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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Din activitatea comisiilor  

 Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

Etichetarea alimentelor ecologice  în UE  

Noi norme1 pentru creşterea încrederii consumatorilor în alimentele ecologice şi de 
eliberare a potenţialului de creştere al sectorului au fost convenite neoficial cu 
negociatorii Consiliu, pe data de 28 iunie a.c. Acestea au vizat verificări mai stricte în 
lanţul de aprovizionare, noi norme UE de combatere a contaminării, precum şi faptul că 
alimentele importate trebuie să respecte standardele UE.  

Pentru a consolida încrederea consumatorilor, propunerea de regulament prevede: 

 controale stricte, bazate pe riscuri, de-a lungul lanţului de aprovizionare - la 
cererea Parlamentului, aceste controale vor fi efectuate la faţa locului şi-i vor implica 
toţi operatorii, cel puţin o dată pe an sau o dată la 2 ani, dacă nici o fraudă nu a fost 
descoperită, pentru o perioadă de 3 ani; 

 importurile conforme cu standardele europene - regulile actuale de „echivalenţă“, 
care fac ţările UE să îndeplinească standarde similare, dar nu identice, vor fi eliminate 
în termen de 5 ani; pentru a evita o întrerupere bruscă a aprovizionării, Comisia 
Europeană poate să permită, pentru o perioadă de 2 ani, importurile de anumite 
produse, chiar dacă acestea nu respectă pe deplin standardele europene (de exemplu, 
din cauza condiţiilor meteorologice specifice); 

 măsuri privind contaminarea cu pesticide - fermierii vor fi obligaţi să aplice 
măsuri de precauţie pentru a evita contaminarea; dacă se suspectează prezenţa unui 

                                                           

1 2014/0100(COD) - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi Al Consiliului privind 
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX / 
XXX al Parlamentului European şi al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) Nr. 834/2007 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=en
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pesticid sau fertilizator neautorizat, produsul final nu trebuie să poarte eticheta 
ecologică înainte de o nouă investigaţie. În cazul în care contaminarea apare deliberată 
sau în cazul în care agricultorul nu aplică măsurile de precauţie nou introduse, produsul 
îşi va pierde statutul de produs biologic;  

 statele membre care aplică în prezent praguri pentru substanţele neautorizate în 
produsele alimentare ecologice, cum ar fi pesticidele, ar putea continua să facă acest 
lucru, dacă vor permite alimentelor ecologice din alte ţări ale UE care respectă normele 
UE să aibă acces la pieţele lor. 

 La 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia Europeană ar 
trebui să prezinte un raport privind eficienţa normelor UE şi pragurile naţionale anti-
contaminare, şi, dacă este necesar, să prezinte o propunere legislativă de armonizare. 

 Stimularea producţiei ecologice de alimente din UE: 

  în ceea ce priveşte creşterea ofertei de seminţe şi animale ecologice – trebuie 
realizată o mai bună colectare a datelor privind disponibilitatea seminţelor ecologice şi a 
animalelor ar trebui să crească oferta pentru a răspunde nevoilor agricultorilor 
ecologici; derogările care permit utilizarea seminţelor şi a animalelor convenţionale în 
producţia ecologică ar expira în anul 2035, dar data-limită ar putea fi împinsă înainte 
sau înapoi, în funcţie de disponibilitatea crescândă a seminţelor ecologice şi animalelor; 

 în ceea ce priveşte fermele mixte – trebuie autorizate fermele producătoare de 
alimente convenţionale şi ecologice, cu condiţia ca cele două activităţi agricole să fie 
separate în mod clar; 

 în ceea ce priveşte certificarea mai uşoară pentru fermierii mici - certificarea 
grupului pentru fermierii mici ar face viaţa mai uşoară şi ar atrage mai mulţi dintre 
aceştia în afacerea agricolă ecologică.  

Raportorul şi negociatorul şef al PE, Martin Häusling (Greens / EFA, DE), consideră 
că: „(…) După 20 de luni de negocieri, am reuşit să ajungem la un acord care va 
contribui la creşterea sectorului ecologic şi va spori încrederea consumatorilor în 
produsele alimentare ecologice. A fost o sarcină laborioasă, dar cred că noile reguli 
vor aduce beneficii atât consumatorilor UE, cât şi fermierilor ecologici.” 

Textul convenit trebuie să fie adoptat de Comisia pentru agricultură, de plenul 
Parlamentului şi de Consiliu înainte ca acesta să intre în vigoare, şi s-ar putea aplica de 
la 1 iulie 2020.  
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PREŞEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului transporturi, telecomunicaţii şi energie  

 

 În cadrul reuniunii din 26 iunie 2017, miniştrii au dezbătut propunerea de 
revizuire a Directivei privind eficienţa energetică. Obiectivul principal al propunerii este 
de a îmbunătăţi dispoziţiile existente şi de a creşte eficienţa energetică pentru ca 
obiectivele UE pentru 2020 şi 2030 privind clima şi energia să fie îndeplinite.  

 În general, s-a convenit că îmbunătăţirea eficienţei energetice va aduce beneficii 
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, securitatea energetică va fi 
consolidată, iar creşterea economică va fi impulsionată. Aceasta va atrage scăderea 
costurilor energiei pentru gospodării şi întreprinderi, şi va ameliora sărăcia energetică. 
Unele state membre au evidenţiat circumstanţe naţionale specifice, precum şi nevoia de 
a se ţine cont de măsurile luate pe termen lung, după anul 2020. Dl Miguel Arias 
Cańete, comisar european pentru combaterea schimbărilor climatice şi energie, a 
precizat că „(…) eficienţa energetică este cea mai rentabilă cale către decarbonizare, iar 
diminuarea obiectivului privind eficienţa energetica de 30% până în 2030, precum şi a 
celui de sporire a economiilor de energie cu 1,5% pe an, vor periclita realizarea 
obiectivelor UE în domeniul energiei şi climei”. De asemenea, comisarul european a  
declarat că angajamentele asumate de UE prin Acordul de la Paris au devenit cruciale în 
contextul retragerii SUA din acord. 

 De asemenea, Consiliul a dezbătut o propunere de revizuire a Directivei 
privind performanţa energetică a clădirilor2. Clădirile reprezintă cel mai mare 
consumator de energie din Europa - 40% din energia finală. Obiectivul propunerii este 
de a promova eficienţa energetică a clădirilor şi de a sprijini o renovare  eficientă din 
punct de vedere al costurilor, în vederea atingerii obiectivului pe termen lung de 
decarbonizare a parcului imobiliar european existent. Acest lucru va constitui o 
contribuţie majoră la atingerea obiectivelor UE de eficienţă energetică pentru anul 2020 

                                                           

2  http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/26-energy-efficient-buildings/ 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/26-energy-efficient-buildings/
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şi pentru anul 2030. Propunerea solicită statelor membre să stabilească strategii de 
renovare a clădirilor pe termen lung, căutând soluţii şi pentru sărăcia energetică. 

 Consiliul a luat act de raportul intermediar (9578/17) prezentat de Comisia 
Europeană privind propunerile referitoare la organizarea pieţei interne a energiei  
electrice, energia din surse regenerabile şi guvernanţa.  

Pachetul privind energia curată are 3 obiective principale:  

1. să acorde un rol primordial eficienţei energetice; 

2. UE să devină lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile; 

3. să le ofere consumatorilor o soluţie echitabilă.  

