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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Dintre rezoluţiile adoptate în sesiunea mini-plenară 

Program de sprijin pentru reforme structurale  

Parlamentul a adoptat, în primă lectură, o propunere referitoare la programul de 
sprijin necesar pentru perioada 2017-20201, care se referă la susţinerea unui nivel mai 
ridicat al ocupării forţei de muncă, la garantarea unei protecţii sociale corespunzătoare, 
combaterea excluziunii sociale, la asigurarea unui nivel ridicat de educaţie, de formare 
profesională şi în acelaşi timp de protecţie a sănătăţii lucrătorilor. Toate aceste 
obiective (în acord cu art. 11 din TFUE) sunt însoţite de cerinţele de protecţie a 
mediului care se integrează în activităţile UE pentru promovarea dezvoltării durabile.  

UE recunoaşte că procesele de reformă sunt complexe şi pentru realizarea lor cu 
succes este nevoie nu doar de cunoştinţe şi competenţe specializate ci şi de o viziune pe 
termen lung, de o evaluare a impactului, astfel încât, indiferent dacă va fi vorba despre 
economii afectate de criză ori slabe din punct de vedere structural, să poată fi sprijinite 
în procesul de ajustare (aşa cum de altfel s-a întâmplat cu Grecia şi Cipru în ultimii ani), 
dacă statele respective urmăresc în acelaşi timp ceea ce Uniunea şi-a propus în 
dezvoltarea economică şi sociale. Ca urmare a raportului prezentat de Curtea de 
Conturi Europeană pentru anul 2015 (care cuprinde inclusiv recomandări pentru 
acordarea asistenţei tehnice statelor membre de către Comisie) s-a apreciat că este 
nevoie de un program de sprijin pentru reforme structurale care să întărească statele 
membre în demersurile lor de a-şi pune în aplicare reformele administrative şi 
structurale, care să conducă la creştere, inclusiv prin asistenţa oferită de Comisia 
Europeană pentru utilizarea cât mai completă şi corectă a fondurilor Uniunii. 
Obiectivul actualului program „(...) este de a contribui la realizarea obiectivelor 

                                                           

1Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru 
reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 şi 
(UE) nr. 1305/2013 (COM(2015)0701 –2015/0263(COD)). 
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comune de sprijinire a redresării economice, de coeziune şi creare de locuri de muncă, 
promovare a competitivităţii şi a productivităţii Europei şi stimulare a investiţiilor în 
economia reală. Astfel, s-ar putea răspunde mai bine la provocările economice şi 
sociale reprezentate de asigurarea unui nivel ridicat de bunăstare socială şi a unor 
servicii de sănătate şi de educaţie de calitate şi de combatere a sărăciei şi a excluziunii 
sociale.” 

Domeniile pentru care se va acorda sprijin trebuie să fie legate de coeziune, 
competitivitate, productivitate, inovare, creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii, de locurile de muncă şi investiţii, de buget şi fiscalitate, de administraţia 
publică (reforme instituţionale şi administrative), reforme în justiţie (combaterea 
fraudei şi a corupţiei, a spălării banilor), a evaziunii fiscale, a mediului de afaceri – în 
general legate de dezvoltarea sectorului privat -, de concurenţă, achiziţii publice, de 
sănătatea publică, azil, politicile privind migraţia, agricultura, dezvoltarea rurală şi 
pescuitul. Statele membre vor avea posibilitatea să solicite sprijin în cadrul acestui 
program din partea Comisiei pentru punerea în aplicare a reformelor care vizează 
guvernanţa economică,  recomandărilor specifice de ţară, pentru a furniza orientări în 
cererile de sprijin. Uniunea va fi transparentă în realizarea sprijinului statelor membre 
iar acţiunile şi activităţile din cadrul programului vor putea fi urmărite şi utilizate în 
schimbul de bune practici între statele membre printr-o platformă care va fi susţinută şi 
de expertiză adecvată.  

