iarna 2017. Redresarea zonei euro se află în cel de al patrulea an consecutiv, creşterea 
PIB-ului fiind de 1,7 % la sfârşitul lui 2016. Rata şomajului a fost de 9,6 %, fiind rata cea 
mai scăzută din mai 2009. S-au diminuat şi deficitul public şi datoria publică. Conform 
previziunilor, redresarea economică în zona euro ar trebui să continue, cu toate că au 
crescut incertitudinile legate de perspectivele de evoluţie. Se preconizează o creştere 
reală a PIB-ului de 1,6 % în 2017 şi de 1,8 % în 2018. Miniştrii europeni au fost de 
acord, în linii mari, cu analiza Comisiei Europene. 
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În cadrul reuniunii sale care a avut loc în marja reuniunii Eurogrupului, 
Consiliul guvernatorilor mecanismului european de stabilitate (MES) a reînnoit 
mandatul dlui Klaus Regling în calitate de director general al MES pentru o a doua 
perioadă de cinci ani, cu începere din 8 octombrie 2017. 

 

Reuniunea Consiliului ECOFIN,  din data de 21 martie 2017 

 

Consiliul ECOFIN a discutat despre punerea în aplicare a recomandărilor 
specifice fiecărei ţări în cadrul lucrărilor „Semestrului european”, axându-se pe 
experienţele legate de reformele din acest domeniu în statele membre ale UE. 
Dezbaterea a condus la un schimb de opinii cu privire la modul în care aceste 
experienţe au avut un impact asupra mediului de afaceri. Dl. Edward Scicluna, 
ministrul finanţelor din Malta, a declarat că: „singura metodă prin care ţările pot să 
depăşească «laşitatea faţă de reformă» este să primească feedback din partea altor 
state membre cu privire la modul în care au reuşit să întreprindă reforme într-un 
registru mai constructiv. Prezentările din cadrul reuniunii de astăzi a Consiliului 
ECOFIN au atins acest obiectiv”.  

Miniştrii europeni reuniţi în cadrul şedinţei ECOFIN au mai discutat despre 
rezultatele unei reuniuni G20 a miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor 
băncilor centrale, desfăşurată la Baden-Baden, Germania, între 17 şi 18 martie 2017, 
după ce au fost informaţi de către preşedinţia malteză a Consiliului UE, Comisia 
Europeană şi ţara gazdă a reuniunii G20. În cadrul reuniunii G20 au avut loc dezbateri 
cu privire la economia globală, un pact specific cu statele din Africa, instituţiile 
financiare internaţionale, impozitarea, reglementarea financiară, remiterile şi 
combaterea spălării banilor. Aceasta a fost prima dintre două astfel de reuniuni, înainte 
de summit-ul G20 din iulie 2017 de la Hamburg, Germania. 

Consiliul ECOFIN a luat în discuţie o propunere care ar autoriza cote ale TVA 
non-standard pentru publicaţiile electronice şi o propunere care ar permite o 
inversare generalizată, dar temporară a răspunderii ca mijloc de prevenire a fraudei 
în materie de TVA. Prima propunere prevede posibilitatea de a alinia normele pentru 
publicaţiile electronice - care sunt în prezent impozitate la cota standard de TVA - cu 
cele pentru publicaţiile „fizice”, care beneficiază de o varietate de cote reduse. Aceasta 
face parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a TVA în cadrul planului privind 
„piaţa unică digitală” al UE. A doua propunere răspunde unei solicitări din partea 
statelor membre ale UE afectate în mod deosebit de frauda în materie de TVA. 
Mecanismul de taxare inversă generalizat ar implica transferarea răspunderii 
pentru plata TVA de la furnizor la client pentru livrările interne care depăşesc un 
anumit prag. Lucrările Consiliului UE vor continua în lumina observaţiilor miniştrilor 
europeni, cu scopul de a se ajunge la un acord pentru ambele propuneri. 
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Justiţie, consumatori şi egalitate de gen 

Platforma de soluţionare online a litigiilor în primul său an de 
existenţă 

Deşi UE aplică norme stricte de protecţie a consumatorilor, în practică, aceştia 
întâmpină uneori greutăţi în încercarea de a obţine despăgubiri atunci când le sunt 
încălcate drepturile, mai ales în afara ţării lor. 