 Prezentul raport intermediar sintetizează: principalele elemente ale examinărilor 
evaluărilor impactului - realizate de Comisia Europeană, şi  principalele subiecte care au 
fost discutate în contextul examinării propunerilor. Examinarea celor 4 propuneri 
privind organizarea pieţei energiei electrice a indicat aspecte problematice cu privire la: 
înfiinţarea centrelor operaţionale regionale (COR) în legătură cu rolul operatorilor 
sistemului de transport (OST); normele privind mecanismele de asigurare a capacităţii, 
condiţiile de concurenţă echitabile depline pentru toate tehnologiile, definirea zonelor 
de ofertare şi preţurile de furnizare bazate pe piaţă, particularităţile interconectării şi 
securitatea aprovizionării cu energie electrică. 

• În cadrul examinării impactului propunerii de revizuire a Directivei 
privind energia din surse regenerabile au fost discutate aspecte privind: creşterea 
anuală de 1% propusă pentru ponderea energiei din surse reutilizabile în cadrul 
aprovizionării pentru încălzire şi răcire; propunerea de eliminare treptată a 
biocombustibililor de primă generaţie; propunerea de creştere treptată a 
biocombustibililor avansaţi şi sarcina administrativă pentru toţi actorii. Principalele 
subiecte discutate în cadrul examinării propunerii au vizat schemele de sprijin pentru 
producătorii de energie din surse regenerabile; ghişeul unic propus să faciliteze întregul 
proces de acordare a autorizaţiilor, criteriile de durabilitate pentru biomasa forestieră, 
creşterea cerinţelor pentru reducerea gazelor cu efect de seră pentru biocombustibilii  
avansaţi, precum şi disponibilitatea acestora pe piaţă. 

• În cadrul examinării impactului propunerii de Regulament privind 
guvernanţa, unele delegaţii au pus întrebări cu privire la alegerile făcute de Comisia 
Europeană care au vizat caracterul adecvat al traiectoriilor lineare propuse pentru 
ponderile naţionale ale energiei din surse regenerabile şi pentru eficienţa energetică din 
2021 până în 2030 şi sarcinile administrative. Principalele subiecte discutate în cadrul 
examinării propunerii au vizat: termenele pentru raportarea planurilor energetice şi 
climatice naţionale integrate; flexibilitate pentru a lua în considerare particularităţile 
naţionale; obligaţiile care decurg din Acordul de la Paris; finanţarea proiectelor din 
domeniul surselor de energie  regenerabile, precum şi  modul în care va fi măsurat 
obiectivul de interconectare a reţelelor de energie electrică. 

• La solicitarea delegaţiilor spaniolă şi portugheză, miniştrii au fost invitaţi să 
desfăşoare un  schimb de opinii pe tema „Interconexiunile - stadiul actual şi 
abordarea acestora în cadrul Pachetului privind energia curată”. Existenţa unei reţele 
energetice europene interconectate este o componentă esenţială a Uniunii energetice. 
Consiliul European, din octombrie 2014, a stabilit  punerea în aplicare a tuturor 
măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivului de asigurare a interconectării 
electrice de cel puţin 10%  - până în anul 2020,  şi de 15%  - până în anul 2030. Cu toate 
acestea multe dintre statele membre sunt departe de a îndeplini acest obiectiv, motiv 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9578-2017-INIT/ro/pdf
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pentru care Spania şi Portugalia au dorit să discute despre oportunitatea unor măsuri 
specifice de finanţare şi de guvernanţă care să faciliteze îndeplinirea obiectivelor 
menţionate. În timp ce unele state au susţinut acest punct de vedere, altele au 
considerat că Mecanismul pentru Interconectarea Europei ar trebui să rămână 
principalul instrument de finanţare în acest domeniu. 
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PRESEDINŢIA ESTONIANĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Priorităţile Preşedinţiei estoniene 

Data de 1 iulie 2017 marchează începutul preşedinţiei estoniene a Consiliului UE, 
care se va dura timp de 6 luni.  

Motto-ul Preşedinţiei estoniene a Consiliului UE – „Unitatea prin echilibru”. 

Facilitarea deschiderii în toate domeniile pentru a depăşi cu succes toate 
provocările şi pentru a extrage la maximum beneficiile, garantarea echilibrului între 
tradiţiile, interesele şi opiniile diferite din Europa sunt tot atâtea promisiuni ale actualei 
preşedinţii care îşi propune să atingă aşteptările cetăţenilor europeni.  

Preşedinţia estoniană anunţă 4 priorităţi cuprinzătoare, după cum urmează: 

1. O economie europeană deschisă şi inovativă; 

2. O Europă sigură şi securizată; 

3. O Europă digitală şi libera circulaţia datelor; 

4. O Europă durabilă şi favorabilă incluziunii sociale. 

1. Economia deschisă şi inovativă presupune dezvoltarea unui mediu de afaceri 
care să sprijine creşterea economică şi competitivitatea bazată pe cunoaştere ţinând 
cont de: promovarea şi protejarea celor 4 libertăţi ale UE – libera circulaţie a 
mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor; asigurarea că furnizarea unor 
servicii şi iniţierea unei afaceri în UE este cât mai facilă precum şi realizarea unor 
progrese în negocierile comerciale; crearea unor noi oportunităţi de finanţare pentru 
companii şi susţinerea unui sistem bancar stabil; stabilirea unei pieţe a energiei 
electrice funcţionale şi consolidarea poziţiei consumatorilor; asigurarea unei concurenţe 
loiale şi prevenirea evaziunii fiscale. 

2. O Europă sigură şi securizată – poate fi realizată doar dacă toţi acţionează 
împreună pentru păstrarea unităţii, pentru a menţinea cetăţenii în siguranţă şi pentru a 

http://www.eu2017.ee/
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promova pacea, prosperitatea şi stabilitatea în UE şi la nivel global. De aceea, se au în 
vedere următoarele ţinte: consolidarea luptei împotriva terorismului şi a infracţiunilor 
grave organizate, consolidarea securităţii interne precum şi protecţia frontierelor 
externe ale UE, prin îmbunătăţirea cooperării şi prin utilizarea sistemelor şi 
tehnologiilor informatice avansate; continuarea combaterii crizei migraţiei şi reformării 
sistemului comun european de azil; sprijinirea şi consolidarea relaţiilor cu ţările 
partenere din Europa de Est; creşterea contribuţiilor pentru apărare, dezvoltarea 
cooperării europene în domeniul apărării şi a parteneriatului UE-NATO. 

3. O Europă digitală şi libera circulaţia datelor poate fi înfăptuită în condiţiile 
valorificării progresului tehnologic ce are ca rezultat o schimbare constantă pentru 
cetăţeni, pentru mediul de afaceri şi guverne. Se are în vedere dezvoltarea comerţului 
electronic transfrontalier şi a serviciilor electronice în beneficiul consumatorilor, a 
producătorilor şi întreprinzătorilor; asigurarea comunicării electronice moderne, 
accesibile şi sigure în Europa precum şi crearea unui mediu favorabil dezvoltării noilor 
tehnologii inovatoare; promovarea serviciilor publice electronice transfrontaliere pentru 
a crea facilităţi în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor. 