Textul rezoluţiei Parlamentului European menţionează la pct.17 că“(…)prezentul 
regulament stabileşte un pachet financiar aferent programului pentru întreaga 
durată a acestuia, pachet financiar care reprezintă principala valoare de referinţă2 
pentru Parlamentul European şi pentru Consiliu pe durata procedurii bugetare 
anuale. Finanţarea programului printr-un transfer al alocărilor de la asistenţa 
tehnică la iniţiativa Comisiei, în temeiul Regulamentelor (UE) nr.1303/2013 şi (UE) 
nr. 1305/2013, ar trebui considerată doar o soluţie punctuală şi nu ar trebui să 
instituie un precedent pentru finanţarea viitoarelor iniţiative.“ Deopotrivă, statele 
membre solicitante vor avea posibilitatea, în mod voluntar, să contribuie la pachetul 
financiar al acestui program cu fonduri suplimentare.  

 După ce acest regulament va fi pus în aplicare Comisia Europeană va 
adopta programe de lucru anuale şi va informa atât Parlamentul European cât şi 
Consiliul despre acestea. Programele de lucru anuale vor cuprinde şi măsurile necesare 
pentru punerea lor în aplicare, conform obiectivelor generale, criteriile de selecţie şi de 
atribuire a granturilor şi orice alte elemente necesare.  

 În rezoluţie se menţionează că obiectivul acestui regulament nu poate fi 
atins de către statele membre, având în vedere amploarea sau efectele sale, ci poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii (conform art.5 TUE), iar documentul propus spre 
aprobare nu depăşeşte cadrul necesar pentru a fi înfăptuit ceea ce s-a propus (respectă 
principiul proporţionalităţii).  

 

 

 

                                                           

2În sensul punctului 17 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune 
financiară - JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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Cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? 

În data de 27 aprilie 2017 a fost adoptată o rezoluţie3 care are ca iniţiativă 
proprie un raport al doamnei Maria Noichl (S&D, DE) referitor la situaţia actuală a 
concentrării terenurilor agricole în UE.  

Iniţiatorul susţine în document că această concentrarea terenurilor se referă “la 
situaţia în care vânzările şi cumpărările de terenuri agricole este caracterizat de un 
ordin de mărime al achiziţiilor de terenuri care nu este uzual în Europa.”  Din cifrele 
existente, pentru anul 2010, se observă că la nivelul UE-27 doar 3% din exploataţii 
deţineau controlul asupra 50% din terenurile europene utilizate în scopuri agricole, iar 
în anul 2012, cca. 80% din exploataţii deţineau doar 12% din terenurile agricole. La fel 
ca în cazul concentrării de capital şi o concentrare excesivă a terenurilor agricole 
divizează societate, destabilizează mediul rural şi pe cale de consecinţă pune în pericol 
securitatea alimentară, obiectivele ecologice şi chiar sociale europene. S-a constatat că 
există o lipsă a datelor şi în ceea ce priveşte evoluţia preţurilor şi volumelor pe piaţa 
funciară europeană, când vorbim de vânzare de terenuri şi de cote de participare sau 
arendare. S-a constatat, de asemenea, că preţurile de achiziţionare şi de arendă a 
terenurilor agricole au crescut şi nu pentru exploataţii agricole ci în defavoarea 
acestora, determinând scăderea ponderii terenurilor pe piaţa funciară. Deputaţii 
europeni au făcut cunoscute şi dificultăţile pe care le întâmpină cei care doresc să 
împrumute bani pentru achiziţionare. Pe de o parte, cerinţele de capital sunt prea mari 
şi riscante pentru agricultorii începători, iar pe de altă parte lipsa proprietăţii 
influenţează negativ atât gestionarea responsabilă a solului cât şi migraţia lucrătorilor 
spre alte domenii. S-a concluzionat că nu doar concentrarea terenurilor are efecte 
negative ci şi nivelul preţurilor care împiedică pe cei interesaţi, dar din categoriile 
sociale mai nevoiaşe să achiziţioneze şi să investească în domeniul agricol. În expunerea 
de motive se menţionează că „(…) Perioada persistentă de dobânzi scăzute declanşată 
de criza financiară este unul dintre motivele «evadării către activele reale», şi anume 
terenuri şi sol. Drept consecinţă, şi investitorii din afara sectorului agricol sunt 
interesaţi de achiziţionarea de terenuri.” Parlamentarii au cerut să se acorde o atenţie 
specială situaţiilor prezentate în raport astfel încât statele membre, în coordonare cu 
autorităţile locale şi organizaţiile de agricultori, să reglementeze cât mai cuprinzător 
accesul la terenurile agricole şi să asigure, totodată, securitatea alimentară. În acelaşi 
timp, s-a propus şi introducerea unor plafoane şi a plăţilor directe, în condiţiile în care 
se va reforma politica agricolă comună.   

