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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Ajutoare de stat 

Comisia Europeană a deschis, în data de 12 martie 2018, o investigație aprofundată pentru a se evalua dacă măsurile de sprijin public acordate de 
autoritățile române producătorului de energie „Complexul Energetic Hunedoara” sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor 
aflate în dificultate. 

La data de 21 aprilie 2015, Comisia Europeană a aprobat acordarea 
unui ajutor temporar pentru salvare1 în valoare de 37,7 milioane EUR (167 
de milioane RON) producătorului de energie „Complexul Energetic 
Hunedoara” (denumit în continuare „CE Hunedoara”), care se află într-o 
situație de dificultate financiară încă din anul 2013. În contextul respectivei 
decizii, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să 
asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în cazul în care nu va fi în 
măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare în termen de șase luni. În 

                                                 
1 În conformitate cu Orientările Comisiei din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvarea 
și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, întreprinderile aflate în 
dificultate financiară pot beneficia de ajutoare de stat dacă îndeplinesc anumite condiții. Se 
poate acorda un ajutor pentru o perioadă de 6 luni („ajutor pentru salvare”). După această 
perioadă, ajutorul trebuie să fie rambursat; în caz contrar, trebuie notificat Comisiei un plan 
de restructurare, pentru ca ajutorul să poată fi aprobat („ajutor de restructurare”). Planul 
trebuie să asigure faptul că întreprinderea își restabilește viabilitatea fără niciun alt sprijin 
din partea statului, că aceasta contribuie la un nivel adecvat la costurile de restructurare și 
că denaturările concurenței generate de ajutor sunt eliminate cu ajutorul unor măsuri de 
compensare. 
 

plus, printr-o decizie separată, publicată la 20 aprilie 2015, Comisia a 
concluzionat că CE Hunedoara trebuia să ramburseze circa 6 milioane EUR, 
sumă aferentă ajutorului de stat incompatibil. 

Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să intervină 
în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară numai în condiții 
specifice și solicită, în special, ca respectiva întreprindere să facă obiectul 
unui plan de restructurare solid, care să asigure restabilirea viabilității sale 
pe termen lung, să garanteze faptul că respectiva întreprindere contribuie la 
costurile aferente restructurării sale și că orice eventuale denaturări ale 
concurenței sunt limitate. 

În acest stadiu Comisia nu este convinsă că planul de restructurare 
propus ar putea restabili viabilitatea pe termen lung a întreprinderii fără ca 
acesteia să i se acorde în continuare un ajutor de stat. 

În primul rând, CE Hunedoara a intrat în procedura de insolvență în 
anul 2016 (suspendată în prezent), cu datorii de peste 500 de milioane EUR 
față de diferite instituții de stat. În această sumă intră o parte din 
împrumutul pentru salvare acordat de România întreprinderii CE Hunedoara 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4820_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4820_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33475
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în 2015, un împrumut menit să finanțeze rambursarea ajutorului de stat 
incompatibil, precum și împrumuturi suplimentare în valoare de circa 73 de 
milioane EUR, pe care România le-a acordat CE Hunedoara începând cu 
2015 pentru a menține întreprinderea pe linia de plutire. 

În al doilea rând, planul de restructurare nu prevede o contribuție 
perceptibilă din partea CE Hunedoara la costurile de restructurare și nici 
măsuri menite să limiteze posibilele denaturări ale concurenței ca urmare a 
unui sprijin considerabil din partea statului. 

Economia digitală și societatea digitală  

Combaterea dezinformării on-line 

Într-un raport din data de 12 martie 2018, Grupul de experți la nivel 
înalt privind știrile false și dezinformarea on-line pledează pentru mai multă 
transparență din partea platformelor on-line  și face o serie de recomandări în 
acest sens. 

Raportul Grupului de experți la nivel înalt se concentrează în special 
pe problemele legate de dezinformarea on-line și mai puțin pe știrile false.  

Raportul definește dezinformarea ca fiind informațiile false, inexacte 
sau înșelătoare care sunt concepute, prezentate și promovate în scopul de a 
obține un profit sau de a cauza intenționat un prejudiciu public. Acest 
fenomen poate compromite procesele și valorile democratice și poate viza 

în mod specific diferite sectoare, cum ar fi sănătatea, știința, educația și 
finanțele. Raportul subliniază necesitatea implicării tuturor părților 
relevante în orice acțiune întreprinsă și recomandă, în primul rând, 
autoreglementarea. 

Pentru a contracara dezinformarea, grupul recomandă promovarea 
educației în domeniul mass-mediei, dezvoltarea de instrumente care să fie 
puse la dispoziția utilizatorilor și a jurnaliștilor, protejarea diversității și a 
viabilității mass-mediei europene de știri și continuarea activității de 
cercetare privind impactul dezinformării în Europa.  

De asemenea, grupul susține adoptarea unui cod de principii la care 
să adere platformele on-line și rețelele de socializare. Unul dintre cele 10 
principii de bază enunțate în raport, pe care ar trebui să le respecte 
platformele, este transparența, aceasta fiind asigurată prin explicarea 
modului în care algoritmii selectează știrile prezentate. În cooperare cu 
organele de presă europene, platformele sunt, de asemenea, încurajate să 
ia măsuri eficace pentru a îmbunătăți vizibilitatea știrilor fiabile și de 
încredere și să faciliteze accesul utilizatorilor la acestea. 

Aceste măsuri sunt deosebit de importante în preajma alegerilor. 
Grupul recomandă instituirea unei coaliții formate din mai multe părți 
interesate, pentru a se asigura că măsurile convenite sunt puse în aplicare, 
monitorizate și revizuite cu regularitate. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/615886
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Justiție, consumatori și egalitate de gen 

Centrul de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei alimentare 

Ca reacție la preocupările consumatorilor referitoare la calitatea alimentelor și la practicile frauduloase din sectorul alimentar, Comisia Europeană a lansat, 
în data de 12 martie 2018, un Centru de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei alimentare, sub coordonarea Centrului Comun de 

Cercetare. 

 Centrul de cunoștințe reprezintă o rețea formată din experți ai Comisiei și din experți 
externi care vor sprijini factorii de decizie de la nivelul UE și autoritățile naționale prin 
facilitarea accesului la informații și prin schimbul de cunoștințe științifice actuale privind 
fraudele alimentare și aspectele legate de calitatea produselor alimentare. 

Preocupările consumatorilor legate de fraudele alimentare și de calitatea alimentelor 
afectează întregul lanț de aprovizionare cu alimente din Europa, de la fermieri până la 
comercianții cu amănuntul. Printre alimentele care au făcut recent obiectul unor cazuri de 
fraude alimentare se numără uleiul de măsline, vinul, mierea, peștele, produsele lactate, 
carnea și păsările de crescătorie. Consumatorii pot fi expuși unor practici de marketing 
incorecte, în special în ceea ce privește produsele alimentare cu compoziție foarte diferită, 
vândute pe piețe diferite în ambalaje similare. 

Centrul de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și combaterea fraudei 
alimentare își propune următoarele: 

 să coordoneze activitățile de supraveghere a pieței, cum ar fi cele privind 
compoziția și proprietățile organoleptice ale alimentelor prezentate în același ambalaj al 
aceleiași mărci pe mai multe piețe din UE; 

 să operaeze un sistem de informare și avertizare timpurie în cazurile de 
fraude alimentare, de exemplu prin monitorizarea mass-mediei și furnizarea acestor 
informații publicului larg; 

 să interconecteze sistemele de informații ale statelor membre și ale Comisiei, 
de exemplu bazele de date care descriu compoziția anumitor produse agroalimentare cu 
valoare înaltă, cum ar fi vinul sau uleiul de măsline; 

 să genereze elementele specifice fiecărei țări, de exemplu prin cartografierea 
competențelor și a infrastructurilor de laborator din statele membre. 
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Jucăriile și automobilele sunt primele pe lista produselor periculoase detectate 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 12 martie 2018 raportul pe anul 
2017 privind sistemul de  alertă rapidă pentru produse periculoase. 

Raportul arată că, în 2017, autoritățile naționale au făcut din ce în ce mai 
frecvent uz de sistemul de alertă rapidă, în cadrul căruia au fost difuzate peste 2 000 
de alerte privind produsele periculoase. Jucăriile, de exemplu, foarte 
popularele fidget spinners (precum în poza alăturată), precum și autoturismele și 
motocicletele au fost primele pe lista produselor periculoase detectate și retrase de 
pe piață.  

Ca urmare a celor 2 201 alerte transmise prin sistemul de alertă rapidă, s-au 
întreprins aproape 4 000 de acțiuni, care au avut drept consecință, între altele, 
retragerea produselor de pe piață. Aceasta arată că autoritățile naționale au 
monitorizat atent semnalele difuzate în sistem și că au luat toate măsurile necesare 
pentru a contribui la asigurarea unei piețe mai sigure pentru consumatori.  

În anul 2017, categoria „jucării” a reprezentat categoria de produse pentru 
care s-au înregistrat cele mai multe notificări (29 %), urmată de „autovehicule” 
(20 %) și de „articolele de îmbrăcăminte, produsele textile și articolele de modă” 
(12 %). 

În ceea ce privește riscurile, în anul 2017, cel mai des notificat a fost riscul de vătămare (28 %), urmat de riscul chimic (22 %). 

Majoritatea produselor periculoase notificate în sistem au provenit din afara UE. China este prima țară de origine, însă în 2017, numărul alertelor a 
rămas stabil, la 53 % (1 155 de alerte), la fel ca în anul precedent. Comisia Europeană continuă să coopereze strâns cu autoritățile chineze, cu care discută cazuri 
specifice și pune în aplicare acțiuni, cum ar fi schimbul de bune practici. Produsele periculoase de origine europeană au făcut obiectul a 413 notificări (26 %).  
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Stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital  

Uniunea piețelor de capital -  eliminarea barierelor din calea investițiilor transfrontaliere și accelerarea ritmului progreselor 

Pornind de la progresele deja înregistrate de la momentul lansării 
uniunii piețelor de capital, în anul 2015, Comisia a propus, în data de 12 
martie 2018 măsuri2, care vor stimula piața transfrontalieră a fondurilor de 
investiții, vor promova piața UE a obligațiunilor garantate ca sursă de 
finanțare pe termen lung și vor asigura investitorilor o mai mare certitudine în 
cadrul tranzacțiilor transfrontaliere cu valori mobiliare și creanțe.  

Comisia a propus norme comune  privind obligațiunile garantate3. 
Acestea vizează creșterea gradului de utilizare a obligațiunilor garantate ca 
sursă de finanțare stabilă și eficace din punctul de vedere al costurilor 
pentru instituțiile de credit, în special pe piețele mai puțin dezvoltate. De 
asemenea, acestea vor pune la dispoziția investitorilor o gamă mai largă de 
oportunități de investiții sigure.  