4. O Europă durabilă şi favorabilă incluziunii sociale, care sprijină egalitatea de 
şanse, educaţia de înaltă calitate, ocuparea forţei de muncă, accesul la servicii şi la 
dezvoltarea competenţelor; angajată să asigure un mediu mai curat, pot deveni realitate 
dacă se au în vedere următoarele: modernizarea normelor pentru a promova 
mobilitatea forţei de muncă şi libera circulaţie a persoanelor, asigurarea egalităţii de 
şanse pe piaţa muncii şi incluziunea socială; asigurarea unui mediu curat şi trainic. 

La ceremonia de inaugurare  a preşedinţiei,  premierul estonian, dl Juri Ratas, a 
declarat „(…) În timpul preşedinţiei noastre, Estonia se va concentra pe patru mari 
priorităţi: prima se referă la o economie europeană deschisă şi inovatoare, a doua la o 
Europă sigură şi securizată, a treia este despre o Europă digitală şi libertatea de 
mişcare a datelor, iar a patra se referă la o Europă inclusivă şi sustenabilă.” 

„(…) Uniunea Europeană nu are în vedere crearea de proceduri sau de 
birocraţie. Este cel mai ambiţios proiect politic din istoria Europei. Iar preşedinţia pe 
care tocmai v-aţi asumat-o nu reprezintă doar o sarcină organizaţională a oficialilor, 
ci conducerea colectivă în aceste vremuri dificile, dar, în acelaşi timp, încurajatoare”  
a declarat dl Tusk la ceremonia de inaugurare. 

„(…) Sunt convins că Preşedinţie estoniană se va baza pe acest impuls pozitiv şi 
va contribui la crearea unui viitor mai prosper şi mai sigur pentru toţi europenii. 
Programul, priorităţile pe care le-aţi stabilit arată clar acest lucru. De la securitate la 
durabilitate, de la protecţie la prosperitate, munca pe care o veţi face în următoarele 
şase luni ne va ajuta să construim o Europă promiţătoare. În multe privinţe, acest 
oraş minunat şi istoric este un exemplu pentru Europa. Tallinn este unul dintre marile 
oraşe hanseatice. A fost construit pe baza comerţului cu restul lumii încă din secolul al 
XIII-lea. Astăzi, acesta este unul dintre cele mai orientate către viitor oraşe din 
Europa. Tehnologia de vârf şi infrastructura digitală sunt admirate în întreaga 
Europă. Acest amestec de istorie şi viitor ne inspiră” a declarat dl Juncker la ceremonia 
de inaugurare. 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/29-tusk-speech-opening-estonian-presidency-tallinn/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1847_en.htm
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de 

capital 

Comisia lansează o nouă etichetă paneuropeană de pensii personale 
pentru a-i ajuta pe consumatori să facă economii pentru pensie 

O nouă propunerea de regulament, prezentată în data de  29 iunie 2017, prevede 
posibilitatea de a pune la dispoziţia clienţilor un produs paneuropean de pensii 
personale (PEPP) simplu şi inovator. Acest nou tip de produs pentru pensii personale pe 
bază voluntară este menit să le ofere titularilor de conturi de economii, pe de o parte, 
mai multe opţiuni atunci când pun bani deoparte pentru bătrâneţe şi, pe de altă parte, o 
gamă de produse mai competitive. 

PEPP este una dintre măsurile-cheie anunţate luna trecută în cadrul evaluării la 
jumătatea perioadei a uniunii pieţelor de capital - proiectul Comisiei de a crea în UE o 
piaţă unică de capital. PEPP sprijină obiectivul uniunii pieţelor de capital, acela de a 
crea condiţii propice pentru deblocarea de fonduri, astfel încât acestea să poată fi 
direcţionate de la titularii de conturi de economii din Europa către întreprinderile 
europene. 

În prezent, doar 27% dintre europenii cu vârste între 25 şi 59 de ani cotizează 
pentru un produs de pensii. PEPP îşi propune să contribuie la deblocarea acestui 
potenţial considerabil şi să stimuleze investiţiile în economia europeană. 

Propunerea de regulament se bazează pe aproape 600 de contribuţii primite ca 
răspuns la consultarea publică a Comisiei cu privire la produsele de pensii personale, 
lansată în luna în octombrie 2016. Mulţi respondenţi au declarat că oferta actuală de 
produse de pensii personale din UE este insuficientă.  

Principalele beneficii prevăzute sunt următoarele: 

 titularii de PEPP vor avea la dispoziţie mai multe opţiuni, de la o gamă 
largă de furnizori de PEPP, şi vor avea de câştigat de pe urma unui nivel sporit de 
concurenţă pe piaţa acestor produse; 
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 consumatorii vor beneficia de existenţa unor cerinţe stricte în materie de 
furnizare de informaţii şi a unor norme de distribuţie solide, inclusiv în mediul online; 

 PEPP le va oferi titularilor un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor 
printr-o simplă opţiune de investiţii implicită; 

 titularii de PEPP vor avea dreptul de a schimba furnizorii — atât pe piaţa 
internă, cât şi la nivel transfrontalier — la un cost forfetar, la fiecare cinci ani; 

 PEPP va fi un instrument portabil între statele membre, în sensul că 
titularii de PEPP vor putea să contribuie în continuare la PEPP şi în cazul în care se 
mută într-un alt stat membru. 

Cadrul de reglementare propus de Comisie va oferi unei game largi de furnizori 
oportunitatea de a fi activi pe piaţa pensiilor personale: 

 furnizorii vor putea să dezvolte PEPP-uri în diferite state membre, să pună 
în comun active într-un mod mai eficient şi să realizeze economii de scară; 

 furnizorii de PEPP vor putea să se adreseze consumatorilor din întreaga 
UE prin intermediul canalelor de distribuţie electronică; 

 furnizorii şi titularii de PEPP vor avea la dispoziţie diferite opţiuni pentru 
plăţile efectuate la sfârşitul duratei de viaţă a produsului. 

 furnizorii de PEPP vor beneficia de un paşaport UE, astfel încât să se 
faciliteze distribuţia transfrontalieră. 

Propunerea de regulament privind PEPP este însoţită de o recomandare a 
Comisiei cu privire la tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al 
PEPP. Comisia încurajează statele membre să acorde acelaşi tratament fiscal PEPP-
urilor ca şi cel de care beneficiază produsele naţionale similare existente, chiar dacă 
PEPP nu îndeplineşte integral criteriile naţionale pentru acordarea de facilităţi fiscale. 
Statele membre sunt, de asemenea, invitate să facă schimb de bune practici cu privire la 
tratamentul fiscal al produselor lor actuale de pensii personale, ceea ce ar trebui să 
asigure o mai mare convergenţă a regimurilor fiscale. 

 

O uniune a securităţii 

Comisia Europeană a prezentat, în data de  29 iunie 2017, cel de al 8-lea raport 
privind progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securităţii efectivă şi 
autentică3, solicitând să se accelereze activităţile în curs menite să sporească securitatea 
cetăţenilor UE. 