Pentru motivele mai sus prezentate, rezoluţia face o serie de propuneri, între 
care: realizarea unui inventar european armonizat al terenurilor care să cuprindă cu 
precizie toate drepturile de proprietate şi drepturile de utilizarea ale terenurilor, într-o 
bază digitală accesibilă publicului; politica funciară să sprijine distribuţiile dorite de 
societate pentru că are consecinţe asupra condiţiilor de viaţă şi de muncă şi asupra 
calităţii vieţii oamenilor; statele membre să acorde prioritate agricultorilor la 
achiziţionarea de terenuri agricole, mai ales tinerilor calificaţi (aşa cum se recomandă şi 
în politica agricolă comună) care ar avea posibilitatea să preia şi să înfiinţeze 
exploataţii; statele membre să-şi elaboreze propria politică privind piaţa funciară astfel 
încât să se atenueze creşterea preţurilor de achiziţie sau a arendei pentru terenurile 
agricole, iar preţurile să fie supuse oricum unui proces de autorizare pentru orice fel de 
situaţie de cumpărare, vânzare sau arendare; introducerea unui plafon obligatoriu 
pentru acea parte din plăţile directe care depăşeşte limita superioară de 150.000 euro şi 
                                                           

3Rezoluţia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la situaţia actuală a concentrării 
terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? (2016/2141(INI)) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2141%28INI%29
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reducerea obligatorie, cu cel puţin 5%, a acelei părţi din plata de bază acordată 
fermierilor care depăşeşte 150.000 de euro; solicită Comisiei Europene să înfiinţeze un 
catalog de criterii care să le permită statelor membre să determine cât mai clar măsurile 
de reglementare a pieţei funciare, respectând libertăţile fundamentale.  

Iniţiativa emblematică a Uniunii Europene în sectorul confecţiilor  

Valoarea totală a comerţului mondial cu articole de îmbrăcăminte depăşeşte 
2,860 de miliarde euro, iar în acest sector lucrează peste 75 de milioane de persoane, 
dintre care trei sferturi sunt femei. Lanţul de aprovizionare din sectorul confecţiilor se 
numără printre cele în care riscul de încălcare a drepturilor omului şi a principiului 
demnităţii umane este cel mai ridicat. 

UE este al doilea exportator la nivel mondial de produse textile şi articole de 
îmbrăcăminte, după China. În interiorul Uniunii există 174.000 de întreprinderi de 
textile şi articole de îmbrăcăminte, dintre care 99% sunt IMM-uri care oferă locuri de 
muncă unui număr de 1,7 milioane persoane. Peste o treime (34,3%, reprezentând o 
valoare totală de 42,29 miliarde euro) din îmbrăcămintea destinată utilizării în Europa 
este produsă de întreprinderi din UE. Se estimează că 70-80% din forţa de muncă din 
sectorul confecţiilor din ţările producătoare este reprezentată de lucrătoare slab 
calificate, deseori minore. 

Pe de altă parte, aproximativ 70 % din importurile de textile ale UE provin din 
Asia, mai ales din China, Bangladesh, India, Vietnam, Cambodgia şi Indonezia. În 
vederea găsirii şi impunerii soluţiilor optime, au fost identificate 3 dimensiuni specifice  
problemelor lanţului de aprovizionare din sectorul confecţiilor: 1. munca decentă şi la 
standardele sociale4; 2. transparenţă şi trasabilitate5; 3. eşecul actualelor iniţiative6. 