Propunerea vizează și înlăturarea barierelor pentru toate tipurile de 
fonduri de investiții, astfel încât distribuția transfrontalieră să devină mai 
simplă, mai rapidă și mai ieftină. Concurența sporită le va oferi investitorilor 
mai multe opțiuni și un raport mai bun între calitate-preț, garantând, în 
același timp, un nivel ridicat de protecție a investitorilor.  

Noile norme propuse stabilesc, totodată, clar care este legea 
aplicabilă tranzacțiilor transfrontaliere cu creanțe și titluri de valoare  - ca 
regulă generală ar urma să se aplice legea țării în care își are reședința 
obișnuită creditorul - indiferent care este statul membru ale cărui instanțe 
sau autorități examinează cazul. Această propunere va promova investițiile 

                                                 
2 COM(2018)114, Finalizarea uniunii piețelor de capital până în 2019 – este timpul să 
accelerăm ritmul 
3 Obligațiunile garantate sunt instrumente financiare acoperite de un grup separat de 
împrumuturi. Acestea sunt considerate benefice nu numai pentru că finanțează 
împrumuturi eficace din punctul de vedere al costurilor, ci și pentru că sunt deosebit de 
sigure. Cu toate acestea, piața UE este fragmentată actualmente de frontierele naționale, 
existând diferențe între statele membre.  
 

transfrontaliere, accesul la credite mai ieftine și va preveni riscurile 
sistemice.  

În anul 2015, Comisia Europeană a lansat Planul de acțiune 
privind o uniune a piețelor de capital pentru a contribui la crearea 
unei piețe unice veritabile a capitalurilor în UE. Planul de acțiune este 
un pilon esențial al Planului de investiții pentru Europa, așa-numitul 
„Plan Juncker”. O piață unică a capitalurilor va fi benefică pentru 
toate statele membre ale UE și, mai ales, va consolida uniunea 
economică și monetară prin stimularea partajării cu sectorul privat a 
riscurilor la nivel transfrontalier în zona euro. Acest lucru este 
esențial pentru a asigura absorbția șocurilor economice sistemice.  

Planul de acțiune are la bază următoarele principii:  

1. aprofundarea integrării financiare și intensificarea 
concurenței; 

2. crearea mai multor oportunități pentru investitori; 

3. asigurarea legăturii dintre finanțare și economia reală, prin 
favorizarea surselor de finanțare nebancare; 

4. asigurarea unui sistem financiar mai solid și mai rezilient. 

În iunie 2017, evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de 
acțiune privind uniunea piețelor de capital a prezentat progresele 
realizate până în prezent în ceea ce privește punerea în aplicare a 
acestuia și a stabilit calendarul pentru noi acțiuni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0114
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_ro.htm
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Reducerea riscurilor din cadrul uniunii bancare 

Comisia a propus, în data de 14 martie 2018, un pachet de măsuri de 
abordare în Europa a creditelor neperformante ( non-performing loans – 
NPL), măsuri ce sunt bazate pe progresele semnificative realizate deja în ceea 
ce privește reducerea riscurilor în sectorul bancar. 

Pachetul include o propunere de directivă privind contractele de 
credit4, o propunere de regulament de modificare a Regulamentului privind 
cerințele de capital 5  și un proiect privind înființarea societăților de 
administrare a activelor naționale6. 

Acest pachet stabilește o abordare globală, ce constă într-o 
combinație de politici complementare care vizează 4 domenii principale: 

 asigurarea faptului că băncile își creează o rezervă de fonduri pentru 
acoperirea riscurilor legate de creditele ce vor fi acordate în viitor care ar 
putea deveni neperformante; 

 

 

                                                 
4 COM(2018)135 
5 COM(2018)134 
6 SWD(2018)72 

 încurajarea dezvoltării piețelor secundare, pe care băncile să își 
poată vinde NPL administratorilor de credite și investitorilor; 

 facilitarea recuperării creanțelor, ca măsură de completare a 
propunerii privind insolvența și restructurarea întreprinderilor prezentate în 
noiembrie 2016; 

 acordarea de asistență în ceea ce privește restructurarea băncilor 
statele membre care solicită un astfel de sprijin, prin oferirea de orientări 
fără caracter obligatoriu – și anume prin intermediul unui proiect – cu 
privire la instituirea de societăți de administrare a investițiilor sau la alte 
măsuri referitoare la NPL. 

 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_135_EN_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_134_EN_ACTE_f.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/180314-staff-working-document-non-performing-loans_en.pdf
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Migrație, afaceri interne și cetățenie  

Politica UE în domeniul vizelor 

Comisia a propus, în data de  14 martie 2018, reformarea politicii 
comune a UE în domeniul vizelor7 pentru a adapta normele la evoluția 
preocupărilor în materie de securitate, la provocările legate de migrație și la 
noile oportunități oferite de evoluțiile tehnologice. 

Actualizările propuse vizează atât modernizarea și simplificarea 
normelor comune ale UE în domeniul vizelor, cât și facilitarea procesului de 
eliberare a vizelor, pentru călătorii legitimi și pentru statele membre. O serie 
de modificări propuse pentru Codul de vize vor facilita obținerea unei vize 
pentru călătorii legitimi care doresc să vină în Europa, înlesnind dezvoltarea 
turismului, a comerțului și a afacerilor și, totodată, consolidând securitatea. 

Astfel cum au solicitat liderii UE în iunie 2017, Comisia intensifică, de 
asemenea, eforturile comune ale UE în materie de returnare și de 
readmisie, valorificând mai bine efectul de levier al politicii comune a UE în 
domeniul vizelor. Comisia propune să se introducă un nou mecanism care să 
declanșeze condiții mai stricte pentru prelucrarea cererilor de viză în cazul în 
care o țară parteneră nu cooperează suficient cu privire la readmisia 
migranților în situație neregulamentară, inclusiv a călătorilor care au intrat 
în mod regulamentar în UE pe baza unei vize, a cărei perioadă de valabilitate 
a expirat între timp.  

Comisia va prezenta o propunere de revizuire a Sistemului de 
informații privind vizele (VIS), care este baza de date în care sunt 
înregistrate cererile și datele de identificare ale solicitanților. Scopul 
reformei este să le permită funcționarilor responsabili de acordarea vizelor 
și polițiștilor de frontieră să realizeze, cu rapiditate și eficacitate, verificări 
ale antecedentelor solicitanților de vize. Aceasta va elimina și alte deficiențe 
în materie de informații la nivelul UE, permițându-le autorităților naționale 
să aibă acces la informații și să facă schimb de informații cu privire la vizele 

                                                 
7 COM(2018)251, Adaptarea politicii comune în domeniul vizelor la noile provocări 
COM(2018) 252, Propunere de regulament de modificare a Codului de vize 

de lungă ședere și la documentele de ședere, în scopul gestionării 
frontierelor și al asigurării securității. 

Agenda europeană privind migrația 

În contextul reuniunii Consiliului European din luna martie, Comisia 
Europeană a prezentat, în data de 14 martie 2018  un raport8 cu privire la 
progresele înregistrate în cadrul Agendei europene privind migrația și a 
stabilit principalele acțiuni care urmează să fie întreprinse, inclusiv cele în 
conformitate cu foaia de parcurs a Comisiei din decembrie 2017 în vederea 
încheierii unui acord cuprinzător privind migrația până în iunie 2018. 

Acțiunile întreprinse pe ruta central-mediteraneeană au fost 
accelerate cu un puternic accent pe salvarea de vieți omenești, protejarea 
migranților de-a lungul rutei de migrație, returnarea voluntară și 
reintegrarea în țările de origine, astfel peste 285 000 de migranți au fost 
salvați datorită operațiunilor desfășurate de UE pe Marea Mediterană 
începând din februarie 2016 și, în 2017, peste 2 000 de migranți au fost 
salvați în deșert după ce au fost abandonați de traficanți. 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă oferă, în prezent, sprijin polițiștilor naționali de frontieră prin 
detașarea unui număr de 1 350 de experți pe toate rutele de migrație, însă 
sunt necesare contribuții suplimentare în ceea ce privește personalul și 

                                                 
8 Raportul privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Agendei europene privind 
migrația 
Anexa 1 – Fondul fiduciar al UE pentru Africa 
Anexa 2 – Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia 
Anexa 3 – Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
Anexa 4 – Transferul 
Anexa 5 – Relocarea 
Anexa 6 – Principalele elemente pentru dezvoltarea strategiei de gestionare europeană 
integrată a frontierelor 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_communication-commission-parliament-council-adapting-common-visa-policy-new-challenges_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201780314_proposal-regulation-establishing-community-code-visas_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_progress-report-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_progress-report-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-1-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-2-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-3-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-4-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-5-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
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echipamentele pentru a sprijini operațiunile în curs de desfășurare. În 
paralel, se lucrează la dezvoltarea strategiei de gestionare europeană 
integrată a frontierelor, care să reflecte faptul că frontierele externe ale UE 
sunt frontiere comune ce necesită o acțiune colectivă și coerentă din partea 
autorităților naționale și ale UE.  

Se înregistrează progrese semnificative în ceea ce privește 
îmbunătățirea cooperării cu țările de origine în materie de returnare. 
Începând din vara anului trecut, au fost convenite acorduri practice în 
materie de returnare cu încă trei țări de origine, în timp ce discuțiile cu mai 
multe alte țări partenere sunt în curs de desfășurare. Comisia Europeană 
propune și introducerea unui nou mecanism de declanșare a unor condiții 
mai stricte pentru prelucrarea vizelor în cazul în care o țară parteneră nu 
cooperează suficient cu privire la readmisie.  

Un număr tot mai mare de operațiuni de returnare au fost sprijinite 
de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, însă 

statele membre trebuie să se asigure că returnarea migranților este 
realizată în mod efectiv în cadrul acestor operațiuni comune.  

După o perioadă de peste doi ani, mecanismul de transfer al UE este 
pe cale să se încheie cu succes. Aproape 34 000 de persoane, ceea ce 
reprezintă mai mult de 96 % din totalul solicitanților eligibili înregistrați, au 
fost transferate cu contribuția a aproape tuturor statelor membre. 
Transferurile solicitanților rămași (149 în Grecia și 933 în Italia) sunt în curs 
de pregătire. Mecanismul de relocare al UE, adoptat în iulie 2015, a fost, de 
asemenea, încheiat cu succes în anul 2017, un număr total de 19 432 de 
persoane vulnerabile fiind aduse în condiții de siguranță în Europa, iar 
relocările în temeiul Declarației UE-Turcia continuă. În temeiul noului 
mecanism de relocare al Comisiei Europene, conceput pentru cel puțin 
50 000 de refugiați, 19 state membre s-au angajat până în prezent să ofere 
aproximativ 40 000 de locuri. 
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Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă  

Comisia adoptă propuneri care urmăresc să creeze o Autoritate Europeană a Muncii  

În data de 13 martie 2018 Comisia Europeană a propus noi inițiative 
în direcția concretizării Pilonului european al drepturilor sociale. În acest 
sens a prezentat propunerea de înființare a unei autorității9 precum și o 
inițiativă de asigurare a accesului la protecție socială pentru toți salariații și 
lucrătorii independenți. Aceste inițiative sunt însoțite de o comunicare pe 
tema monitorizării implementării Pilonului european al drepturilor sociale, 
care va fi strâns legată de Semestrul european pentru coordonarea 
politicilor. 