După cum se arată în Concluziile Consiliului European din 22-23 iunie, recentele 
atacuri au pus în evidenţă încă odată necesitatea de a se intensifica eforturile comune la 
nivelul UE pentru combaterea în mod eficace a terorismului, a urii şi a extremismului 
violent. În acest context, Comisia a prezentat în raportul său măsurile care au fost 
adoptate la nivelul UE pentru combaterea radicalizării, a terorismului, a criminalităţii şi 

                                                           

3 Comunicare: Al 8-lea raport privind progresele înregistrate pentru o uniune a securităţii 
Anexa 1: Starea de fapt privind punerea în aplicare a acţiunilor prevăzute în Comunicarea Comisiei din 14 
iunie 2016 privind radicalizarea 
Anexa 2: Starea de fapt privind punerea în aplicare a Planului de acţiune din 2 februarie 2016 pentru 
consolidarea combaterii finanţării terorismului 
 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/22-euco-security-defence/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_eighth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_eighth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_annex_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_eighth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_annex_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_eighth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_annex_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_eighth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_annex_2_en.pdf
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a finanţării acestora şi pentru contracararea ameninţărilor cibernetice, precum şi 
măsurile care vor fi adoptate pentru interoperabilitatea sistemelor informatice. 

În ceea ce priveşte contracararea radicalizării – în mediul online şi în afara 
acestuia, Comisia a colaborat cu principalele societăţi din sectorul internetului, inclusiv 
în cadrul Forumului pentru internet al UE, în vederea detectării şi eliminării 
conţinutului terorist din mediul online. Cu toate acestea, în contextul atacurilor recente, 
platformele de internet ar trebui să îşi intensifice eforturile - conform apelului lansat în 
cadrul concluziilor Consiliului European din 22-23 iunie a.c. Pentru completarea 
activităţii depuse de Unitatea de semnalare a conţinutului online din cadrul Europol, 
Comisia face apel la toate statele membre să înfiinţeze astfel de unităţi naţionale. Pentru 
prevenirea şi combaterea radicalizării Comisia va înfiinţa un grup de experţi la nivel 
înalt privind radicalizarea în scopul de a facilita elaborarea, în continuare, a politicilor 
UE în acest domeniu şi de a consolida impactul acestora. 

Pentru consolidarea sistemelor şi a reţelelor Comisia va aloca o sumă 
suplimentară de 10,8 milioane euro pentru 14 state membre în cadrul Mecanismului 
pentru interconectarea Europei. Această finanţare este destinată pentru reţeaua de 
echipe naţionale de intervenţie în caz de incidente de securitate informatică (reţeaua 
CSIRT). 

Referitor la interoperabilitatea şi finanţarea terorismului Comisia a adoptat 
măsuri suplimentare pentru punerea în aplicare a noii sale abordări privind 
interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE, prin prezentarea a două propuneri 
legislative referitoare la Agenţia eu-LISA şi la Sistemul european de informaţii cu privire 
la cazierele judiciare (ECRIS-TCN). Aceste măsuri au fost anunţate la 16 mai 2017, în cel 
de Al 7-lea raport privind o Uniune a securităţii, şi au fost aprobate de Consiliul 
European din 22-23 iunie. Într-o primă etapă, Comisia propune consolidarea 
mandatului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă (eu-LISA)4, ceea ce va permite agenţiei să elaboreze şi să 
implementeze soluţiile tehnice necesare pentru ca sistemele de informaţii ale UE să 

                                                           

4 Propunere de Regulament de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a 
sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie 
Raport privind funcţionarea Agenţiei Europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice 
la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (eu-LISA).  
Document de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluare eu-LISA: Rezumat 
Document de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluare eu-LISA: Textul integral al raportului 
În urma reformei, eu-LISA va îndeplini următoarele misiuni: 

 va asigura gestionarea operaţională centralizată a sistemelor de informaţii ale UE: Agenţia eu-
LISA, care este responsabilă în prezent la nivel central cu gestionarea operaţională a Sistemului de 
informaţii Schengen (SIS), a Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) şi a Eurodac, va răspunde şi 
de pregătirea, dezvoltarea şi gestionarea operaţională a noilor sisteme de informaţii propuse de Comisie, 
şi anume sistemul de intrare/ieşire (EES) şi sistemul european de informaţii şi de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS), precum şi versiunea modernizată a Sistemului european de informaţii cu privire la 
cazierele judiciare pentru resortisanţii ţărilor terţe şi apatrizi (ECRIS-TCN), propusă astăzi de Comisie. 

 va dezvolta principalele caracteristici tehnice ale abordării Comisiei care are drept obiectiv 
realizarea interoperabilităţii, odată ce vor fi adoptate instrumentele legislative corespunzătoare. Aceste 
instrumente constau într-un portal de căutare european, un serviciu comun de comparare a datelor 
biometrice şi un registru comun de date de identitate, fiind menite să ofere certitudinea că toate sistemele 
de informaţii ale UE interacţionează eficient şi pot fi accesate cu uşurinţă de poliţişti şi de lucrătorii 
vamali pe teren; 

 va îmbunătăţi calitatea datelor prin crearea de mecanisme de control automatizat al calităţii 
acestora. Mecanismele respective vor asigura identificarea în mod automat a datelor incorecte sau 
neconcordante. Statele membre care introduc astfel de date vor primi o alertă în acest sens, pentru a 
putea elimina sau actualiza acele date.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1303_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/23-euco-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/23-euco-conclusions/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_proposal_for_a_regulation_on_eulisa_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_proposal_for_a_regulation_on_eulisa_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_report_on_the_functioning_of_eulisa_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_report_on_the_functioning_of_eulisa_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_report_on_the_functioning_of_eulisa_swd_executive_summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170629_report_on_the_functioning_of_eulisa_swd_en.pdf
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devină interoperabile. În plus, Comisia propune noi îmbunătăţiri Sistemului european 
de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), astfel încât statele membre să 
poată face un schimb mai eficace de caziere judiciare ale cetăţenilor din ţările terţe5. 

 

Sănătate şi siguranţă alimentară  

Rezistenţa la antimicrobiene 

În data de 29 iunie 2017, Comisia a adoptat un nou plan de acţiune pentru a 
combate rezistenţa la antimicrobiene (RAM6) - o ameninţare din ce în ce mai mare, care 
cauzează anual în UE 25 000 de decese şi pierderi în valoare de 1,5 miliarde euro. 

Planul de acţiune se bazează pe abordarea „O singură sănătate” (One 
Health) care vizează atât rezistenţa la oameni, cât şi la animale. În paralel, Comisia a 
adoptat primul rezultat al planului: Orientările UE pentru utilizarea prudentă a 
antimicrobienelor în domeniul sănătăţii umane. Orientările vizează: medicii, asistenţii 
medicali, farmaciştii, administratorii de spitale şi alţi actori care joacă un rol în 
utilizarea antimicrobienelor. Ele completează orientările pentru prevenirea şi controlul 
infecţiilor care pot să existe la nivel naţional. 

În plus, planul prevede peste 75 de acţiuni structurate pe trei piloni principali: 

Pilonul 1: Transformarea UE într-o regiune în care se aplică cele mai bune 
practici 

Pentru a realiza această transformare este nevoie de o mai bună coordonare şi 
supraveghere, precum şi de măsuri mai bune de control. Aceasta va veni în sprijinul 
statelor membre pentru a institui, a implementa şi monitoriza planurile de acţiune 
naţionale privind RAM în cadrul abordării „O singură sănătate”, în conformitate cu 
angajamentul pe care şi l-au asumat în cadrul Adunării Mondiale a Sănătăţii din 2015. 