În acest context, raportul pregătit de către deputata europeană Lola Sánchez 
Caldentey, privind Iniţiativa emblematică a UE în sectorul confecţiilor, dezbătut iniţial 
la Comisia pentru Dezvoltare (DEVE) a fost votat de către Parlamentul European, pe 
data de 27 aprilie a.c.7. Raportul include opiniile Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale şi pe cele ale  Comisiei pentru comerţ internaţional. 
Documentul a fost prezentat ulterior sub formă de proiect de rezoluţie şi a fost votat în 
plenul Parlamentului. Aşadar, în textul rezoluţiei adoptate se solicită Comisiei 
Europene să elaboreze o propunere legislativă care să prevadă un sistem obligatoriu de 
diligenţă necesară în cadrul lanţului de aprovizionare din sectorul confecţiilor, care să 
fie în concordanţă cu orientările OCDE şi cu cele mai înalte standarde convenite la nivel 
internaţional privind drepturile omului, precum şi cu standardele sociale şi de mediu. 
Propunerea Comisiei va trebui să impună responsabilitate în sensul adoptării unor 
practici etice pe întreg lanţul de producţie şi de aprovizionare. Obiectivul prioritar va 
urmări respectarea drepturilor omului şi, în special, a problemelor majore 
cu care se confruntă lucrătorii din industria confecţiilor (sănătatea şi 

                                                           

4 Articolele de îmbrăcăminte sunt adesea produse în condiţii care nu respectă nici pe departe standardele 
minime în materie de demnitate umană, având în vedere că preţurile scăzute continuă să fie principalul 
factor în virtutea căruia consumatorii aleg să achiziţioneze produsele, acest comportament fiind adesea în 
detrimentul bunăstării lucrătorilor. 
5 În calitate de cetăţeni, deţinem informaţii mult prea limitate cu privire la condiţiile în care articolele 
noastre de îmbrăcăminte sunt produse. 
6 Problemele legate de respectarea drepturilor omului sau de asigurarea unor standarde minime în 
domeniul social şi în materie de protecţie a mediului, cu privire la aspecte cum sunt sănătatea şi 
siguranţa la locul de muncă, salariile, securitatea socială sau timpul de lucru. 
7 Rezoluţia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la Iniţiativa emblematică a UE în 
sectorul confecţiilor - 2016/2140(INI). 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170321IPR67908/textile-imports-development-meps-call-for-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170321IPR67908/textile-imports-development-meps-call-for-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0080&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE593.891&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE593.891&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE592.396&secondRef=03
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siguranţa la locul de muncă, garantarea unui venit de subzistenţă, exercitarea dreptului 
de asociere, eliminarea hărţuirii sexuale şi a violenţei). Propunerea ar trebui să 
abordeze următoarele aspecte: stabilirea unor criterii esenţiale în ceea ce priveşte 
producţia sustenabilă, transparenţa şi trasabilitatea, mecanisme care să permită 
publicului şi unor actori privaţi independenţi să exercite un control asupra practicilor 
din industria confecţiilor.  

De asemenea, se mai solicită ca iniţiativele naţionale şi europene să 
încurajeze consumatorii să cumpere produsele fabricate la nivel local. În 
acest sens, se cere Comisiei să pună în aplicare măsuri specifice pentru ca IMM-urile 
europene să poată avea acces la instrumente financiare şi de politică, acordând o atenţie 
deosebită capacităţii respectivelor IMM-urilor de a asigura trasabilitatea şi 
transparenţa, astfel încât noile cerinţe să nu impună o sarcină disproporţionată, 
precum şi să le pună în contact cu producătorii responsabili.   

Totodată, în textul rezoluţiei se atrage atenţia şi asupra faptului că preţul 
reprezintă un factor determinant în achiziţia produselor din industria confecţiilor, ceea 
ce afectează într-un mod negativ salariile şi implicit bunăstarea celor ce lucrează în 
această industrie.  

Un alt punct important al rezoluţiei îl constituie apelul făcut pentru încurajarea 
şi promovarea bunelor practici prin implicarea directă a instituţiilor europene.  

Raportorul Lola Sánchez Caldentey consideră că este nevoie de o implicare mai 
activă a Uniunii Europene şi de o serie de mijloace necesare pentru a impune un set de 
reguli şi obligaţii aplicabile inclusiv statelor partenere.  