În ultimul deceniu, aproape că s-a dublat numărul de cetățeni mobili, 
care trăiesc și/sau lucrează într-un alt stat membru, ajungând la 17 milioane 
în 2017. Autoritatea Europeană a Muncii va ajuta cetățenii, întreprinderile și 
administrațiile naționale să profite din plin de situațiile oferite de dreptul de 
a circula liber și să asigure mobilitatea echitabilă a forței de muncă. 
Autoritatea vizează un triplu obiectiv. Ea va oferi cetățenilor și 
întreprinderilor informații despre oportunitățile de lucru, de ucenicie, de 
recrutare și de formare, precum și despre programele de mobilitate și va 
acorda îndrumare referitoare la drepturi și obligații legate de traiul, munca 
și/sau funcționarea într-un alt stat membru al UE. Totodată, va sprijini 
cooperarea dintre autoritățile naționale în context transfrontalier și le va 
ajuta să garanteze că normele UE care protejează și reglementează 
mobilitatea sunt respectate fără dificultăți și în mod eficient. În prezent, 
există un important pachet legislativ european care reglementează libera 
circulație a lucrătorilor, iar o serie de norme sunt modificate și modernizate, 
precum cele referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială în 
întreaga Uniune Europeană și aspectele legate de detașarea lucrătorilor în 
contextul prestării de servicii. Prioritatea nu constă doar în a face aceste 
norme mai echitabile și mai adaptate scopului lor, ci și de a se asigura că 

                                                 
9  COM(2018)131 

sunt corect aplicate și puse în aplicare în mod echitabil, simplu și eficace în 
toate sectoarele economice.  

Autoritatea Europeană a Muncii, la înființare va avea statut de 
agenție descentralizată a UE și ar trebui să devină operațională în anul 2019, 
după încheierea procesului legislativ al UE prin care este constituită. Pentru 
a se sprijini înființarea Autorității Europene a Muncii și a se asigura că este 
operațională imediat după creare, Comisia instituie, de asemenea, un grup 
consultativ alcătuit din reprezentanți ai principalelor părți interesate care se 
vor ocupa de aspectele practice ale viitoarei activități a acestei autorități. 

Comisia Europeană a prezentat și o propunere de Recomandare a 
Consiliului privind accesul la protecție socială10 pentru lucrători și pentru 
persoanele care desfășoară o activitate independentă.  Recomandarea 
vizează următoarele aspecte: 

 să elimine disparitățile formale în materie de protecție socială, 
garantând că salariații și lucrătorii independenți care lucrează în condiții 
comparabile se pot înscrie în sisteme corespunzătoare de securitate socială; 

 să le ofere protecție socială efectivă adecvată, astfel încât ei să poată 
să acumuleze și să beneficieze de drepturile corespunzătoare; 

 să faciliteze transferul drepturilor de asigurări sociale de la un loc de 
muncă la altul; 

 să ofere salariaților și lucrătorilor independenți informații 
transparente despre drepturile și obligațiile lor în materie de asigurări 
sociale. 

                                                 
10 Recomandare privind accesul la protecție socială pentru lucrători și persoanele care 
desfășoară o activitate independentă  
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Ajutor umanitar și gestionarea crizelor  

Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia 

Comisia Europeană a mobilizar fonduri suplimentare pentru 
susținerea unui instrument dedicat refugiaților, prin intermediul căruia 
500.000 de copii au beneficiat de acces la educație până în prezent, iar 1,2 
milioane de alți refugiați beneficiază lunar de transferuri de numerar. Prin 
decizia adoptată se stabilește cadrul juridic în vederea transferării celei de a 
doua tranșă de 3 miliarde EUR, conform dispozițiilor Declarației UE-Turcia, și 
se mobilizează, în acest scop, suma de 1 miliard EUR din bugetul UE. Prima 
tranșă de care a beneficiat instrumentul, înființat în anul 2016 era 
constituită din 1 miliard EUR din bugetul UE și 2 miliarde EUR sub formă de 
contribuții din partea statelor membre. Comisia propune păstrarea acestei 
formule astfel încât instrumentul să poată sprijini în continuare cu succes și 
în mod eficace proiectele care vizează refugiații din Turcia. Uniunea 
Europeană și-a respectat deja angajamentul de a furniza 3 miliarde EUR 
pentru 2016 și 2017 prin intermediul instrumentului pentru refugiații din 
Turcia, întreaga suma fiind deja programată, angajată și contractată înainte 
de sfârșitul anului 2017 – într-un interval de numai 21 de luni11. Având în 
vedere faptul că Turcia găzduiește aproximativ 3,5 milioane de refugiați 
sirieni, iar nevoia de asistență este încă destul de mare, Comisia se 
angajează să ofere, în continuare, sprijin pentru refugiați. În 
temeiul Declarației UE-Turcia, statele membre au convenit asupra 
mobilizării unei sume suplimentare de 3 miliarde EUR pentru Instrumentul 
UE pentru refugiații din Turcia la scurt timp după ce s-au contractat 
resursele disponibile în prezent. Resursele de care dispune instrumentul 
sunt direcționate către proiecte care răspund nevoilor refugiaților și ale 
comunităților-gazdă, acordându-se o atenție specială asistenței umanitare, 
educației, sănătății, infrastructurii municipale și sprijinului socioeconomic. 
Un raport de punere în aplicare publicat deja confirmă faptul că 
instrumentul înregistrează rezultate pozitive, tangibile și eficace pentru 
refugiații din Turcia. 

                                                 
11 Cel de al doilea Raport anual privind Instrumentul pentru refugiații din Turcia 

Agricultură și dezvoltare rurală  

Programul UE de încurajare a consumului de fructe și 

legume în școli  

Peste 30 de milioane de copii din întreaga UE primesc lapte, fructe și 
legume conform programului UE pentru școli. 

În anul școlar 2016-2017, peste 12,2 milioane de copii din 79.000 de 
școli au participat12 la programul UE de încurajare a consumului de fructe și 
legume în școli și în jur de 18 milioane de copii au participat la programul UE 
de distribuire a laptelui în școli. Este vorba de mai mult de 74.000 de tone 
de fructe și legume și peste 285.000 de tone de produse lactate, distribuite 
în principal copiilor cu vârsta între 6 și 10 ani. 

În afară de distribuirea acestor produse, programul UE pentru școli 
promovează obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și include 
activități didactice specifice despre importanța unei bune alimentații și 
despre producerea alimentelor. Prin acest program, în fiecare an școlar se 
alocă 150 de milioane EUR pentru fructe și legume și 100 de milioane EUR 
pentru lapte și alte produse lactate. Tocmai au fost aprobate alocările 
naționale pentru toate cele 28 de state membre participante, destinate 
anului școlar 2018-2019, urmând a fi adoptate de Comisia Europeană la 
sfârșitul lunii martie.  

                                                 
12 Țările care doresc să participe la programul UE pentru școli trebuie adreseze Comisiei, 
până la sfârșitul lunii ianuarie, cererile de sprijin. Alocarea orientativă din bugetul UE pentru 
fiecare stat membru se bazează pe numărul de elevi din fiecare țară și, în cazul laptelui, pe 
succesul programului anterior. Autoritățile naționale sunt libere să transfere, de la un 
sector la altul, o parte a bugetului alocat (20 % - 25 %). Ele pot, de asemenea, să anunțe că 
doresc să cheltuie mai mult decât suma solicitată dacă alte state membre refuză să își preia 
întreaga sumă alocată. 
 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/14032018_facility_for_refugees_in_turkey_second_annual_report.pdf
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Alocare (euro), per stat membru, în anul școlar 2018-2019 

Stat membru Programul de încurajare a consumului de fructe și legume  Programul de distribuire a laptelui în școli  

Belgia 3 405 459 1 613 200 

Bulgaria 2 590 974 1 130 879 

Republica Cehă 3 956 176 1 785 706 

Danemarca 2 290 761 1 460 645 

Germania 24 868 897 10 552 859 

Estonia 547 336 724 335 

Irlanda 1 757 779 900 398 

Grecia 3 218 885 1 550 685 

Spania 16 529 545 7 101 663 

Franța 17 990 469 17 123 194 

Croația 1 664 090 800 354 

Italia 20 857 865 8 924 496 

Cipru 290 000 500 221 

Letonia 785 115 733 945 

Lituania 1 099 281 1 076 520 

Luxemburg 335 511 200 000 

Ungaria 3 747 262 1 916 173 

Malta 319 341 199 517 

Țările de Jos 6 782 991 2 401 061 

Austria 2 832 220 1 232 449 

Polonia 14 532 073 10 846 847 

Portugalia 3 283 397 2 220 981 
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România 6 866 848 10 743 836 

Slovenia 703 870 353 423 

Slovacia 2 113 724 990 350 

Finlanda 1 599 047 3 824 689 

Suedia 0 9 184 818 

Regatul Unit 0 4 937 840 

Total 144 968 917 105 031 083 

 

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de 12 martie a.c., Înaltul Reprezentant s-a aflat în vizită oficială la Kiev, Ucraina unde a avut întrevederi cu preşedintele Petro Poroşenko, 
cu premierul Volodymyr Groysman, cu ministrul de externe Pavlo Klimkin şi cu Vadym Chernysh, ministrul pentru teritoriile ocupate temporar şi refugiaţi. 
Doamna Mogherini a transmis un mesaj privind menţinerea angajamentului 
Uniunii faţă de apărarea integrităţii şi suveranităţii teritoriale a Ucrainei, în 
contextul aniversării a 4 ani de la anexarea Crimeei şi a Sevastopolului de către 
Federaţia Rusă şi a conflictului în curs de desfăşurare din estul Ucrainei, condus de 
separatişti suţinuţi de ruşi. 

Înaltul Reprezentant s-a declarat îngrijorat de situaţia umanitară a civililor 
ucrainieni aflaţi în zonele de conflict. Referitor la acestă situaţie, Uniunea 
Europeană a anunţat la sfârşitul lunii februarie acordarea unei asistenţe umanitare 
suplimentare de 24 de milioane de euro, ajungându-se la suma totală de 
aproximativ 700 de milioane de euro, de la începerea conflictului din anul 2014. 