                                                           

5 Propunere de Regulament privind ECRIS pentru resortisanţii ţărilor terţe 
Propunere vizează: 

 să creeze un sistem centralizat ECRIS - resortisanţii ţărilor terţe: o bază de date centralizată va 
oferi posibilitatea de a verifica rapid dacă un stat membru deţine informaţii despre condamnări cu privire 
la cetăţenii ţărilor terţe. Îmbunătăţirile propuse vor permite statelor membre să solicite în mod direct 
prin ECRIS, de la statele membre identificate în sistem, informaţii detaliate privind condamnările; 

 să contribuie la stabilirea identităţii cetăţenilor ţărilor terţe condamnaţi în justiţie: ECRIS-TCN 
va conţine informaţii privind numele şi adresele, amprente digitale şi imagini faciale, în cazul în care sunt 
disponibile. ECRIS-TCN va fi deosebit de util pentru îmbunătăţirea fiabilităţii datelor de identitate ale 
cetăţenilor ţărilor terţe întrucât, adeseori, informaţiile privind identitatea acestor cetăţeni sunt mai puţin 
fiabile decât în cazul cetăţenilor UE, având în vedere incertitudinea cu privire la documentele de 
identitate pe care le prezintă resortisanţii ţărilor terţe; 

 să îmbunătăţească schimbul de informaţii între statele membre privind cetăţenii ţărilor din afara 
UE condamnaţi în justiţie:facilitarea şi accelerarea accesului la cazierele judiciare vor ajuta autorităţile de 
aplicare a legii să fie mai eficiente în lupta împotriva terorismului şi a criminalităţii organizate;  

 să permită interoperabilitatea cu alte baze de date ale UE: dispunând de un sistem centralizat, 
ECRIS va face parte din sistemele dezvoltate şi gestionate de Agenţia eu-LISA, făcând posibile 
schimburile de informaţii cu alte sisteme ale UE, ceea ce se înscrie în abordarea Comisiei care are drept 
obiectiv realizarea interoperabilităţii sistemelor.  
6 Creşterea rezistenţei la antimicrobiene (RAM) este cauzată de o serie de factori, cum ar fi utilizarea 
excesivă şi inadecvată a antibioticelor la oameni, abuzul utilizării la animale în sectorul veterinar şi 
condiţiile precare de igienă în unităţile medicale sau în lanţul alimentar. Lipsa de conştientizare rămâne, 
de asemenea, un factor cheie: 57 % dintre europeni nu cunosc faptul că antibioticele nu sunt eficiente 
împotriva virusurilor, iar 44 % nu sunt conştienţi de faptul că acestea sunt ineficace împotriva răcelii şi a 
gripei. 
 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/131126.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/131126.pdf
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_guidelines_prudent_use_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=100441
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Exemplele de sprijin din partea Comisiei includ furnizarea, cu sprijinul agenţiilor 
noastre, a datelor bazate pe dovezi, actualizarea legislaţiei UE de punere în aplicare 
privind monitorizarea şi raportarea RAM la animale, în lanţul alimentar şi la oameni, 
stimularea învăţării reciproce, schimbul de idei inovatoare şi ajungerea la un consens, 
precum şi cofinanţarea activităţilor de combatere a RAM din statele membre. Planul de 
acţiune va fi extins pentru a include aspectele de mediu, ca unul dintre principalii 
factori care contribuie la dezvoltarea şi răspândirea RAM. 

Pilonul 2: Stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării 

Acţiunile din cadrul acestui pilon vizează stimularea cercetării şi sprijinirea în 
continuare a inovării, o contribuţie valoroasă la elaborarea politicilor bazate pe ştiinţă şi 
măsuri juridice de combatere a RAM, abordând problema lacunelor de cunoştinţe, cum 
ar fi rolul RAM pentru mediu. Comisia va colabora în parteneriat cu statele membre şi 
industria, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii, pentru abordarea RAM la bacterii, 
fungi şi paraziţi. O atenţie deosebită va fi acordată listei prioritare cu agenţi patogeni a 
OMS, precum şi tuberculozei, HIV/SIDA, malariei şi bolilor infecţioase neglijate. 

Finanţarea şi programele de parteneriat se vor axa pe îmbunătăţirea 
cunoştinţelor privind controlul şi supravegherea eficace a infecţiilor, inclusiv noi 
metode de diagnostic, precum şi pe dezvoltarea de noi medicamente şi vaccinuri 
preventive. Acţiunile în aceste domenii prioritare vor contribui la îmbunătăţirea 
sănătăţii publice şi vor oferi beneficii economice şi sociale în întreaga Europă şi dincolo 
de aceasta. 

Pilonul 3: Modelarea agendei mondiale 

Întrucât domeniile de acţiune au fost convenite pe plan internaţional, UE va 
acţiona în direcţia consolidării implicării şi colaborării cu organizaţiile multilaterale, 
precum şi a intensificării cooperării cu ţările în curs de dezvoltare cele mai afectate. 
Fiind una dintre cele mai importante pieţe pentru produsele agricole, UE poate juca un 
rol important în promovarea standardelor şi măsurilor sale privind RAM faţă de 
partenerii săi comerciali. În domeniul cercetării, UE se va baza pe succesul iniţiativelor 
sale internaţionale de pe scară largă, cum ar fi Parteneriatul dintre ţările europene şi 
cele în curs de dezvoltare privind studiile clinice şi iniţiativa de programare în comun şi 
va dezvolta, în continuare, un mediu de cercetare în domeniul RAM mai solid şi mai 
interconectat, cu o dimensiune globală.  

  

Politica în domeniul concurenţei  

Comisia amendează Google  

Comisia Europeană a amendat Google cu 2,42 miliarde euro pentru încălcarea 
normelor antitrust ale UE. Google a abuzat de poziţia dominantă deţinută pe piaţă de 
motorul său de căutare, oferind un avantaj ilegal unui alt produs Google, şi anume 
serviciului său de comparare a preţurilor. 

Dacă nu pune capăt acestui comportament în termen de 90 de zile, societatea va 
suporta daune cominatorii de până la 5% din cifra de afaceri realizată zilnic la nivel 
mondial de Alphabet, societatea-mamă a Google. 

Produsul emblematic al Google este motorul său de căutare, care le oferă 
consumatorilor rezultate la căutări în schimbul datelor lor. Cel puţin 90 % din veniturile 
Google provin din mesaje publicitare, precum cele pe care le include în rezultatele la 
căutările lansate de consumatori. 

http://www.edctp.org/
http://www.edctp.org/
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În 2004, Google a intrat pe piaţa, separată, a serviciilor de comparare a 
preţurilor din Europa, prin intermediul unui produs denumit iniţial „Froogle”, dar 
redenumit „Google Product Search” în 2008 şi „Google Shopping” în 2013. Acesta le 
permite consumatorilor să compare produse şi preţuri online şi să găsească oferte din 
partea comercianţilor cu amănuntul online de orice tip, inclusiv din partea magazinelor 
online ale producătorilor, a platformelor (cum ar fi Amazon şi eBay) şi a altor 
revânzători. 