 

Într-un studiu elaborat de Agenţia europeană de mediu se poate observa că sumele 
cheltuite în interiorul UE pentru achiziţia de haine variază de la 1174 euro/an în 
Luxembourg, la 75 euro/an în Bulgaria, şi la 98 euro/an în România. 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170321IPR67908/textile-imports-development-meps-call-for-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20170321IPR67908/textile-imports-development-meps-call-for-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/per-capita-household-expenditure-on#tab-chart_2
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/per-capita-household-expenditure-on#tab-chart_2
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/per-capita-household-expenditure-on#tab-chart_2
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CONSILIUL EUROPEAN  
 

Consiliul European special (articolul 50) 

În data de 29 aprilie 2017, Consiliul European special (articolul 50), în formula 
UE 27, a adoptat orientările pentru negocierile privind Brexitul. Orientările definesc 
cadrul negocierilor şi stabilesc poziţiile şi principiile generale ale UE în cadrul 
negocierilor. 

Donald Tusk, preşedintele Consiliului European a declarat în deschiderea 
lucrărilor: „Cu toţii ne dorim o relaţie viitoare, strânsă şi intensă cu Regatul Unit.  Nu 
există absolut nici un dubiu cu privire la aceasta. Dar înainte de a discuta despre 
viitor, trebuie aplanăm trecutul nostru. Aceasta este, în opinia noastră, singura 
modalitate posibilă de a avansa.  De asemenea,  avem nevoie de garanţii solide pentru 
toţi cetăţenii şi familiile acestora care vor fi afectaţi de Brexit.  Aceasta este o 
prioritate pentru UE şi Regatul Unit.  Totodată, Comisia Europeană a pregătit o listă 
detaliată a drepturilor cetăţenilor pe care dorim să le protejăm.   Şi, în cele din urmă,  
trebuie să rămânem uniţi. Numai astfel vom fi în măsură să încheiem negocierile. 
Până în prezent, avem un sprijin puternic din partea tuturor instituţiilor UE, inclusiv 
din partea Parlamentului European, precum şi din partea tuturor celor 27 de state 
membre”.  (…)Doresc să evidenţiez  sprijinul unanim al tuturor celor 27 de lideri 
pentru orientările privind negocierile cu Regatul Unit,  oferind, astfel,  un mandat 
politic solid pentru aceste negocieri.” 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//RO
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ORIENTĂRI ÎN URMA NOTIFICĂRII TRANSMISE 

DE CĂTRE REGATUL UNIT ÎN TEMEIUL ARTICOLUL 50 DIN TUE 

 

În data de 29 martie 2017, Consiliul European a primit o notificarea din partea 
prim-ministrului Theresa May privind declanşarea procedurii prevăzute la articolul 50 
şi demararea  negocierilor legate de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană.  

Consiliul European a elaborat proiectul său de orientări care defineşte cadrul 
negocierilor Brexit şi care reprezintă răspunsul politic al UE la notificarea Regatului 
Unit şi începerea procesului de ieşire a Regatului Unit din UE. Proiectul de orientări 
privind Brexitul a fost propus celor 27 de lideri din UE,  în data de 31 martie 2017. 
Aceste orientări, aprobate la cel mai înalt nivel, privind retragerea Regatului Unit vor 
ghida Comisia Europeană în elaborarea detaliată a mandatului pentru negocieri.  

Dl Tusk a schiţat principalele elemente ale propunerii în cadrul conferinţei de 
presă pe care a susţinut-o în data de 31 martie 2017, în Malta. Propunerile considerate 
drept fundamentale şi care vor fi susţinute cu fermitate sunt următoarele:  

 prevenirea creării unui vid juridic pentru întreprinderi care ar decurge din 
faptul că, după Brexit, legislaţia UE nu se mai aplică Regatului Unit;  

 asigurarea că Regatul Unit respectă toate angajamentele financiare şi 
obligaţiile pe care şi le-a asumat în calitate de stat membru;  

 căutarea unor soluţii creative şi flexibile cu scopul de a evita o frontieră 
strict controlată între Irlanda de Nord şi Irlanda. 

În introducere, documentul stabileşte obiectivul general al Uniunii în cadrul 
acestor negocieri  şi anume  acela de a apăra interesele UE, ale statelor sale membre, ale 
cetăţenilor  şi întreprinderilor din UE. Se doreşte reducerea la minimum  a 
incertitudinii şi perturbărilor cauzate de decizia Regatului Unit de a se retrage din UE 
pentru cetăţenii, pentru mediul de afaceri şi pentru statele membre ale UE, 
propunându-se o  abordare în mai multe etape, cu accentul iniţial pe o retragere 
ordonată. 