Doamna Mogherini a avut, de asemenea, o întrevedere cu membri ai 
Misiunii speciale de monitorizare (SMM) a Organizaţiei pentru securitate şi 
cooperare în Europa (OSCE)  care monitorizează punerea în aplicare a Acordurilor 
de la Minsk.  Protocoulul care prezintă 12 puncte referitoare la Ucraina are scopul 
de a detensiona situaţia din Est. În plus, Înaltul Reprezentant a adus în discuţie 
agenda de reformă a Ucrainei, în conformitate cu Acordul de asociere UE-Ucraina 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/16/declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu-on-the-autonomous-republic-of-crimea-and-the-city-of-sevastopol/pdf
http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/27596-protocolon-the-results-of-consultations-of-the-trilateral-contact-group-minsk-05092014
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1
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care stabilieşte foaia de parcurs a reformelor-cheie din diferite sectoare şi a salutat progresele realizate până în  prezent, date fiind circumstanţele dificile. 
Totodată, aceasta a subliniat necesitatea de a continua lupta împotriva corupţiei şi promovarea unui sistem judiciar independent. 

În cadrul vizitei oficiale de la Kiev, Înaltul Repezentant s-a întâlnit cu studenţii Universităţii ”Taras Schevchenko”. Cu acest prilej,  a lansat nouă campanie 
de comunicare la nivel naţional a Delegaţiei UE - „Continuăm împreună” (Moving forward together) care are rolul de a explica cetăţenilor ce înseamnă Uniunea 
Europeană. La finalul intervenției de la universitate dna Mogherini a declarat că relaţia UE-Ucraina, „(...) nu este doar o prietenie a cuvintelor, ci şi o prietenie în 
termeni concreţi.” 

 Înaltul Reprezentant a participat, în data de  15 martie a.c., la Conferinţa ministerială cu tema „Menţinerea disponibilităţii şi partajarea 
repsonsabilităţii – mobilizarea colectivă pentru Agenţia Naţiunilor Unite pentru ajutoare şi lucrări, responsabilă de bunăstarea refugiaţilor palestinieni din 

Orientul  Mijlociu (UNRWA)” şi la reuniunea ministerială privind sprijinirea forţelor de 
securitate libaneze (Roma, Italia). 

 În cadrul conferinţei, dna Mogherini a anunţat o finanţare de 82 de milioane de euro 
din partea Uniunii Europene pentru bugetul de funcţionare al Agenţiei Naţiunilor Unite 
pentru ajutoare şi lucrări, responsabilă de bunăstarea refugiaţilor palestinieni din Orientul  
Mijlociu. Conferinţa s-a axat pe soluţionarea crizei acute de finanţare cu care se confruntă 
UNRWA şi pe continuarea reformelor necesare acesteia. Finanţarea va oferi acces la 
educaţie pentru 500 000 de copii, asistenţă medicală primară pentru mai mult de 3,5 
milioane de pacienţi şi asistenţă pentru peste 250 000 de refugiaţi vulnerabili. 

Înaltul Reprezentant a declarat: „(...) milioane de oameni – bărbaţi, femei şi copii – 
depind de  serviciile UNRWA - educaţie, asistenţă medicală şi servicii sociale, asistenţă 
umanitară şi ocuparea forţei de muncă. Sprijinirea UNRWA este o datorie umanitară şi 
politică. Este în interesul nostru colectiv să construim pacea şi securitatea în Orientul Mijlociu 
şi în perspectiva unei soluţii negociate 
cu cele două state. Sunt bucuroasă să 
confirm faptul că UE îşi va menţine 

nivelul ridicat de contribuţie atât în anul 2019, cât şi în anul 2020”. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 12 - 18 martie a.c., deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul plenului Parlamentului European, la Strasbourg – Franța.  

Toate statele membre trebuie să ratifice 

Convenția de la Istanbul 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor, cunoscută sub denumirea de Convenția de la 
Istanbul13, a fost adoptată de Consiliul Europei în 2011 și a intrat în vigoare 
în august 2014. A fostă semnată de UE în iunie 2017, dar în prezent mai sunt 
11 state membre care nu au ratificat-o (Bulgaria, Croația, Republica Cehă, 
Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Slovacia și Regatul 

                                                 
13 Convenția de la Istanbul sau Convenția internațională pentru combaterea violenței 
împotriva femeii și a violenței domestice stabilește că tolerarea și nepedepsirea unor acte 
de violență împotriva femeilor precum violul, violența domestică, hărțuirea sexuală, 
căsătoriile forțate sau sterilizarea forțată constituie încălcări ale drepturilor omului și forme 
de discriminare pe criteriul de gen. În martie 2018, 46 state au  semnat-o și 28 de state au 
ratificat-o (Albania, Andora, Austria, Belgia, Bosnia - Herțegovina, Cipru, Danemarca, 
Finlanda, Elveția, Estonia, Franța, Georgia, Germania, Italia, Malta, Monaco, Muntenegru, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, 
Suedia). Convenția a intrat în vigoare la 1 august 2014. România a semnat Convenția de la 
Istanbul în iunie 2014, și a ratificat-o în anul 2016, Convenția intrând în vigoare în 
septembrie 2016. Este primul tratat internațional care conține o definiție a genului. Asta 
înseamnă că acum se recunoaște faptul  că femeile și bărbații nu sunt doar diferențiați din 
punct de vedere biologic, în femele și masculi, dar că există o categorie a genului, definită 
social, care le conferă femeilor și bărbaților roluri și comportamente specifice.  

Unit). Convenția de la Istanbul este cel mai cuprinzător tratat internațional 
privind combaterea violenței împotriva femeilor. Potrivit Comisiei Europene, 
una din trei femei din UE a fost victima violenței fizice și/sau sexuale de la 
vârsta de 15 ani, iar peste jumătate dintre femei au fost măcar o dată  
hărțuite sexual și una din 20 a fost violată. 

În acest context, într-o dezbatere în plen, în data de 12 martie a.c., în 
prezența vicepreședintelui Comisiei Europene,  comisarul european Andrus 
Ansip,  deputații europeni au solicitat statelor membre care nu au ratificat 
Convenția de la Istanbul să facă acest lucru. În timpul dezbaterii, o mare 
majoritate a deputaților europeni a regretat faptul că aceste țări (inclusiv 
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Bulgaria, care deține în prezent Președinția Consiliului UE) nu apreciază că 
această convenție este cel mai bun instrument disponibil atunci când vine 
vorba de lupta violența împotriva femeilor. S-a subliniat faptul că reticența 
de a ratifica textul se bazează adesea pe concepții greșite și argumente 
înșelătoare privind modul în care cuvântul „sex” este folosit în convenție. 
Deputații au cerut Comisiei Europene și Consiliului UE să ia măsuri concrete 
pentru a convinge toate statele membre să ratifice textul cât mai curând 
posibil. Unii deputați europeni și-au exprimat ferm opoziția față de ceea ce 
consideră „bagajul ideologic” al textului și definirea sa de gen și au respins 

ideea că UE are competențe în acest domeniu, cerând respectarea „ordinii 
interioare a fiecărei societăți".  

Convenția internațională pentru combaterea violenței împotriva 
femeii și a violenței domestice vizează prevenirea violenței împotriva 
femeilor fără nici un alt scop ascuns, a susținut vicepreședintele Ansip, care 
și-a exprimat speranța că statele membre care încă mai au îndoieli cu privire 
la implementarea pe deplin a Convenției vor lua în considerare scopul său 
fundamental: sprijinirea femeilor victime ale violenței. 

 

Norme noi pentru coletele transfrontaliere  

Cumpărătorii care vor să folosească internetul pentru orice fel de achiziție vor 
beneficia de o mai mare transparență a prețurilor cu noile norme europene privind 
livrarea transfrontalieră a coletelor, a căror prețuri ridicate reprezintă unul dintre 
principalele obstacole pentru cumpărători și comercianți. Tarifele pentru coletele 
trimise dintr-o țară UE în alta pot fi de 5 ori mai mari decât prețurile interne. De 
asemenea, există diferențe mari atunci când se expediază un pachet din două țări UE 
către aceeași destinație14. Lipsa transparenței în acest sector poate încuraja operatorii 
poștali să perceapă prețuri nejustificat de mari ceea ce ar putea descuraja firmele mici 
să facă comerț cu alte țări din UE. Astfel, consumatorii nu pot alege în cunoștință de 
cauză și nu au acces la o gamă mai largă de produse, afectați fiind mai ales potențialii 
clienți din zone îndepărtate. În egală măsură acest lucru îi afectează și pe cei care 
trimit un pachet prietenilor și familiei într-o altă țară a UE.  

În acest context, în data de 13 martie a.c., Parlamentul European a votat o 
rezoluție 15  pentru a face piața de transport transfrontalier a coletelor mai 
transparentă și mai competitivă și pentru a reduce barierele pe care le întâmpină 
consumatorii și comercianții atunci când cumpără produse on-line în UE.  

                                                 
14 De exemplu, trimiterea unui pachet de 2 kg din Belgia în Italia ar costa 32,8 euro, în timp ce același pachet trimis din Olanda în Italia ar costa 13 euro. 
15  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare 
transfrontalieră de colete - COM(2016)0285 - 2016/0149(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0064+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Împreună cu eliminarea blocării geografice, aceste noi reguli îmbunătățesc drepturile cumpărătorilor prin sistemul electronic. Deputații europeni s-au 
asigurat că, după intrarea în vigoare a noilor norme, Comisia Europeană va evalua progresele realizate și va decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare. 
Reglementările fac parte din pachetul pentru comerțul electronic . 

Informațiile mai clare privind prețurile serviciilor de livrare a coletelor ar trebui să contribuie la creșterea încrederii consumatorilor în cumpărături și ăn 
transportul maritim transfrontalier. Furnizorii de servicii de livrare a coletelor vor fi obligați să furnizeze tarifele pentru o listă predefinită de servicii cele mai 
utilizate. Comisia Europeană va publica prețurile pe un site web dedicat pentru a permite consumatorilor și întreprinderilor să compare tarifele interne și 
transfrontaliere între statele membre și între furnizori și să opteze pentru cea mai bună ofertă. Contribuind la o concurență sănătoasă, noul regulament ar 
trebui să încurajeze reducerea diferențelor nerezonabile dintre tarife. Potrivit unei consultări publice a Comisiei Europene, peste două treimi dintre consumatori 
au renunțat la achiziționarea on-line, deoarece consideră costurile de livrare transfrontaliere prea mari. Potrivit unui studiu din 2015 prețurile de coletărie 
transfrontalieră sunt în medie de 3 până la 5 ori mai mari decât echivalentele lor interne pentru toate produsele. În timp ce zonele urbane dens populate și 
întreprinderile cu volum mare atrag concurența în sectorul livrării de colete, IMM-urile și cetățenii din zone îndepărtate se confruntă cu opțiuni reduse și prețuri 
ridicate. Noile normele dau posibilitatea autoritățile naționale să evalueze tarifele pentru serviciile de transport de colete transfrontaliere care fac obiectul 
obligației de serviciu universal, dar care par a fi nejustificat de mari. Acestea pun un accent mai puternic pe furnizarea de informații consumatorilor care fac 
achiziții transfrontaliere cu privire la prețuri, opțiuni de livrare transfrontalieră și politici de gestionare a reclamațiilor.  De asemenea, operatorii vor trebui să 
prezinte autorităților naționale cifra de afaceri, numărul pachetelor livrate, numărul și statutul angajaților, informațiile privind subcontractanții și procedurile de 
tratare a plângerilor pentru a oferi o mai bună imagine a modului în care se dezvoltă sectorul în creștere și pentru a identifica eventualele eșecuri ale pieței. 