Litigiile de acest tip pot fi soluţionate mai rapid şi mai ieftin online, fără să se 
ajungă în instanţă, prin intermediul platformei de soluţionare online a litigiilor (SOL), 
lansată de Comisie în data de 15 februarie 2016. 

În primul său an de existenţă, platforma a primit peste 24 000 de plângeri de la 
consumatori. Peste o treime dintre plângerile depuse au vizat achiziţii transfrontaliere 
efectuate în UE. Cele mai multe plângeri au fost legate de produse de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, de bilete de avion şi de produse din domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor. 

Platforma de soluţionare online a litigiilor poate fi accesată în oricare dintre 
limbile oficiale ale UE. Ea transmite litigiile în legătură cu care este sesizată către 
organismele certificate de soluţionare alternativă a litigiilor care respectă cerinţele de 
calitate obligatorii stabilite la nivelul UE. Până în prezent, 260 de organisme de 
soluţionare alternativă a litigiilor (SAL) s-au înscris pe platformă. 

Platforma SOL se bazează pe Regulamentul privind SOL în materie de consum, 
care prevede obligaţia Comisiei de a crea şi a gestiona platforma sub formă de 
instrument informatic conectat la internet şi disponibil în mai multe limbi. 
Regulamentul prevede, de asemenea, că statele membre trebuie să desemneze puncte 
de contact însărcinate să acorde asistenţă utilizatorilor platformei. Comercianţii online 
au obligaţia de a pune la dispoziţie un link către pagina platformei şi de a indica propria 
adresă de e-mail pe site-urile lor web. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:RO:PDF
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Plan de acţiune privind serviciile financiare pentru consumatori 

Comisia Europeană a prezentat un plan de acţiune care propune diverse 
modalităţi de a le oferi consumatorilor o alegere mai variată şi un acces mai bun la 
servicii financiare peste tot în UE. Propunerea pune accent pe tehnologie, dat fiind 
faptul că progresul către o piaţă mai integrată a serviciilor financiare depinde în mare 
măsură de serviciile on-line inovatoare. Totodată, a fost lansată şi o consultare privind 
tehnologia şi impactul său asupra sectorului european al serviciilor financiare 
(„FinTech”), care va da un nou impuls acţiunilor în domeniu. 

Planul de acţiune8 

Comisia a identificat trei direcţii principale ale acţiunilor viitoare menite să 
faciliteze crearea unei pieţe unice a serviciilor financiare:  

 creşterea încrederii consumatorilor şi punerea la dispoziţia acestora a 
instrumentelor necesare pentru a achiziţiona servicii financiare în ţară sau în alt stat 
membru;  

 reducerea obstacolelor juridice şi de reglementare aflate în calea 
întreprinderilor care încearcă să se extindă în străinătate; 

 sprijinirea dezvoltării unui sector digital inovator care să poată depăşi 
barierele existente în calea pieţei unice. 

Consultarea FinTech 

Evoluţia rapidă a sectorului FinTech le oferă noi oportunităţi consumatorilor şi 
întreprinderilor. El are potenţialul de a îmbunătăţi accesul consumatorilor la servicii 
financiare în cadrul pieţei unice, de a îndepărta barierele naţionale şi de a creşte 
eficienţa. 

Pentru ca acest sector să poată funcţiona liber la nivelul UE şi să fie competitiv, 
Comisia intenţionează să pună accent pe trei principii fundamentale:  

 neutralitatea tehnologică, astfel încât normele care se aplică produselor şi 
serviciilor comercializate în mod tradiţional (de exemplu, prin intermediul 
sucursalelor) să se aplice şi în cazul produselor şi serviciilor comercializate pe cale 
digitală; 

 proporţionalitatea, pentru ca normele să fie adaptate în funcţie de 
modelul economic, mărimea şi activităţile entităţilor reglementate;  

 creşterea integrităţii, pentru a garanta transparenţa, confidenţialitatea şi 
protecţia consumatorilor. 