Aceste orientări abordează: principiile de bază, elementele pentru o 
abordare etapizată a negocierilor, un acord pentru o retragere ordonată, 
aspecte preliminare pentru viitoarele relaţii dintre UE şi Regatul Unit şi 
principiul cooperării loiale. 

I. PRINCIPIILE DE BAZĂ 

UE îşi reiterează dorinţa ca, pe viitor, să existe un parteneriat apropiat cu 
Regatul Unit. Orice acord care va fi încheiat cu Regatul Unit ca ţară terţă va trebui să se 
bazeze pe un echilibru între drepturi şi obligaţii. Accesul la piaţa unică necesită 
acceptarea tuturor celor patru libertăţi. În acest context, Consiliul European salută 
recunoaşterea de către guvernul britanic a faptului că cele patru libertăţi ale pieţei unice 
sunt indivizibile. 

Negocierile în temeiul articolul 50 TUE se vor desfăşura într-un singur pachet.  
În conformitate cu principiul conform căruia „nimic nu este convenit până când nu este 
convenit totul”, aspectele particulare nu pot fi stabilite separat.  

Uniunea va aborda negocierile cu poziţii unificate şi va dialoga cu Regatul Unit 
exclusiv prin canalele stabilite, orientări şi prin directivele de negociere. Pentru a nu 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/31-tusk-remarks-meeting-muscat-malta/
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submina poziţia Uniunii, nu vor exista negocieri separate între statele membre şi 
Regatul Unit cu privire la aspectele legate de retragerea Regatului Unit din Uniunea 
Europeană. 

II. ABORDAREA ETAPIZATĂ A NEGOCIERILOR 

Principalul obiectiv al negocierilor va fi să se asigure retragerea ordonată a 
Regatului Unit, astfel încât să se reducă incertitudinea şi, în măsura posibilului, să se 
reducă la minimum perturbările provocate de această schimbare bruscă. Consiliul 
European va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate şi va stabili momentul în 
care progresele sunt suficiente pentru a permite trecerea negocierilor în etapa 
următoare. 

Deşi un acord privind o viitoare relaţie între Uniune şi Regatul Unit ca atare nu 
poate fi finalizat şi încheiat decât atunci când Regatul Unit devine o ţară terţă, articolul 
50 din TUE impune să se ţină cont de condiţiile de retragere în cadrul viitoarelor relaţii 
ale Regatului Unit cu Uniunea. Este necesară identificarea unei înţelegeri generale 
asupra cadrului viitoarei relaţii pe parcursul unei a doua etape a negocierilor, în temeiul 
articolului 50 din TUE.  

În măsura în care este necesar se pot stabili măsuri tranzitorii care sunt în 
interesul Uniunii şi, după caz, să se ofere pasaje către cadrul previzibil al viitoarei relaţii 
din perspectiva progreselor înregistrate.  

Orice astfel de dispoziţii tranzitorii trebuie să fie clar definite, limitate în timp, şi 
să facă obiectul unor mecanisme eficiente de execuţie. Dacă se va lua în considerare o 
prelungire limitată în timp a acquis-ului Uniunii, aceasta va necesita aplicarea 
instrumentelor şi structurilor existente ale Uniunii referitoare la reglementare, buget, 
supraveghere, chestiuni judiciare şi asigurarea aplicării dispoziţiilor.  

Termenul de doi ani prevăzut la articolul 50 din TUE se încheie la data de 29 
martie 2019.  

III. ACORD PRIVIND CONDIŢIILE PENTRU O RETRAGERE ORDONATĂ 

Prioritatea negocierilor va consta în convenirea unor garanţii reciproce pentru 
protejarea statutului şi a drepturilor care decurg din dreptul UE la data retragerii în 
ceea ce îi priveşte pe cetăţenii Uniunii Europene şi ai Regatului Unit, precum şi pe 
familiile lor, afectaţi de Brexit. Astfel de garanţii trebuie să fie efective, aplicabile, 
nediscriminatorii şi cuprinzătoare, incluzând dobândirea dreptului de şedere 
permanentă după o perioadă neîntreruptă de şedere legală de cinci ani. Cetăţenii ar 
trebui să îşi poată exercita drepturile prin proceduri administrative accesibile şi simple.  