Lucy Anderson (S&D, Regatul Unit): „(…) Aceste noi reguli reprezintă elemente importante ale strategiei Comisiei Europene privind piața unică digitală în 
sprijinirea creșterii comerțului electronic, ca parte a unei Europe sociale moderne și echitabile. Acestea vor contribui la creșterea transparenței tarifelor și a 
practicii de ocupare a forței de muncă, precum și la oferirea unei înțelegeri mai bune între consumatori și întreprinderile mici care dispun de colete 
transfrontaliere”.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/piata-unica-digitala/20180126STO94142/cumparaturile-online-eliminarea-blocarii-geografice-si-a-redirectionarii
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_en.htm
file:///E:/Prețurile%20de%20coletărie%20transfrontaliere%20sunt%20în%20medie%20de%203%20până%20la%205%20ori%20mai%20mari%20decât%20echivalentele%20lor%20interne%20pentru%20toate%20produsele,%20potrivit%20unui%20studiu%20din%202015
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14647
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124949/LUCY_ANDERSON_home.html
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Dezbatere despre Viitorul Europei  

António Costa16, prim-ministru al Republicii Portugalia, este cel de-al treilea lider european 
care a continuat seria dezbaterilor privind Viitorul Europei.  

În data de 14 martie a.c., în plenul Parlamentului, dl Costa a afirmat că: „(…) nu ne putem 
aștepta la mai mult din partea Europei fără a-i oferi mai mult”,  și și-a arătat sprijinul cu privire la 
cadrul financiar multianual (CFM), menționând că Portugalia este gata să își mărească contribuția la 
buget.  

Prim-ministrul portughez și-a reiterat sprijinul pentru politicile agrare și de coeziune precizând 
că prin ele „Europa a ajuns în fiecare sat, fiecare parte a teritoriului, de la marea metropolă până la 
regiunile ultra-periferice, aducând UE în viața de zi cu zi a cetățenilor săi. (…) În Portugalia, am găsit o 
alternativă la politica de austeritate, bazată pe o creștere economică mai mare, pe locuri de muncă 
mai multe și mai bune, și o mai  largă  egalitate”.  

Domnul Costa apreciază că este nevoie de restabilirea încrederii cetățenilor. Pentru ca acest lucru să se întâmple, UE trebuie să construiască o „Uniune 
mai coerentă”, la nivel economic, social și politic. De asemenea, consideră necesar a se finaliza Uniunea economică și monetară și de a pune la dispoziția UE 
resursele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile și provocările viitoare. „(…) Mai mult decât o monedă unică, mai mult decât o piață internă, Europa 
este o comunitate de valori”, în care noi toți dorim să ne construim viitorul.  

La rândul său, președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, a precizat că: „Portugalia a jucat întotdeauna un rol-cheie în integrarea 
europeană, iar poporul său a fost întotdeauna dedicat Uniunii noastre. Cele mai recente date economice ale țării sunt un bun exemplu al solidarității europene și 
al angajamentului față de reforme. (…) Ca o punte între Europa și Africa, precum și America Latină, ne bazăm pe faptul că Portugalia este un lider în promovarea 
unor legături puternice cu prietenii noștri din întreaga lume”.   

Unii dintre liderii grupurilor parlamentare au lăudat discursul prim-ministrului portughez și eforturile progresiste ale guvernului său de a îndepărta țara 
de cele mai grave prejudicii cauzate de criza financiară din 2008, indicând că responsabilitatea bugetară nu înseamnă că trebuie să renunți la justiția socială.  

Alții au subliniat că o politică socială modernă necesită o politică fiscală modernă, și au solicitat o legislație fiscală la nivelul întregii UE, precum și o zonă 
euro reformată, dotată cu o capacitate fiscală și o structură adecvată. 

Următoarea sesiune de dezbateri privind Viitorul Europei va fi susținută de președintele francez - Emmanuel Macron, și este  programată pentru 
sesiunea plenului din luna aprilie a.c., urmată de dezbateri cu prim-ministrul Belgiei - Charles Michel, și prim-ministru al Luxemburgului - Xavier Bettel, 
programate pentru luna mai a.c. 

                                                 
16 António Costa a fost deputat european și vice-președinte al Parlamentului European, în perioada iulie 2004 - martie 2005, când a demisionat pentru a deveni ministru de stat și pentru afaceri 
interne în Portugalia. A deținut mai multe poziții politice, inclusiv pe cea de primar al Lisabonei timp de 8 ani. A devenit premier la 26 noiembrie 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1521018450938
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Europass, pașaportul mobilității cetățenilor UE 

În 14 și 15 martie a.c., parlamentarii europeni au dezbătut și votat documente referitoare la planuri de actualizare17 a 
versiunii digitale a sistemului Europass pentru ca acesta să fie mai ușor de utilizat18.  

Cadrul unic european pentru transparența competențelor și a calificărilor (Europass) a fost instituit prin Decizia nr. 
2241/2004 /CE a Parlamentului European și a Consiliului.  

Până în prezent Europass a constat dintr-un set de documente cuprinzând:  

* Curriculum Vitae Europass (CV) – care permite persoanelor fizice să-și completeze CV-ul într-un format standardizat; 

* două exemple de calificare, și anume: 1. suplimentul la diplomă Europass și 2. suplimentul de certificat Europass, care oferă informații privind conținutul și 
rezultatele învățării, asociate cu o calificare, și sistemul de învățământ din țara care a eliberat calificarea;  

* pașaportul lingvistic Europass - care este folosit pentru a descrie abilitățile lingvistice;  

* mobilitatea Europass - care descrie abilitățile dobândite în străinătate cu privire la experiențele de mobilitate pentru învățare sau muncă.  

După modificările actuale va fi adăugat un nou instrument - e-portofoliul - care va aduna toate informațiile despre o persoană într-un singur loc. Acesta  
va putea asigura o mai bună înțelegere și o mai bună interoperabilitate a competențelor și calificărilor pentru solicitanții de locuri de muncă și angajatori. 
Evaluarea cadrului Europass (în 2008 și în 2013) a confirmat faptul că documentele Europass au potențialul de a facilita mobilitatea și sunt instrumente utile 
pentru persoanele care sunt interesate să lucreze sau să studieze în străinătate. Parlamentul European a reușit să se asigure că acest instrument este mai 
accesibil pentru persoanele cu handicap și protejează mai eficient datele cu caracter personal. De asemenea, deputații europeni au vrut să clarifice sistemul de 
date (date agregate privind abilitățile și competențele) și „inteligența în materie de competențe”, care sunt esențiale pentru îndrumarea și consilierea, procesul 
de recrutare, alegerea educației, a formării și alegerea unei cariere.   

După negocierile din 2017 privind modificările aduse, raportorul Svetoslav Hristov Malinov (PPE, BG) de la Comisia pentru cultură și educație (CULT) a 
declarat,: „(…) Noul cadru Europass simplifică și modernizează modalitățile prin care cetățenii din întreaga Europă își vor prezenta abilitățile, calificări și 
experiența. Cred că răspunde cerințelor erei digitale și va fi un instrument eficient și ușor de utilizat pentru o creștere economică și o competitivitate mai bună.” 
La rândul său, raportorul Thomas Mann (PPE, DE) din partea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) a precizat că: „(…) Europass îi 
ajută pe oameni să-și facă publice, în întreaga Europă, aptitudinile și experiența. În cadrul acestor negocieri, am decis să revizuim în mod substanțial Europass. 
Sunt prevăzute noi instrumente, cum ar fi crearea e-portofoliul și evaluarea competențelor, informații privind oportunitățile de învățare, calificările, 
recunoașterea calificărilor și a datelor pe piața forței de muncă. (…) Mai ales în perioadele de șomaj, pentru tinerii din toate statele membre, UE are datoria să 
sprijine persoanele care învață, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii și alte părți interesate, indiferent de locul în care se află. Prin acest 
mod, Europass trebuie să devină o marcă comună europeană pentru un portofoliu de aplicații care combină și prezintă informații importante.”

                                                 
17 Fișă de procedură - Servicii mai bune pentru competențe și calificări (Europass)  
18 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea 
unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE - COM(2016)0625 – 2016/0304(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/111027/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1922/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0304%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0084+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Consiliul  ocuparea forței de muncă, politică 

socială, sănătate și consumatori (EPSCO)  

În data de  15 martie 2018, Consiliul EPSCO s-a reunit la Bruxelles. În 
cadru lucrărilor, miniștrii au susținut o dezbatere cu privire la viitorul 
Europei sociale post-2020 (6326/18). În contextul pregătirii noului cadru 
financiar multianua, miniștrii au stabilit  o serie de orientări politice cu 
privire la structura și obiectivele programelor sociale și pentru ocpuarea 
forței de muncă ale UE pentru perioada de după  anul 2020. Miniștrii și-au 
expus punctele de vedere privind felul în care pot fi elaborate viitoarele 
politici sociale și de ocupare a forței de muncă în scopul creșterii 
convergenței sociale și economice. De asemenea,  a avut loc un schimb de 
opinii cu privire la modul în care poate fi abordat impactul schimbărilor de 
pe piața forței de muncă ca urmare a digitalizării. 

„(…) Miniștrii și-au reiterat angajamentul față de o Uniune care 
creează mai multe oportunități pentru dezvoltare socială ascendentă și 
pentru creșterea economică și în care ocuparea forței de muncă și 
standardele sociale sunt convergente. Sunt necesare investiții adecvate 
pentru a contribui la crearea de locuri de muncă, la îmbunătățirea coeziunii 

sociale și la încurajarea mobilității, a educației și a formării pentru toți”, a 
declarat Biser Petkov, ministrul muncii și politicilor sociale din Bulgaria. 