 

Piaţa unică digitală 

Viitorul Europei este digital 

În cadrul sărbătorii celor 60 de ani de la semnarea tratatelor de la Roma, 
Comisia a organizat o reuniune ministerială privind calculul de înaltă performanţă, 
mobilitatea conectată şi digitalizarea industriei. Au fost dezbătute, de asemenea, noi 
iniţiative de sprijinire a competenţelor digitale. 

                                                           

8 COM(2017) 139  

http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-financial-services-action-plan-23032017_en.pdf
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Obiectivul Zilei digitale de la Roma a fost consolidarea cooperării dintre statele 
membre ale UE, astfel încât societatea şi industria să fie mai bine pregătite pentru a 
valorifica pe deplin avantajele oferite de transformarea digitală. Miniştrii au semnat 
declaraţii prin care se angajează să plaseze UE în prima linie a calculului de înaltă 
performanţă la nivel mondial şi să efectueze teste transfrontaliere în materie de 
automobile conectate. Aceştia au lansat şi o platformă europeană, care va combina 
iniţiative naţionale pentru a ajuta industria europeană să se digitalizeze, să se adapteze 
şi să se inoveze. Comisia a prezentat, de asemenea, un proiect-test de sprijinire a 
stagiilor de practică digitale. Participanţii, inclusiv reprezentanţii societăţii civile, vor 
explora impactul transformării digitale a societăţii şi a economiei asupra locurilor de 
muncă şi a competenţelor. 

 

Politica în domeniul concurenţei 

Comisia a propus consolidarea competenţelor autorităţilor naţionale 
de concurenţă 

Comisia Europeană a propus noi acte care să abiliteze autorităţile de concurenţă 
din statele membre să aplice cu mai multă eficacitate normele europene antitrust. 
Propunerea urmăreşte să se asigure că normele dispun de toate instrumentele necesare 
pentru atingerea obiectivelor. 

Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de concurenţă din statele membre 
colaborează îndeaproape în cadrul Reţelei europene în domeniul concurenţei (REC), 
pentru a se asigura că normele UE sunt aplicate uniform.  Începând din 2004, Comisia 
şi autorităţile naţionale din domeniul concurenţei au adoptat peste 1.000 de decizii, în 
urma desfăşurării unor anchete în diverse cazuri, în toate sectoarele economiei. Din 
2004 până în 2014, peste 85 % din deciziile de punere în aplicare a normelor europene 
antitrust au fost luate de autorităţile naţionale de concurenţă. 

Propunerea  prezentată recent este destinată să consolideze competenţele 
autorităţilor de concurenţă din statele membre. Ea urmăreşte să ofere garanţii în aşa fel 
încât atunci când se aplică un temei juridic  autorităţile naţionale de concurenţă dispun 
de instrumente adecvate  pentru a putea realiza un veritabil spaţiu comun al aplicării 
normelor în materie de concurenţă. Atunci când trebuie aplicate normele în materie de 
concurenţă, nu ar trebui să conteze unde se află sediul întreprinderii pe teritoriul pieţei 
unice. Prin garantarea faptului că autorităţile naţionale de concurenţă pot acţiona în 
mod efectiv, propunerea Comisiei urmăreşte să contribuie la crearea unei veritabile 
pieţe unice, promovând obiectivul global care vizează o piaţă competitivă, un mediu 
favorabil pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică. 

Propunerea Comisiei subliniază importanţa drepturilor fundamentale ale 
întreprinderilor şi le cere autorităţilor să respecte garanţiile necesare pentru a asigura 
exercitarea competenţelor lor, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE. 