De asemenea, părăsirea Uniunii de către Regatul Unit va avea un impact asupra 
întreprinderilor din UE care au relaţii comerciale cu Regatul Unit şi îşi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul acesteia, precum şi asupra întreprinderilor din Regatul Unit 
care au relaţii comerciale cu Uniunea şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul acesteia.   

O înţelegere financiară unică ar trebui să asigure respectarea atât de către 
Uniune, cât şi de către Regatul Unit a obligaţiilor care decurg din întreaga perioadă a 
apartenenţei Regatului Unit la Uniune. Înţelegerea ar trebui să reglementeze toate 
angajamentele. 

Acordul de retragere ar trebui să includă mecanisme adecvate de soluţionare a 
litigiilor şi de asigurare a aplicării dispoziţiilor în ceea ce priveşte aplicarea şi 
interpretarea acordului de retragere, precum şi înţelegeri instituţionale cu limite 
stabilite în mod corespunzător care să permită adoptarea măsurilor necesare pentru 
abordarea situaţiilor neprevăzute în acordul de retragere. Toate acestea ar trebui să se 
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facă ţinând cont de interesul Uniunii de a-şi proteja efectiv autonomia şi ordinea 
juridică, inclusiv rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

IV. DISCUŢII PRELIMINARE ŞI PREGĂTITOARE PRIVIND UN 
CADRU PENTRU VIITOAREA RELAŢIE DINTRE UE ŞI REGATUL UNIT 

Consiliul European salută şi împărtăşeşte dorinţa Regatului Unit de a stabili un 
parteneriat strâns î după plecarea din UE. Guvernul britanic a indicat că nu va încerca 
să rămână în piaţa unică, dar ar dori să obţină un acord ambiţios de liber-schimb cu 
Uniunea Europeană. Acesta nu poate, totuşi, să echivaleze cu participarea la piaţa unică 
în ansamblul ei sau la o parte a acesteia, deoarece i-ar submina astfel integritatea şi 
buna funcţionare. 

Orice cadru viitor ar trebui să garanteze stabilitatea financiară în Uniune şi să 
respecte regimul şi standardele sale de reglementare şi de supraveghere, precum şi 
aplicarea acestora.  

V. PRINCIPIUL COOPERĂRII LOIALE 

Până la părăsirea Uniunii, Regatul Unit rămâne membru deplin al Uniunii 
Europene, supus tuturor drepturilor şi obligaţiilor stabilite în tratate şi în temeiul 
dreptului UE, inclusiv principiului cooperării loiale. Consiliul European recunoaşte 
necesitatea, în contextul internaţional, de a se ţine cont de particularităţile Regatului 
Unit în calitate de stat membru în curs de retragere, cu condiţia ca acesta să îşi respecte 
obligaţiile şi să rămână loial intereselor Uniunii atâta timp cât deţine încă statutul de 
membru.  

După adoptarea orientărilor de către Consiliul European şi pe baza unei 
recomandări din partea Comisiei, Consiliul afaceri generale din 22 mai 2017 este 
aşteptat: 

 să autorizeze deschiderea negocierilor; 

 să propună Comisia în calitate de negociator al UE; 

 să adopte directivele de negociere (mandatul detaliat pentru Comisie). 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului  afaceri generale 

În cadrul reuniunii Consiliului afaceri generale din 25 aprilie a.c, au fost 
adoptate concluziile privind politica de coeziune socială care s-au axat pe trei puncte 
principale: necesitatea simplificării regulamentelor în sprijinul beneficiarilor, 
îmbunătăţirea vizibilităţii acestei politici în Europa şi importanţa comunicării 
beneficiilor reale pe care le aduce în toate regiunile.  

Referitor la importanţa politicii de coeziune, Consiliul a apreciat rezultatele 
pozitive ale programelor aferente precum: Fondul social european, Fondul european de 
dezvoltare regională, şi Fondul de coeziune, pentru perioada 2007-2013, în ceea ce 
priveşte impactul economic şi social şi contribuţia la atenuarea crizei economice pentru 
întreprinderile şi cetăţenii din întreaga  UE. Miniştrii au  subliniat faptul că acestea au 
oferit sprijin financiar pentru 120.000 de întreprinderi nou-înfiinţate şi aproximativ 
400.000 de IMM-uri contribuind astfel  la crearea a un milion de locuri de 
muncă, au contribuit la construirea a 4900 de Km de drumuri noi şi la modernizarea a 
1500km de linii de cale ferată, au conectat 6 milioane de persoane la noile reţele de 
distribuţie a apei potabile şi 7 milioane de persoane la instalaţiile îmbunătăţite de 
epurare a apelor reziduale. 