În urma discuțiilor reprezentanții statelor membre  au identificat o 
serie de priorități politice, între care: pregătirea forței de muncă pentru 
adaptarea la  transformareai digitală,  promovarea ocupării forței de muncă 
în special de către tineri și femei, sprijinirea integrării migranților și a 
refugiaților, incluziunea celor mai vulnerabile persoane, combaterea sărăciei 
și provocările demografice. 

Consiliul a desfășurat o dezbatere de orientare privind modalitățile 
de eliminare a diferenței de remunerare între femei și bărbați care 
constituie unul dintre obiectivele pilonului social european (6423/18). Au 
fost identificate  mai multe cauze profunde ale diferenței de remunerare 
între femei și bărbați după cum urmează: stereotirpurile legate de gen, 
segregarea în funcție de gen, lipsa transparenței salariale. Stereotipurile 
legate de gen pot încadra femeile și bărbații în roluri predeterminate, le pot 
limita libertatea de a alege parcursul educațional și profesional pe care îl 
doresc. 

O altă cauză este absența unor politici suficiente pentru echilibrarea 
vieții profesionale cu cea personală: în lipsa unei combinații de concedii 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6326-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6423-2018-INIT/ro/pdf
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adecvate și bine concepute, a modalităților flexibile de lucru și a 
infrastructurilor de îngrijire a copiilor, femeile nu vor putea participa pe 
piața muncii în aceleași condiții ca bărbații. 

Lipsa transparenței salariale duce la ascunderea fenomenului de 
inegalitate salarială și al prejudecăților în privința genului, fapt care le 
împiedică pe femei să își ceară drepturile. 

Segregarea în funcție de gen reprezintă poate cauza cea mai 
semnificativă a diferenței de remunerare între femei și bărbați. 

În toate statele membre, femeile tind să fie suprareprezentate în 
domeniile educației, sănătății și protecției sociale (sectorul ESP), în timp ce 
bărbații predomină în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (domeniul STIM). Segregarea orizontală este dezavantajoasă 
financiar pentru femei, deoarece, în general, remunerația este mult mai 
mică în sectorul ESP. În același timp, segregarea verticală, denumită și 
„plafonul de sticlă”, înseamnă că femeile sunt adeseori subreprezentate la 
nivelurile superioare ale organizațiilor și companiilor, chiar și în domeniile și 
profesiile în care predomină. 

Membrii Consiliului au susținut că eliminarea diferenței de 
remunerare între femei și bărbați este un imperativ moral, social și 
economic. Pe de o parte, persistența diferenței de remunerare între femei și 
bărbați este un simptom al subevaluării continue a muncii femeilor și o 

manifestare inacceptabilă a inegalității în secolul XXI. Pe de altă parte, 
eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați le oferă statelor 
membre ocazia de a-și îmbunătăți piețele muncii și de a-și stimula 
economiile. 

Măsurile pentru eliminarea diferenței de remunerare între femei și 
bărbați sunt necesare pentru punerea în aplicare cu succes a Pilonului 
european al drepturilor sociale, potrivit Parlamentului European, Consiliului 
și Comisiei.  

În ceea ce privește Semestrul european 2018, Consiliul a adoptat 
concluzii  privind analiza anuală a creșterii și raportul comun privind 
ocuparea forței de muncă, care, împreună, oferă orientări politice în 
domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale.  

Consiliul a adoptat o recomandare de instituire a unui cadru 
european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace. Obiectivul 
general al recomandării este de a spori capacitatea de inserție 
profesională și dezvoltarea personală a ucenicilor și de a contribui la 
dezvoltarea unei forțe de muncă cu un nivel ridicat de competențe și 
calificări, adaptate la nevoile pieței muncii. 

Consiliul a aprobat mesajele-cheie ale Comitetului pentru ocuparea 
forței de muncă în ceea ce privește punerea în aplicare a Garanției pentru 
tineret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6570-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6779-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6149-2018-INIT/ro/pdf
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Consiliul afaceri economice și monetare (ECOFIN)  

Consiliul ECOFIN, din data de 13 martie a.c., a ajuns la un acord cu privire la o propunere care vizează sporirea transparenței în vederea 
combaterii planificării fiscale agresive la nivel transfrontalier. Proiectul de directivă este cel mai recent dintr-o serie de măsuri menite să prevină evitarea 
obligațiilor fiscale de către întreprinderi. Acesta va impune intermediarilor, precum consultanți fiscali, contabili și avocați care concep și/sau promovează sisteme 
de planificare fiscală, să raporteze cu privire la sistemele considerate potențial agresive. 

Statele membre ale Uniunii vor avea obligația de a face schimb automat de informații pe care le primesc prin intermediul unei baze de date centralizate. 
Acest lucru va permite identificarea mai rapidă a noilor riscuri de evitare a obligațiilor fiscale, precum și luarea de măsuri pentru blocarea acordurilor 
dăunătoare. Statele membre vor avea și obligația de a impune sancțiuni intermediarilor care nu respectă măsurile de asigurare a transparenței. 

„(…) Îmbunătățirea transparenței este un element esențial al strategiei noastre de combatere a evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale”, a declarat 
dl. Vladislav Goranov, ministrul finanțelor al Bulgariei, țară care deține în prezent președinția Consiliului UE.  

Statele membre ale UE  reușesc din ce în ce mai greu să își protejeze bazele impozabile de erodare deoarece structurile de planificare fiscală la nivel 
transfrontalier devin din ce în ce mai sofisticate. Proiectul de directivă este menit să prevină planificarea fiscală agresivă, permițând un control mai riguros al 
activităților intermediarilor fiscali. Proiectul de directivă stabilește „semne distinctive” pentru a identifica tipurile de sisteme care trebuie raportate autorităților 
fiscale. Cerința de a raporta un sistem nu implică faptul că acesta este dăunător, ci doar că poate fi de interes pentru autoritățile fiscale în vederea unui control 
mai detaliat. În timp ce multe sisteme au scopuri pe deplin legitime, obiectivul este de a le identifica pe cele care nu au astfel de scopuri. Propunerea reflectă în 
linii mari acțiunea nr. 12 din Planul de acțiune al OCDE pentru 2013 privind prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor. 

Consiliul UE va adopta directiva fără dezbateri suplimentare, de îndată ce textul va fi finalizat în toate limbile oficiale. Statele membre UE vor avea ca 
termen data de 31 decembrie 2019 pentru a transpune directiva în acte cu putere de lege și norme administrative naționale. Noile cerințe de raportare se vor 
aplica de la 1 iulie 2020. Statele membre vor avea obligația de a face schimb de informații o dată la trei luni, în termen de o lună de la sfârșitul trimestrului în 
care au fost depuse informațiile. Astfel, primul schimb automat de informații va fi finalizat până la 31 octombrie 2020. 

Directiva necesită unanimitate în cadrul Consiliului UE, după consultarea Parlamentului European. Parlamentul și-a votat avizul la 1 martie 2018. Temeiul 
juridic îl constituie articolele 113 și 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe a Consiliului ECOFIN, lista UE a jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală a fost modificată pentru a ține 
seama de: angajamentele asumate de jurisdicțiile aflate pe listă; o evaluare a jurisdicțiilor în cazul cărora nu s-a luat încă o decizie de includere pe listă. Totodată, 
au fost luate măsuri pentru a îmbunătăți transparența procesului de includere pe listă.  

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/13/corporate-tax-avoidance-agreement-reached-on-tax-intermediaries/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6804-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/13/taxation-3-jurisdictions-removed-3-added-to-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
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La 13 martie a.c., Consiliul UE a eliminat de pe listă: Bahrain, Insulele Marshall și Saint Lucia și a adăugat: Bahamas, Saint Kitts și Nevis și Insulele Virgine 
Americane. Obiectivul listei UE este promovarea bunei guvernanțe fiscale la nivel mondial, valorificând la maximum eforturile de prevenire a fraudei fiscale, a 
evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale. Lista a fost întocmită în cursul anului 2017 în paralel cu lucrări în cadrul OCDE. „Mă bucur să observ că mai multe 
jurisdicții pe care le-am inclus pe listă în decembrie și-au luat angajamentul să-și reformeze politicile fiscale de o manieră care va răspunde preocupărilor 
noastre”, a declarat dl. Vladislav Goranov, ministrul finanțelor al Bulgariei, țara care deține în prezent președinția Consiliului UE. „Le solicităm tuturor jurisdicțiilor 

aflate pe listă să urmeze acest model, iar tuturor celor care și-au 
luat deja angajamente să le pună în aplicare în timp util. 
Obiectivul nostru este să obținem transparență fiscală optimă la 
nivel mondial”, a mai declarat acesta. 

Totodată, Consiliul UE a hotărât să adauge pe 
listă: Anguilla, Antigua și Barbuda, Insulele Virgine 
Britanice și Dominica. Această decizie a fost luată ca urmare a 
angajamentelor asumate de soluționare a deficiențelor 
identificate de UE. Aceste angajamente au fost evaluate de 
experți UE, iar punerea lor în aplicare va fi monitorizată 
îndeaproape.  

Procesul continuă în ceea ce privește o a opta jurisdicție 
din zona Caraibilor, Insulele Turks și Caicos, din partea căreia se 
așteaptă un angajament politic la nivel înalt până la 31 martie 
2018 în vederea soluționării preocupărilor UE. 

 

 

Consilul competitivitate (COMPET) 

În cadrul Consiliului COMPET, din 12 martie 2018, s-a purtat o discuție privind politica industrială și s-au adoptat concluzii privind o viitoare strategie 
pentru politica industrială a UE. Concluziile subliniază nevoia urgentă a unei strategii pe termen lung pentru industria europeană, pentru stimularea 
competitivității, a creșterii economice și a inovării în Europa. 

Dl. Emil Karanikolov, ministrul economiei din Bulgaria, a condus această ședință și a precizat că: „(…) Politica noastră industrială este o problemă 
strategică pentru Europa – ceea ce facem astăzi va determina locul unde se va situa economia și societatea noastră peste un deceniu. Aceasta subliniază nevoia 
de a avea o abordare mai amplă, pe termen lung și orientată către viitor. Evenimentele recente nu au făcut decât să confirme necesitatea de a identifica acțiuni 
strategice de sprijinire a industriei europene, pentru a o ajuta să se adapteze, să atragă investiții și să creeze locuri de muncă.” 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2018/03/12/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2018/03/12/
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În continuare, miniștrii europeni au discutat despre digitalizarea economiei UE în contextul ciclului actual al Semestrului european. Ei au evidențiat o 
serie de priorități în domeniul reformelor structurale care sunt necesare atât la nivel european, cât și la nivel național pentru a profita pe deplin de avantajele 
oferite de transformarea digitală.  