În momentul în care Google a intrat pe pieţele serviciilor de comparare a 
preţurilor cu Froogle, existau deja o serie de operatori consacraţi. Dovezi contemporane 
cu faptele, provenind de la Google, arată că întreprinderea avea cunoştinţă de faptul că 
performanţa pe piaţă a Froogle era destul de slabă (într-un document intern din 2006 
se spunea că "Froogle simply doesn't work" / „Froogle pur şi simplu nu funcţionează”). 
Pentru a fi competitive, serviciile de comparare a preţurilor se bazează în mare măsură 
pe trafic. Mai mult trafic înseamnă mai multe clicuri şi generează venit. În plus, un 
trafic mai intens atrage şi mai mulţi comercianţi cu amănuntul care doresc să îşi 
popularizeze produsele cu ajutorul unui serviciu de comparare a preţurilor. Având în 
vedere poziţia dominantă a Google în domeniul căutărilor generale pe internet, motorul 
său de căutare este o sursă importantă de trafic pentru serviciile de comparare a 
preţurilor. 

Din anul 2008, Google a început să pună în aplicare pe pieţele europene o 
schimbare fundamentală a strategiei de promovare a serviciului său de comparare a 
preţurilor. Această strategie s-a bazat pe poziţia dominantă a Google în domeniul 
căutărilor generale pe internet, şi nu pe concurenţa bazată pe merite pe pieţele 
serviciilor de comparare a preţurilor: Google a acordat în mod sistematic mai multă 
vizibilitate propriului serviciu de comparare a preţurilor şi a retrogradat serviciile 
concurente de comparare a preţurilor în cadrul rezultatelor căutărilor efectuate prin 
motorul său. Prin urmare, serviciul Google de comparare a preţurilor este mult mai 
vizibil pentru consumatori în rezultatele căutării prin motorul Google, în timp ce 
serviciile concurente de comparare a preţurilor sunt mult mai puţin vizibile. 

Practicile Google constituie o utilizare abuzivă a poziţiei dominante deţinute pe 
piaţa căutărilor generale pe internet, prin îngrădirea concurenţei pe pieţele de 
comparare a preţurilor.  

Poziţia dominantă pe piaţă nu este, în sine, ilegală în temeiul normelor antitrust 
ale UE. Cu toate acestea, întreprinderile care deţin o poziţie dominantă au o 
responsabilitate specială de a nu abuza de poziţia lor puternică pe piaţă prin 
restrângerea concurenţei, nici pe piaţa pe care sunt dominante, nici pe alte pieţe. 

 

Al saptelea forum privind  coeziunea 

Cel de-al şaptelea Forum privind coeziunea, care a avut loc în perioada  26 -
 27 iunie 2017 la Bruxelles, este un eveniment politic la scară largă desfăşurat o dată la 
trei ani şi care a reunit peste 700 de participanţi, inclusiv reprezentanţi de la nivel înalt 
ai unor instituţii europene şi administraţii centrale, reprezentanţi regionali şi locali, 
parteneri economici şi sociali, ONG-uri şi membri ai lumii academice. Deschiderea 
lucrărilor a fost făcută de către preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 
de preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani şi de prim-ministrul statului 
Malta, Joseph Muscat.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/7th-cohesion-forum
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„(…)Politica de coeziune se află în centrul eforturilor noastre şi este foarte 
aproape de cetăţenii noştri.  Este esenţială pentru a sprijini numeroase politici pe care 
le pune în aplicare în viaţa de zi cu zi:  de la energie la transport, de la asigurarea 
faptului că avem o forţă de muncă pregătită pentru secolul 21 şi până la asigurarea 
unui mediu de afaceri,  pentru ca întreprinderile nou-înfiinţate şi IMM-urile europene 
să funcţioneze şi să se dezvolte în mod durabil.  Acesta este contextul a numeroase 
politici, astfel cum acesta este instrumentul prin care ceea ce se decide la Bruxelles 
ajunge la cetăţeni, întreprinderi şi se manifestă printr-o calitate mai bună a vieţii  
cetăţenilor noştri.   

Politica de coeziune are şi trebuie să aibă, în continuare, un obiectiv principal -  
asigurarea că situaţiile socio-economice se îmbunătăţesc, indiferent cât de diverse 
sunt şi ce resorturi interioare le animă, iar, drept consecinţă, o mare parte dintre 
cetăţenii noştri au o viaţă mai bună la sfârşitul fiecărei perioade de programare.” 

A declarat Joseph Muscat 

 

Dl Jean-Claude Juncker a concluzionat „(…) Aş dori să vă reamintesc că 
solidaritatea stă la baza Uniunii noastre.  Dar nu poate exista solidaritate fără 
reciprocitate şi fără responsabilitate. Politica de coeziune trebuie să îşi păstreze aceste 
două principii:   solidaritate şi asumarea răspunderii”.   

Evenimentul a fost unul de referinţă pentru pregătirile cadrului post-2020 al 
fondurilor structurale şi de investiţii europene. Politica de coeziune trebuie să răspundă 
provocării dificile de a face economia Europei mai favorabilă incluziunii, mai 
competitivă şi mai rezistentă şi trebuie să abordeze problemele formulate de Cartea albă 
privind viitorul Europei în ceea ce priveşte plusvaloarea politicilor UE, subsidiaritatea şi 
discrepanţele dintre promisiuni şi rezultate. 

Pentru decidenţi, părţile interesate şi practicieni, forumul a reprezentat o ocazie 
de a dezbate în ce mod politicile UE pot îmbunătăţii condiţiile de trai ale tuturor 
cetăţenilor europeni, în contextul globalizării, al evoluţiei tehnologice şi al inegalităţilor 
crescânde.  

Document de reflecţie privind viitorul finanţelor UE 

 

Pe fondul dezbaterii generale privind viitorul Europei - Cartea albă privind 
viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 2025 – Comisia 
Europeană a lansat o nouă consultare publică, sub forma unui document de reflecţie 
privind viitorul finanţelor UE. Documentul de reflecţie analizează opţiunile avute în 
vedere pentru ca acest deziderat să devină realitate. Aspectele asupra cărora se apleacă 
cel de al cincilea şi ultimul document de reflecţie, din această serie a dezbaterilor 
privind viitorul Europei, ocupă un rol central în cadrul dezbaterii iniţiate la 1 martie a.c. 

Bugetul UE se confruntă cu o provocare majoră - aceea de a finanţa mai multe 
acţiuni cu mai puţine resurse. Cetăţenii aşteaptă de la UE să joace un rol mai important 
în noi domenii de politică precum migraţia, securitatea internă şi externă sau apărarea.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/7th-cohesion-forum/Cohesion%20Forum_PM%20Joseph%20Muscat.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/7th-cohesion-forum/Discours_du_President_Juncker_au_7eme_Forum_de_Cohesion.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN
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De asemenea,  Europa ar trebui să îşi păstreze rolul de prim-plan pe scena 
mondială, în calitate de cel mai mare donator de ajutor umanitar şi pentru dezvoltare, 
precum şi de lider al luptei împotriva schimbărilor climatice.  

 

Aceste obiective vor trebui îndeplinite având la dispoziţie un buget al UE care va 
fi şi mai redus după ieşirea Regatului Unit (cu cca. 16% pe un an calendaristic). 
Documentul de reflecţie privind viitorul finanţelor Uniunii Europene analizează această 
provocare şi prezintă principalele elemente puse în discuţie, structurate în jurul celor 
cinci scenarii ale Cărţii albe: statele membre ale UE vor continua pe acelaşi drum, vor 
face mai puţin, împreună, vor avansa cu intensităţi diferite, vor face mai puţin, dar mai 
eficient sau vor face mult mai mult, împreună?  