Propunerea privind noile norme ia forma unei directive care va permite 
respectarea particularităţilor caracteristice naţionale. Directiva va fi transmisă 
Parlamentului European şi Consiliului spre adoptare, în conformitate cu procedura 
legislativă normală. Odată adoptată, statele membre vor avea la dispoziţie doi ani 
pentru a o transpune în dreptul naţional. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-day
http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/nca.html
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Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi 
mobilitatea forţei de muncă 

 Cea de-a 60-a aniversare a Fondului social european 

Anul 2017 marchează cea de-a 60-a aniversare a Fondului social european (FSE), 
principalul şi cel mai vechi instrument european care investeşte în oameni.  

În prezent, acesta reprezintă un factor important pentru crearea de locuri de 
muncă şi pentru promovarea unei educaţii mai bune, a unor administraţii publice mai 
moderne şi a incluziunii sociale, fiind, prin urmare, un mijloc esenţial de asigurare a 
unor oportunităţi mai echitabile pentru toţi cetăţenii. 

În ultimii şaizeci de ani, Fondul social european a ajutat milioane de europeni să 
îşi găsească un loc de muncă, să dobândească o calificare sau un certificat şi să-şi 
îmbunătăţească competenţele. Aceste rezultate au fost obţinute prin intermediul a mii 
de proiecte desfăşurate în întreaga Europă. 

Fondul social european, cel mai vechi fond al Uniunii Europene, a fost creat în 
1957, odată cu semnarea tratatelor de la Roma, cu scopul de a îmbunătăţi şansele de 
ocupare a locurilor de muncă pentru lucrători şi de a le ridica nivelul de trai. Iniţial, 
fondul a fost un instrument relativ simplu, prin care li se rambursa statelor membre 
jumătate din costurile aferente formării profesionale şi din indemnizaţiile de reinstalare 
acordate lucrătorilor afectaţi de restructurările economice. În prezent, FSE a devenit un 
instrument tot mai orientat şi mai strategic, care se axează din ce în ce mai mult pe 
reforme sistemice, pentru a aduce beneficii unui număr cât mai mare de persoane. 

FSE este bazat pe cofinanţare, primind 
contribuţii atât din partea statelor membre, cât şi 
din partea Comisiei Europene, iar uneori şi din 
partea sectorului privat. În actuala perioadă de 
finanţare 2014-2020, FSE este operaţional în toate cele 28 de state membre, având un 
buget total de 124,9 miliarde EUR (din care 86,4 miliarde EUR de la bugetul UE). 

FSE acţionează pe teren prin intermediul unor programe operaţionale (PO) care 
permit realizarea obiectivelor generale de la nivel european - favorizarea inserţiei 
profesionale, îmbunătăţirea educaţiei, încurajarea incluziunii sociale şi ameliorarea 
serviciilor publice - astfel încât să satisfacă necesităţile specifice ale unei regiuni sau ale 
statelor membre şi ale cetăţenilor acestora. PO sunt negociate între autorităţile 
naţionale şi Comisie, iar punerea lor în aplicare este gestionată de autorităţile de resort 
din fiecare ţară. Aceasta demonstrează că FSE se bazează pe principiul gestiunii 
partajate, adică pe atribuirea responsabilităţilor la nivelul adecvat. 

 

Iniţiative cetăţeneşti europene  

Comisia Europeană a înregistrat două iniţiative cetăţeneşti europene 
referitoare la drepturile cetăţenilor Uniunii în contextul retragerii din UE a 
unui stat membru şi a respins o a treia propunere intitulată „Stop Brexit”. 

În prima iniţiativă, Comisia este invitată să separe cetăţenia Uniunii de 
naţionalitatea unui stat membru în contextul retragerii Regatului Unit din UE 
(„Cetăţenia UE pentru europeni: Uniţi în diversitate în pofida jus soli şi jus sanguinis”), 
iar în cea de a doua iniţiativă se face apel la Comisie să susţină dreptul cetăţenilor 
Uniunii la liberă circulaţie şi şedere în cadrul Uniunii Europene („Păstrarea cetăţeniei 
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europene”). În acelaşi timp, Comisia a respins ca fiind inadmisibilă o a treia propunere 
în care se solicită Comisiei să stopeze retragerea Regatului Unit din UE („Stop Brexit”). 