Miniștrii au mai discutat despre calea de urmat pentru îmbunătățirea și 
aprofundarea pieței unice. În cadrul dezbaterilor periodice privind bilanțul 
competitivității, miniștrii au examinat costurile care decurg 
din restricțiile nejustificate pe piețele serviciilor. Aceste restricții au un impact negativ 
asupra performanței sectoarelor de producție care utilizează aceste servicii și le reduc 
productivitatea. Eliminarea restricțiilor inutile poate genera beneficii substanțiale 
pentru economia reală, în special în sectorul comerțului cu amănuntul. 

 

Eurogrup   

Membrii Eurogrup-ului au salutat, pe 12 martie a.c., finalizarea de către Grecia a acțiunilor prealabile restante, astfel cum se prevede în cadrul celei de a 
treia revizuiri a programului de ajustare macroeconomică a acestei țări. Acest lucru va face posibilă eliberarea celei de a patra tranșe a asistenței financiare 
disponibile pentru acest stat în cadrul programului Mecanismului european de stabilitate (MES), după finalizarea procedurilor naționale. Cea de a patra tranșă se 
ridică la 6,7 miliarde euro și va fi plătită în două rate. Miniștrii europeni au fost, de asemenea, informați cu privire la prima misiune din cadrul celei de a patra 
revizuiri a programului, care s-a desfășurat la sfârșitul lunii februarie. 

Apoi, au avut în dezbatere modurile de aprofundare a uniunii economice și monetare (UEM) în perspectiva Summit-ului zonei euro din 23 martie a.c., 
care se va desfășura sub egida Consiliului European. 

Miniștrii europeni de finanțe din statele zonei euro au analizat lucrările care se desfășoară în prezent pentru finalizarea uniunii bancare și a reformei 
Mecanismului european de stabilitate (MES). Ei au abordat, de asemenea, o serie de aspecte fiscale. Președintele Eurogrup-ului va prezenta un raport cu privire 
la aceste discuții liderilor din cadrul Summit-ului zonei euro. 

Eurogrup-ul a mai desfășurat un schimb de opinii succint cu privire la evoluțiile înregistrate în ultimele luni în materie de inflație și curs de schimb în zona 
euro. Această discuție are loc în mod curent în cadrul ședințelor Eurogrup-ului, în perspectiva viitoarelor reuniuni de primăvară ale Fondului Monetar 
Internațional, care vor avea loc în luna aprilie. 

În încheierea ședinței, președintele Eurogrup-ului, dl. Mario Centeno, a susținut o conferință de presă, în care a punctat principalele concluzii ale 
acesteia. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2018/03/12/
http://www.imf.org/external/spring/2018/about.htm
http://www.imf.org/external/spring/2018/about.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/12/remarks-by-m-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-12-march-2018/
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Regatul 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

 

 

Parlamentul European a adoptat rezoluția sa referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre UE și Marea Britanie. Acordul se va 

baza pe 4 piloni: relații comerciale și economice; politică externă, cooperarea în domeniul securității și cooperarea pentru 

dezvoltare; securitatea internă; cooperarea tematică.  

 

La 14 martie 2018, Parlamentul European19 a adoptat rezoluţia 
referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit. Rezoluţia a 
fost votată cu o mare majoritate – 544 voturi contra 119, şi 51 abţineri. 

Parlamentul propune ca viitorul parteneriat să ia forma unui acord 
de asociere, în temeiul articolului 217 din TFUE. Acordul, care nu poate fi 
încheiat sub formă de tratat decât după Brexit, se va baza pe patru piloni: 
relații comerciale și economice; politică externă, cooperarea în domeniul 
securității și cooperarea pentru dezvoltare; securitatea internă; cooperarea 
tematică (pescuit, aviație, știință, educație, transport, mediu, energie, 

                                                 
19 La baza acestei rezoluţii sunt Rezoluţia PE din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu 
Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană, 
rezoluțiile PE din 3 octombrie 2017 și 13 decembrie 2017 referitoare la stadiul actual al 
negocierilor cu Regatul Unit, orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 
2017 şi 15 decembrie 2017. 

drepturile lucrătorilor, sănătatea și securitatea și nucleare). Elementul de 
bază îl constituie acordul comercial, profund şi cuprinzător (va cuprinde 
bunuri, servicii, achiziţii publice, investiţii, mobilitatea persoanelor) şi va 
funcţiona pe bază de reciprocitate. 

Rezoluţia susţine liniiile adoptate de către Comisie şi Consiliu: 
parlamentarii europeni regretă că Marea Britanie a ales, cel puţin în actuala 
etapă, să iasă din uniunea vamală şi din piaţa comună; reamintesc faptul că 
principalele lor preocupări sunt drepturile cetăţenilor, europeni şi britanici, 
după Brexit, ca şi problema graniţei cu Irlanda. Deputaţii constată că un 
astfel de cadru al viitoarelor relații trebuie să ia forma unei declarații politice 
asociate acordului de retragere şi subliniază că declarația va fi evaluată de 
către Parlamentul European în momentul în care va fi invitat să își dea 
aprobarea cu privire la acordul de retragere. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0069&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0069&format=XML&language=EN
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Un acord de asociere negociat și convenit între UE și Regatul Unit 
după retragerea acestuia din urmă, în conformitate cu articolul 8 din TUE și 
articolul 217 din TFUE, ar putea constitui un cadru adecvat al relațiilor 
viitoare, un cadru de guvernanță omogen, care ar trebui să includă un 
mecanism solid de soluționare a litigiilor, evitându-se astfel proliferarea 
acordurilor bilaterale și deficiențele care caracterizează relația dintre UE și 
Elveția, de exemplu. 

Parlamentul European are o rolul de a aproba sau respinge orice 
înţelegere încheiată în baza art. 50, ceea ce nu intră în atribuţiile 
parlamentelor celor 27 de state membre. Niciun stat membru nu are drept 
de veto. Ieşirea unui stat membru din UE se definitivează pe baza unei 
decizii speciale a Consiliului, luată cu majoritatea calificată a voturilor, după 
ce se obţine aprobarea Parlamentului European. Astfel, Parlamentul este un 
indicator al ”temperaturii politice”, în situaţia în care Comisia Europeană are 
un mandat destul de rigid primit de la Consiliul European. La 20 martie 
2018, Comisia îşi va face cunoscut punctul de vedere oficial în definirea 
tipului de relaţii care se vor stabili între Marea Britanie şi UE în etapa post-
Brexit. Pentru aceasta, rezoluţia Parlamentului din 14 martie 2018 are o 
importanţă majoră. 

Jean Claude Junker, în discursul de deschidere a sesiunii plenare a 
Parlamentului European, a subliniat că „(…) a venit acum momentul ca 
discursurile să fie transpuse în tratate, angajamentele - în acorduri, vastele 
sugestii şi dorinţe privind relaţia viitoare - în soluţii realizabile” şi a cerut 
britanicilor „mai multă claritate”, în special în ceea ce priveşte frontiera cu 
Irlanda, subliniind că nu ar fi vorba „de o chestiune irlandeză, ci de una 
europeană”. Preşedintele Comisiei a declara, de asemenea, că va veni un 
moment când britanicii „vor regreta decizia” de a părăsi Uniunea 
Europeană. 

La rândul său, Michel Barnier, negociatorul șef european, a declarat 
în deschiderea sesiunii plenare de la Strasbourg, că respectă opţiunea 
britanicilor, istoria, cultura, realizările acestora pe toate planurile, că se 
simte răspunzător, în primul rând, în calitatea sa de negociator şef pentru 
Brexit, pentru prezervarea viitorului Uniunii. 

Liniile de forţă sunt cele enumerate la fiecare pas pe drumul 
negocierilor pentru viitoarea relaţie între Marea Britanie şi UE: 

- trebuie să fie organizată o retragere ordonată; 

- timpul este foarte scurt; 

- trebuie să se lucreze cu precădere asupra termenilor juridici 
ai viitorului acord; 

- prioritatea comună o constituie cetăţenii; 

- viitoarele relaţii se vor baza pe cei patru piloni indicaţi; 

- în perioada de tranziţie, Marea Britanie trebuie să respecte 
integral aquis-ul UE; 

- trebuie găsită o soluţie solidă şi durabilă în ceea ce priveşte 
graniţa cu Irlanda. 

Totodată, Michel Barnier a ţinut să sublinieze claritatea şi unitatea 
poziţionării Uniunii în privinţa viitoarelor relaţii cu Marea Britanie. 

Deputatul european Guy Verhofstadt în calitatea sa de negociator al 
Parlamentului pentru Brexit, dezbătând rezoluţia, a subliniat că aceasta 
oferă „o viziune, o arhitectură a viitorului” şi este încrezător că Marea 
Britanie „va vedea avantejele acestui strâns parteneriat”. În cuvântul luat la 
deschiderea sesiunii, negociatorul PE pentru Brexit subliniase că are 
„sentimentul că suntem foarte aproape de un acord cu partea britanică în 
ceea ce priveşte drepturile cetățenilor”. 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---guidelines-on-the-framework-of-future-eu-uk-relations-opening-statement-by-monika-panayotova-bulgarian-presidency-_I152460_02-A_ra
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1925_en.htm
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/meps-back-ukraine-style-association-deal-for-post-brexit-uk/
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Negociatorii șefi ai celor două părți luptă pentru depășirea divergențelor fundamentale. 

Negociatorii pentru Brexit, Michel Barnier (din partea UE)  și David Davis (din partea guvernului britanic), au avut o săptămână foarte încărcată, în 
încercarea de a rezolva cea mai mare parte a diferendelor care împietează asupra încheierii acordului de retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeană.  

Granița cu Irlanda a continuat să fie unul dintre punctele fierbinți ale discuțiilor, pe care ambele părți îl doresc cât mai rapid rezolvat, oricum până la 
summit european din iunie, doar că nici una dintre părți nu a  decis ceea ce urmează 
să se decidă! 

Presa britanică susține că Theresa May încercă să echilibreze o situație 
tensionată, răspunzând, pe de o parte, la întrebările adresate de deputați 
premierului, că textul actual propus de Bruxelles ar fi „inacceptabil” și, pe de altă 
parte, le-ar fi cerut oficialilor britancii să colaboreze cu Comisia Europeană și 
guvernul Irlandei, pentru a se asigura că toate aranjamentele privind Irlanda de Nord 
cuprinse în raportul comun vor fi cuprinse în acordul de retragere. 

Problema Gibraltarului ar putea complica negocierile 

Pe lângă aceasta, o altă problemă, care are potențialul de a dobândi o mare 
importanță, dar care nu a ajuns încă pe masa negocierilor, nici subiect principal de 
presă, este aceea a Gibraltarului. Marea Britanie ar vrea să negocieze cu Spania 
pentru ca Gibraltarul, după ieșirea din UE, în martie 2019, să fie tratat ca orice alt 
teritoriu britanic, adică să fie parte a înțelegerilor comerciale și financiare. Problema este spinoasă, pentru că Spania revendică Gibraltarul. 