Pentru fiecare dintre aceste scenarii, implicaţiile sunt diferite, atât în ceea ce 
priveşte sumele alocate fiecărui obiectiv vizat, cât şi în ceea ce priveşte eventualele surse 
de finanţare. Opţiunile propuse merg de la 
reducerea cheltuielilor pentru politicile 
existente, până la majorarea veniturilor. În 
plus, documentul de reflecţie stabileşte 
caracteristicile de bază ale bugetului UE şi 
trasează principalele tendinţe şi evoluţii în 
domenii de politică esenţiale, cum ar fi 
agricultura şi coeziunea. Documentul 
abordează şi probleme generale - cum ar fi 
valoarea adăugată a finanţării din partea UE 
sau corelarea dintre fondurile UE şi 
reformele structurale din statele membre. 

Pentru a sprijini şi a stimula şi mai 
mult dezbaterea cu privire la problemele 
ridicate în documentul de reflecţie, în lunile 
următoare vor avea loc o serie de 
evenimente publice, cum ar fi conferinţa 
anuală intitulată „Un buget axat pe 
rezultate”, care va fi organizată de Comisia 
Europeană pe 25 septembrie 2017. 

În cadrul conferinţei de presă, pe 
marginea acestui document, comisarul 
Günther H. Oettinger, responsabil pentru 
buget şi resurse umane, a declarat: „(…) Pentru ca Europa să poată face faţă noilor 
provocări, trebuie să găsim surse de finanţare. Putem fie să cheltuim mai puţin, fie să 
identificăm noi surse de venituri. Dar orice am face, fiecare euro investit din bugetul 
UE trebuie să genereze valoare adăugată şi să aibă un impact pozitiv asupra vieţii de 
zi cu zi a cetăţenilor.” 

La rândul său, comisarul pentru politica regională, dna Corina Creţu, a susţinut 
că: „(…) Este timpul să restructurăm bugetul UE. Haideţi să-l simplificăm şi să-l facem 
mai flexibil şi haideţi să reflectăm, cu ambiţie şi imaginaţie, asupra modului în care 
putem să-l transformăm într-un instrument puternic, care ne va ajuta să înregistrăm 
un ritm de creştere mai rapid, conlucrând mai strâns ca niciodată, şi să nu lăsăm pe 
nimeni în urmă în această economie globalizată.” 



 COMISIA EUROPEANĂ

 

19 

 

 



 ELEMENT DE INTERES GENERAL

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENT DE INTERES GENERAL 
 

Un arhitect al Europei unite - Helmut Kohl s-a născut în 1930, a fost 
cancelarul german cu cel mai lung mandat din perioada postbelică (1982-
1998) şi a condus Germania în timpul reunificării din 1990, care a avut loc 
ca urmare a căderii blocului sovietic. 

Împreună cu preşedintele francez din acea perioadă, François Mitterrand, 
Helmut Kohl a jucat un rol important în semnarea Tratatului de la Maastricht (1992), 
care a creat moneda euro şi a transformat comunităţile europene în Uniunea 
Europeană. 

În decembrie 1998, şefii de state şi de guverne l-au proclamat cetăţean de 
onoare al Europei. „(…) Crearea unităţii germane şi consolidarea unificării 
europene, culminând cu Uniunea economică şi monetară, reprezintă munca de o viaţă 
a Dr. Helmut Kohl. Pentru acea muncă de o viaţă îi oferim recunoştinţa noastră 
sinceră şi aprecierea noastră cordială”, se precizează în concluziile Consiliului 
European din Viena, când a primit acest titlu. Doar Jean Monnet (în 1976) şi Jacques 
Delors (în 2015) au mai primit acelaşi titlu. 

„Tatăl reunificării germane” şi cel mai puternic susţinător al integrării europene,  
lasă o moştenire de lungă durată. Helmut Kohl s-a aflat în vârful peisajului politic 
german într-un timp cu mari provocări, când Mikhail Gorbaciov hotăra să slăbească 
apropierea Uniunii Sovietice de Europa Centrală şi de Est, Germania se afla într-o 
situaţie economică dificilă, iar Războiul rece urma să se încheie. 

Programul său de 10 puncte a condus la reunificarea Germaniei în anul 1990, 
deoarece H.Kohl a dezvoltat un plan foarte generos pentru a sprijini redresarea 
economică. Cu toate acestea, pentru a dovedi preocupările greşite ale britanicilor, 
francezilor şi sovieticilor cu privire la viitoarea politică a unei Germanii unite, Kohl a 
decis să confirme graniţele din 1945 cu Polonia şi Cehoslovacia şi să asigure unificarea 
europeană prin Tratatul de la Maastricht şi Uniunea monetară. Ideea unei Uniuni 
monetare a fost îndrăzneaţă şi un semn clar al angajamentului lui Kohl de a continua 
integrarea.  

 

http://www.consilium.europa.eu/de/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00300-r1.en8.htm
http://www.consilium.europa.eu/de/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00300-r1.en8.htm


 ELEMENT DE INTERES GENERAL

 

21 

 

A părăsit politica germană 1998, chiar înainte de introducerea monedei euro şi  
de ancorarea Germaniei reunite într-o Europă unită. Cancelarul german declara în 
octombrie 1990: „(…) Germania este tatăl nostru, Europa - viitorul nostru”. Această 
dublă vocaţie s-a evidenţiat clar în timpul discursurilor comune ale lui Helmut Kohl şi 
François Mitterrand în faţa Parlamentului European din noiembrie 1989. Înainte şi 
după 1989, Kohl a lucrat cu doi preşedinţi francezi, peste un deceniu şi jumătate 
(François Mitterrand şi Jacques Chirac), pentru a consolida reconcilierea şi cooperarea 
europeană, simbolizată de Comemorarea a 70 de ani de la primul război mondial, la 
Verdun în 1984. De asemenea, a construit relaţii puternice cu Polonia, unde a fost când 
Zidul Berlinului a căzut în 1989, iar graniţele pe care le-a recunoscut Germania sub 
conducerea sa au condus la ideea extinderii Uniunii Europene în Europa Centrală. A 
continuat şi a dezvoltat relaţii bune atât cu preşedintele american Bill Clinton, cât şi cu 
liderii ruşi. 

Doar la 1 an după sfârşitul războiului, Helmut Kohl s-a înscris în Uniunea Creştin 
- Democrată (CDU) a lui Konrad Adenauer, devenind cel mai tânăr membru al 
partidului său. Apoi şi-a urmat studiile în drept, istorie şi ştiinţe politice, dar a dedicat a 
o mare parte din timpul său politicii. Deşi a lucrat iniţial într-o turnătorie, Kohl a urcat 
rapid pe scările politicii germane, fiind ales cel mai tânăr membru al landtag-ului7 din 
Renania - Palatinat, în 1959. După 10 ani, a devenit din nou preşedinte al landului. În 
1973, a devenit preşedinte al CDU, iar, după 3 ani, a fost ales pentru prima dată 
membru al Bundestag.  

Helmut Kohl a încetat din viaţă în data de  16 iunie 2017, la vârsta de 87 de ani. 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

Pentru a onora moştenirea lăsată de Helmut Kohl, fost cancelar german şi 
cetăţean de onoare al Europei, instituţiile europene au organizat, împreună, o 
ceremonie oficială la data de 1 iulie a.c., la sediul Parlamentului European de la 
Strasbourg. 