Deciziile Comisiei se referă la admisibilitatea juridică a iniţiativelor propuse. În 
acest stadiu, Comisia nu a examinat încă fondul iniţiativelor. 

Comisia a constatat că iniţiativele „Cetăţenia UE pentru europeni: Uniţi în 
diversitate în pofida jus soli şi jus sanguinis” şi „Păstrarea cetăţeniei 
europene” îndeplinesc condiţiile necesare pentru înregistrare în temeiul 
Regulamentului privind iniţiativa cetăţenească europeană. Ambele iniţiative cetăţeneşti 
europene solicită Comisiei să protejeze statutul şi drepturile care decurg din cetăţenia 
UE, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Comisia acordă o 
mare importanţă aspectului subiacent referitor la garantarea siguranţei şi securităţii 
pentru 4 milioane de cetăţeni (3,2 milioane de cetăţeni ai UE din Regatul Unit şi 1,2 
milioane de cetăţeni britanici din UE) care nu mai sunt siguri de viitorul lor, ca urmare 
a deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE. Comisia nu poate propune o legislaţie 
secundară care să vizeze acordarea cetăţeniei UE persoanelor fizice care nu deţin 
cetăţenia unui stat membru al Uniunii, însă drepturile cetăţenilor UE în Regatul Unit şi 
drepturile cetăţenilor britanici în UE, după retragerea Regatului Unit din UE, se vor 
afla în centrul negocierilor care vor avea loc în curând, întemeiate pe articolul 50 din 
tratat. Comisia va depune toate eforturile necesare pentru a împiedica utilizarea 
cetăţenilor UE ca monedă de schimb în cadrul negocierilor cu Regatul Unit. 

În cazul iniţiativei „Stop Brexit”, Comisia a constatat că nu erau îndeplinite 
condiţiile de înregistrare. Articolul 50 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) permite în mod explicit oricărui stat membru să se retragă din 
Uniune, în conformitate cu propriile norme constituţionale. Comisia Europeană regretă 
retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, însă totodată respectă rezultatul 
referendumului. 

Iniţiativele cetăţeneşti europene au fost introduse prin Tratatul de la Lisabona, fiind 

lansate în aprilie 2012 ca instrumente de stabilire a agendei de lucru aflate la dispoziţia 

cetăţenilor, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind iniţiativa cetăţenească 

europeană, care pune în aplicare dispoziţiile tratatului. În conformitate cu tratatul, orice 

cetăţean are dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii prin intermediul unei 

iniţiative cetăţeneşti europene. Procedurile şi condiţiile necesare pentru o iniţiativă 

cetăţenească ar trebui să fie clare, simple şi accesibile.  

Condiţiile de admisibilitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul nr. 211/2011 

privind iniţiativa cetăţenească europeană, impun ca acţiunea propusă să nu se afle în mod 

vădit în afara sferei de competenţă a Comisiei în ceea ce priveşte prezentarea unei propuneri 

de act juridic în scopul punerii în aplicare a tratatelor, să nu fie în mod vădit abuzivă, 

neserioasă sau vexatorie şi să nu contravină în mod vădit valorilor Uniunii. 

După înregistrarea oficială, o iniţiativă cetăţenească europeană permite ca un milion de 

cetăţeni din cel puţin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să 

propună un act juridic în domeniile în care Comisia are competenţa de a acţiona. 