Circa 96% dintre locuitorii Gibraltarului au votat, în 2016, pentru rămânerea în UE, cel mai mare procent înregistrat. Mai mult decât atât, 98% dintre ei și-
au exprimat opțiunea pentru rămânerea în cadrul Regatului Unit, nu în Spania.  

Prim ministrul guvernul din Gibraltar, dr. Joseph Garcia, a avertizat asupra posibilității ca, în situația în care Spania va uza de dreptul său de veto20 pentru 
a exlude peninsula din negocierile pentru Brexit, să fie afectate drepturile cetățenilor spanioli sau ai altor state membre UE care trăiesc și muncesc aici.  

 

 

 

 

                                                 
20 Consiliul European a oferit Spaniei, anul trecut, dreptul de veto asupra sorții teritoriului după Brexit, stârnind nenumărate comentarii. 

https://www.standard.co.uk/news/politics/irish-border-problem-put-on-ice-to-help-brexit-deal-a3792011.html
https://www.standard.co.uk/news/politics/irish-border-problem-put-on-ice-to-help-brexit-deal-a3792011.html
http://www.independent.co.uk/voices/gibraltar-brexit-northern-ireland-border-spain-theresa-may-a8234516.html
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                               ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 19 - 25 martie 2018 

 
 
 
 
 
 

 Banca Europeană de Investiții (BEI) va aloca finanțări de 700 de milioane 
de euro statelor balcanice pentru îmbunătățirea infrastructurii 
Vazil Hudak, vicepreşedintele BEI: “Intenţionăm să acordăm credite în 
valoare de aproximativ 700 de milioane de euro pentru proiecte de 
infrastructură, energie şi transport în Balcanii de Vest în 2018”. BEI se va 
orienta către întreprinderile mici şi mijlocii, continuarea cooperării cu 
autorităţile publice şi va sprijini turismul şi informatizarea. (RO) 

 

 Uniunea Europeană prelungeşte sancţiunile împotriva Rusiei pentru 
acţiunile din Ucraina 
UE a anunțat că a extins sancțiunile împotriva Rusiei, impuse pentru 
anexarea Crimeei și sprijinirea rebelilor din estul Ucrainei. Sancțiunile, 
inclusiv restricții de călătorie și înghețarea activelor pentru 150 de 
persoane și 38 de entități, vor fi prelungite până în septembrie 2018. (RO) 
 
 

 

 Angela Merkel face o vizită în Franța, imediat după învestitura sa, pentru 
discuții cu omologul său francez 
Proaspăt realeasă cancelar al Germaniei pentru un al patrulea mandat 
consecutiv, Angela Merkel merge la Paris pentru a agrea propuneri comune 
în vederea reformării UE, în special cele care privesc zona euro, politica 
europeană privind migraţia şi apărarea europeană, inițiative ce vor 
prezentate la summit-ul european din 22-22 martie 2018. (RO) 

 

 Comisia Europeană va prezenta o propunere de taxare a marilor companii 
digitale 
Propunerea vizează aplicarea unui impozit pe încasările marilor companii 
digitale, astfel încât acestea să plătească o parte a taxelor în UE. Impozitul 
vizează veniturile brute – în loc de profituri – obţinute din activităţi digitale, 
care generează valoare prin participarea utilizatorilor. Concret, vor fi 
impozitate veniturile din vânzarea de spaţiu publicitar sau de date privind 
utilizatorii, precum şi cele provenite din servicii de intermediere care 
permit utilizatorilor să interacţioneze cu ceilalţi (cel folosit în afacerile de 

http://www.caleaeuropeana.ro/banca-europeana-de-investitii-va-aloca-finantari-de-700-de-milioane-de-euro-statelor-balcanice-pentru-imbunatatirea-infrastructurii/
http://www.caleaeuropeana.ro/ue-prelungeste-sanctiunile-impotriva-rusiei-pentru-actiunile-din-ucraina/
http://www.caleaeuropeana.ro/motorul-franco-german-revigorat-pentru-relansarea-ue-asemenea-vizitei-lui-emmanuel-macron-la-berlin-in-2017-angela-merkel-merge-imediat-dupa-investitura-la-paris/
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închirieri sau transport privat, de exemplu). Totodată, se are în vedere o a 
doua directivă pentru a dezvolta definiţia de “sediu permanent” al 
companiilor, pentru a lua în considerare “crearea de valoare” şi nu doar 
prezenţa fizică, aşa cum se întâmplă în prezent, pentru a se stabili unde 
operează efectiv şi, prin urmare, unde trebuie să plătească taxele. (RO) 
 

 În luna februarie 2018, România a avut cea mai mare inflație la nivel 
european 
Conform Eurostat, România a avut în luna februarie cea mai mare inflație la 
nivelul UE (3,8%), în condițiile în care media europeană a fost de 1,3%. 
Comparativ cu situaţia din luna ianuarie 2018, rata anuală a inflaţiei a 
scăzut în 18 state membre, a rămas stabilă în două ţări şi a crescut în şapte 
state, inclusiv în România, unde s-a majorat de la 3,4% până la 3,8%.  (RO) 

 

 Parlamentul European lansează o anchetă privind numirea lui Martin 
Selmayr, fostul șeful de cabinet al lui Jean-Claude Juncker, ca secretar 
general al Comisiei Europene 
Numirea lui Martin Selmayr în calitate de secretar general al Comisiei 
Europene la 1 martie 2018 a atras critici din partea deputaților europeni cu 
privire la transparența, integritatea și responsabilitatea întregului proces de 
numire. (RO) 

 

 Eurobarometru privind fake news: la nivelul UE, 85% dintre respondenți 
percep știrile false drept o problemă în țara lor și 83% o percep ca o 
problemă pentru democrație în general  
Radioul este cea mai de încredere sursă de informații în UE iar peste o 
treime dintre cetățeni consideră că se confruntă cu știri false în fiecare zi, 
se arată într-un sondaj Eurobarometru. Respondenții percep presa 
tradițională drept cea mai de încredere sursă de știri: radio (70%), 
televiziune (66%) și ziare și reviste tipărite (63%). Totodată, 37% dintre 
respondenți declară că se confruntă cu știri false în fiecare zi sau aproape 

zilnic și 71% se simt încrezători în identificarea acestora. (RO) (EN) 
 

 România are a doua cea mai ridicată rată a mortalității din Uniunea 
Europeană 
Conform Eurostat, România se clasează locul doi în privința ratei 
mortalității, cu 1.530 de decese la 100.000 de locuitori, pe primul loc 
situându-se Bulgaria (1.660 de decese), în contextul în care media 
europeană a fost, în anul 2015, de 1.036 de. La polul opus, ţările cu cea mai 
scăzută rată a mortalităţii au fost, în 2015, Franţa (895 de decese), Spania 
(873 de decese) și Italia (901 de decese). (RO) (EN) 
 

 Românii dețin cel mai mare procent al locuințelor în care trăiesc 
Conform Eurostat, în 2016,  cetățenii români dețineau 95% dintre imobilele 
în care locuiau, acesta fiind cel mai mare procent de la nivel european, 
depășind media europeană cu peste 25%. La nivelul UE, 70,6% dintre 
cetățeni dețin propria lor locuință. Alte state în care proporția celor care 
dețin locuințele în care stau este ridicată sunt: Croaţia şi Lituania, ambele 
cu 89,9%, şi Slovacia, 89,5%. La polul opus cel mai mic procent de cetăţeni 
care deţin propria lor locuinţe se regăseşte în Germania (49,8%), 
Danemarca (58,6%), Austria (62%) şi Franţa (63,4%). (RO) (EN) 

 

 Premierul Sloveniei a demisionat din cauza invalidării unui referendum 
Pe fondul unor revendicări sociale, a unor greve care s-au înmulţit de la 
începutul anului și ca urmare a invalidării de către Curtea Constituțională a 
unui referendum guvernamental, premierul Sloveniei, Miro Cerar, a 
demisionat din funcție. Prin referendumul organizat în septembrie 2017, 
alegătorii sloveni au aprobat construcţia unei noi căi ferate (proiect de 
referinţă al coaliţiei lui Miro Cerar, estimat la peste un miliard de euro) 
pentru a deservi singurul mare port comercial sloven, de o importanţă 
strategică pentru ţară. Demisia premierului survine cu câteva luni înainte 
de alegerile parlamentare care vor fi organizate în iunie 2018. (RO) 

 

 Tinerii europeni care împlinesc 18 ani vor putea călători gratuit în 30 de 
state membre UE, începând din anul 2018 
Comisia Europeană avansează spre implementare programul prin 
intermediul căruia, între 20.000 și 30.000 de tineri din toate statele 
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http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-a-avut-cea-mai-mare-inflatie-in-februarie-la-nivel-european/
http://www.caleaeuropeana.ro/parlamentul-european-lanseaza-o-ancheta-privind-numirea-lui-martin-selmayr-fostul-seful-de-cabinet-al-lui-jean-claude-juncker-ca-secretar-general-al-comisiei-europene/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2183
http://www.caleaeuropeana.ro/eurobarometru-privind-fake-news-peste-80-dintre-romani-sustin-ca-pot-recunoaste-o-stire-falsa-grupul-de-experti-al-ue-cere-un-cod-de-principii-impotriva-dezinformarii/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2183
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-are-a-doua-cea-mai-ridicata-rata-a-mortalitatii-din-uniunea-europeana/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180314-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romanii-detin-cel-mai-mare-procent-al-locuintelor-in-care-traiesc/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_housing
http://www.caleaeuropeana.ro/premierul-sloveniei-demisie-din-cauza-invalidarii-unui-referendum/
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membre UE vor primi un bilet de tren gratuit, în ziua în care împlinesc 18 

ani, pentru a călători timp de o lună în 30 de țări europene. (RO) 

 

 Statele baltice și Polonia au adresat o scrisoare deschisă statelor membre 
UE, cerându-le acestora să se opună costruirii gazoductului Nord Stream II 
Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au protestat față proiectul Nord Stream 
II, printr-o scrisoare deschisă în care se arată că gazoductul nu va face decât 
să accentueze ”dependența energetică a Uniunii Europene de gazul 
rusesc”. Polonia și-a exprimat în repetare rânduri dezacordul față de acest 
proiect, temându-se de intențiile pe care le are Rusia cu privire la 

construirea acestei conducte, în timp ce Estonia apreciază proiectul Nord 
Stream II drept “unul politic”. (RO) (EN) 
 

 Regiunea Bruxelles vrea să dea în judecată Comisia Europeană în legătură 
cu glifosatul 
Guvernul regiunii Bruxelles a depus o plângere la Curtea de Justiție a UE 
pentru încălcarea principiului precauției. Belgia a fost printre cele nouă 
state membre care au votat împotriva reînnoirii autorizației controversate 
privind pesticidele. (FR) (EN) 
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