Au ţinut discursuri în cadrul ceremoniei europene preşedintele Parlamentului 
European - Antonio Tajani, preşedintele Consiliului European - Donald Tusk, 
preşedintele Comisiei Europene - Jean-Claude Juncker. Prim-ministrul Estoniei - Juri 
Ratas, din partea Preşedinţiei Consiliului, a avut, de asemenea, o cuvântare. Bill 
Clinton, Felipe Gonzales şi Dmitri Medvedev au spus câteva cuvinte în timpul 
ceremoniei înainte de discursul final al cancelarului german, Angela Merkel, şi al 
preşedintelui francez, Emmanuel Macron. 

Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat: „(…) Astăzi 
aducem respectul nostru şi un ultim omagiu lui Helmut Kohl, un mare european, un 
mare om de stat, un gigant politic care a combinat capacitatea de a asculta 
preocupările oamenilor obişnuiţi, cu viziunea pentru viitor. A fost, mai presus de 
toate, un om curajos, un campion al libertăţii şi democraţiei, o lumină de frunte în 
reunificarea continentului nostru. A apărat demnitatea umană peste tot şi în toate 
circumstanţele, împotriva zidurilor, împotriva Cortinei de Fier şi împotriva 

                                                           

7 Un landtag este o adunare sau organ reprezentativ sau legislativ dintr-un land. Cuvântul este un 
germanism provenit de la cuvântul german Landtag. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170628IPR78531/media-advisory-for-the-european-ceremony-of-honour-for-dr-helmut-kohl-in-the-ep
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/european-ceremony-to-commemorate-the-life-and-work-of-helmut-kohl
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totalitarismului în toate formele sale. Valorile pe care se întemeiază Uniunea noastră 
erau bannerul său în mii de bătălii. Aceleaşi valori au inspirat Tratatul privind 
Uniunea Europeană: pace, libertate, bunăstare, securitate, justiţie fără frontiere. 
Credinţa sa în aceste valori şi credinţa în oameni au fost esenţiale pentru procesul de 
reconciliere dintre europeni, care a trezit în noi amintiri adânci.”  

 

Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a precizat că fostul 
cancelar german a fost pentru el un prieten, un mentor, precum şi esenţa Europei. „ (…) 
Helmut Kohl, un titan din perioada postbelică ne-a părăsit. A  intrat în cărţile de 
istorie în timp ce era încă în viaţă — şi în cărţile de istorie va rămâne pentru 
totdeauna şi îl vom omagia. A fost dorinţa sa de a-şi lua rămas-bun de la noi, aici, la 
Strasbourg, la frontiera franco-germană, oraş care a fost aproape de inima sa.  
Serviciul memorial de astăzi nu este unul „non-german”  este, în primul rând unul 
european, şi, prin urmare, este şi unul german”, a declarat Jean-Claude Juncker8.   

 

„(…) Nu îl voi uita niciodată pe Helmut Kohl, un prieten şi un om de stat care a 
contribuit la reunificarea Europei”, a subliniat preşedintele Consiliului European, dl 
Donald Tusk. „(…) Helmut Kohl a pus în practică politică cuvintele lui Thomas Mann:  
«Vreau o Germanie europeană, şi nu o Europă germană». Viziunea sa se referea mult 
mai departe de interesele şi  frontiera Germaniei. Cu perseverenţă extraordinară a 
încercat să definească o Europă comună, fără a avea nici o iluzie că ar fi simplu să se 
şteargă ceea ce ne desparte. O Europă unită, a devenit o realitate, deoarece a fost 
binecuvântat cu partenerii care au astfel de modele — marii giganţi ai politicii 
europene:  Lech Wałęsa, François Mitterrand, Tadeusz Mazowiecki, Vaclav Havel şi, 
la un nivel uşor diferit, Papa Ioan Paul al II-lea”, a declarat Donald Tusk, 
preşedintele Consiliului European.   

 

Precizând că i-a „schimbat viaţa în mod decisiv”, cea care a fost adusă în politică 
de către Kohl, înainte de a-l înlocui pe acesta la conducerea Uniunii Creştin - Democrate 
(CDU), actualul cancelar al Germaniei -  Angela Merkel, a declarat: „(…) Acum este 
rândul nostru să menţinem această moştenire. Mă înclin în faţa ta şi a moştenirii tale, 
cu recunoştinţă şi respect”. Cancelarul german a mulţumit personal pentru 
oportunităţile pe care mentorul ei politic i le-a oferit în carieră şi care i-au permis să 
devină unul dintre cei mai puternici lideri ai Europei.9  

 

Şi fostul preşedinte american Bill Clinton a ţinut să aducă un elogiu lângă 
catafalcul fostului cancelar al Germaniei şi a accentuat în intervenţia sa că „(…) Toţi cei 
care am venit aici suntem aici pentru că Helmut Kohl ne-a dat şansa de a fi implicaţi 
în ceva mai mare decât noi înşine. Mai mare decât mandatele noastre şi decât 
carierele noastre trecătoare.” 

                                                           

8 Ideea unei ceremonii la nivel european a venit de la Jean-Claude Juncker, pe care fostul cancelar l-a 
numit „junior”, atunci când a devenit, la vârsta de 41 de ani, premier al Luxemburgului. 
9 Merkel a avut o relaţie complicată în ultimii ani cu Helmut Kohl, după ce l-a înlăturat de la conducerea 
formaţiunii conservatoare şi i-a îndemnat pe colegii de partid să-l izoleze, în urma unui scandal legat de 
finanţarea CDU. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1874_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/01-tusk-speech-european-ceremony-kohl/
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Prim-ministrul rus, Dmitri Medvedev, a subliniat în intervenţia sa că Helmut 
Kohl „a înţeles că Europa are un loc şi pentru Rusia”, evidenţiind totodată şi rolul jucat 
de Helmut Kohl în consolidarea păcii în Europa după al Doilea Război Mondial, precum 
şi în căderea Zidului Berlinului.10 

Printre vorbitorii de la ceremonie s-au mai numărat fostul premier spaniol - 
Felipe González şi preşedintele francez - Emmanuel Macro. 

În urma ceremoniei de la Parlamentul European, rămăşiţele pământeşti ale lui 
Helmut Kohl au fost duse în Germania, pentru serviciul funerar de la Catedrala din 
Speyer (vestul Germaniei), şi nu în cavoul familial de la Ludwigshafen11.  

 

 

                                                           

10 Preluat de la agenţia EFE, preluată de Agerpres. 
11 Walter Kohl, fiul fostului cancelar, a boicotat aceste funeralii, susţinând că sunt „nedemne” pentru rolul 
jucat de Helmut Kohl în istoria Germaniei. El s-a declarat revoltat de lipsa funeraliilor de stat, care au fost 
refuzate de a doua soţie a fostului cancelar, Maike Kohl-Richter. Helmut Kohl s-a căsătorit la vârsta de 78 
de ani cu Maike Kohl-Richter, mai tânără ca el cu 34 de ani. Aceasta a refuzat funeraliile de stat, fiind 
mâhnită de modul în care fostul cancelar Helmut Kohl a fost tratat de către actualul cancelar Angela 
Merkel. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170628IPR78531/media-advisory-for-the-european-ceremony-of-honour-for-dr-helmut-kohl-in-the-ep
https://www.agerpres.ro/externe/2017/07/01/helmut-kohl-a-inteles-ca-europa-are-un-loc-si-pentru-rusia-afirma-medvedev-la-ceremonia-omagiala-de-la-strasbourg-17-31-03
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