Dacă - şi numai dacă - o iniţiativă cetăţenească europeană înregistrată primeşte un 

milion de declaraţii de susţinere semnate şi validate provenind din cel puţin şapte state 

membre în termen de un an de la data înregistrării, Comisia trebuie să decidă dacă va acţiona 

sau nu şi să explice motivele alegerii respective. 
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 Înaltul Reprezentant, dna Federica Mogherini a participat în data de 20 
martie 2017, la Conferinţa internaţională Carnegie 2017 pentru politică 
nucleară, care a avut loc la Washington, Statele Unite ale Americii. În discursul pe 
care l-a susţinut, dna Mogherini a declarat că securitatea globală poate fi atinsă numai 
prin neproliferare şi dezarmare, iar o nouă cursă a înarmărilor nu reprezintă o soluţie la 
oricare dintre ameninţările de 
securitate cu care se confruntă lumea: 

“Singura modalitate de a oferi 
cetăţenilor noştri o mai bună 
securitate este prin non-proliferare şi 
dezarmare. Singura cale este de a 
investi împreună într-un sistem 
puternic de norme cu adevărat 
globale.” 

Mogherini a subliniat faptul că 
Uniunea Europeană va continua să fie 
un partener puternic, consecvent şi de 
încredere pentru toţi cei care cred că 
securitatea vine prin non-proliferare şi va lucra pentru a consolida şi extinde normele 
actuale. De asemenea, Înaltul Reprezentant a reiterat importanţa acordului nuclear cu 
Iranul şi a subliniat faptul că răspunsul la instabilitatea de astăzi şi dezechilibrul de 
putere la nivel mondial este realizarea unei cooperări mai susţinute şi o guvernanţă 
globală mai puternică. 

 Cu prilejul vizitei oficiale, pe care Înaltul Reprezentant a efectuat-o în 
Statele Unite, a avut o întrevedere cu vicepreşedintele american Mike Pence, în 
cadrul căreia au discutat despre mai multe teme de interes comun pentru cele două 
părţi. 

De asemenea, dna Mogherini a participat  la reuniunea ministerială a celor 68 de 
membri ai Coaliţiei globale împotriva D’aesh, care a fost găzduită de secretarul 
de stat american, Rex Tillerson. În cadrul reuniunii, miniştrii au analizat 
rezultatele campaniei împotriva Daesh şi au discutat despre eforturile-cheie al Coaliţiei, 
inclusiv despre evoluţiile militare şi progresele privind finanţarea contra-teroristă şi 
modalităţi de stabilizare a zonelor eliberate.  

 

 În data de 23 martie 2017, Înaltul Reprezentant a invitat la Bruxelles un grup de 
reprezentanţi ai tinerilor din Vecinătatea sudică şi din Europa cu ocazia lansării 
iniţiativei “Young Med Voices Plus”(Iniţiativa tinerilor din zona Mediteraneană). 

Acest dialog a fost organizat în parteneriat cu Fundaţia mediteraneană ”Anna 
Lindh” şi Forumul European al tineretului şi are ca scop susţinerea unor discuţii pe 
subiecte variate care afectează oamenii din zona Mediteranei. El reprezintă dorinţa 
Uniunii Europene de a implica tinerii în procesele politice. Reuniunea este prima de 
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acest gen care aduce la un loc vocile autentice ale celor 36 de tineri9  din societatea 
civilă (din 16 ţări diferite din Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Europa) pentru a 
discuta, faţă în faţă, cu oficiali ai Uniunii Europene despre teme globale actuale şi 
pentru a găsi soluţii inovatoare la provocările comune care afectează societăţile. 

Privind în perspectivă, Dna Mogherini şi vocile tinerilor din zona mediteraneană 
au fost unite în determinarea lor de a crea spaţii pentru schimbul de informaţii şi 
pentru a se asigura că se vor implica toate segmentele societăţii, în special tinerii, în 
procesele  de luare a deciziilor politice. În plus, Mogherini a subliniat faptul că acest 
dialog nu reprezintă o concesie de  la factorii de decizie politică către tineri, ci mai 
degrabă o responsabilitate a factorilor de decizie: de a asculta, dar şi de a crea noi şanse 
tinerilor de a se implica în prezent. 

 

 

 

                                                           

9 Cei 36 de participanţi au reprezentant 16 ţări din Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Europa din 
Algeria, Egipt, Iordania, Liban, Libia, Maroc , Palestina, Tunisia şi 12 tineri din Europa. 
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