Miniştrii au informat Preşedinţia despre încheierea acordului din cadrul 
Consiliului din 29 martie 2017,  pentru a creşte sprijinul UE pentru regiunile afectate de 
inundaţii, cutremure şi secetă. În cadrul noului sistem, contribuţia UE la costurile 
reconstrucţiei ar creşte la 90%. Aceasta aproape că ar dubla contribuţia UE 
pentru anumite regiuni  faţă de nivelul actual. 

Miniştrii au mai evidenţiat faptul că simplificarea regulamentelor de punere în 
aplicare a programelor favorizează atât pe beneficiari cât şi pe organismele responsabile 
cu gestionarea acestora, contribuind în acelaşi timp la uniformizarea costurilor 
administrative sau la reducerea acelora care sunt disproporţionale. 

În finalul dezbaterii Ian Borg, secretar parlamentar pentru fondurile UE al 
Maltei şi preşedinte al Consiliului a concluzionat: „(…) Coeziunea UE este evident o 
poveste de succes. Aceasta contribuie la crearea de locuri de muncă, stimulează 

file:///C:/Users/andreea.mihai/Downloads/st08307.en17%20v3.pdf
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creşterea şi face viaţa mai uşoară pentru milioane de cetăţeni europeni. Vizibilitatea 
este ceea ce lipseşte politicii de coeziune a UE. De aceea, Consiliul a convenit astăzi 
asupra modului în care am putea să demonstrăm mai clar felul în care politica de 
coeziune are un impact pozitiv direct asupra vieţilor cetăţenilor europeni.” 

În partea a doua a reuniunii  Consiliul a adoptat regulamentul privind reforma 
roamingului cu ridicata, care reprezintă pasul final pentru eliminarea tarifelor de 
roaming pentru telefonia mobilă în UE la 15 iunie 2017 şi decizia privind  
deschiderea benzii de frecvenţă de 700 MHz pentru serviciile de comunicaţii 
pe suport radio de bandă largă în toate statele membre ale UE. Utilizarea 
coordonată a acestui spectru de înaltă calitate va spori conectivitatea mobilă şi va 
stimula introducerea tehnologiei 5G. 

Consiliul afaceri generale (articolul 50) 

Reunit în data de 27 aprilie 2017, în formula UE 27, Consiliul a finalizat 
pregătirile pentru Consiliul European Special (articolul 50) din data 29 aprilie a.c., 
dezbătând proiectul de orientări pentru negocierile privind Brexitul. Odată ce au fost 
adoptate de Consiliul European, aceste orientări definesc cadrul pentru negocierile cu 
Regatul Unit şi stabilesc poziţiile şi principiile care vor călăuzi UE pe parcursul 
discuţiilor. 

Dl Louis Grech, viceprim-ministru al Maltei şi preşedinte al Consiliului afaceri 
generale a declarat: „A existat un consens clar în jurul mesei în ceea ce priveşte 
principalele principii care ar trebui să ne ghideze în cadrul discuţiilor cu Regatul Unit. 
Unitatea este unul dintre acestea. Suntem de acord că este în propriul nostru interes 
să negociem în mod unitar pentru obţinerea celui mai bun rezultat pentru toţi: 
împreună suntem mai puternici. Suntem de acord că dorim ca Regatul Unit să fie un 
partener apropiat, însă în contextul unor condiţii de concurenţă echitabile şi al unui 
echilibru între drepturi şi obligaţii. Şi suntem de acord că trebuie să începem cu 
începutul. Aşa că trebuie să demarăm prin pregătirea unei retrageri ordonate şi, ca 
un aspect prioritar, să garantăm drepturile cetăţenilor.” 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune 

 

Dimensiunea socială a Europei până în anul 2025 

Cartea albă privind viitorul Europei, 
prezentată în data de 1 martie a.c., a lansat o serie 
de dezbateri pe tema viitorului Europei. Comisia 
Europeană a abordat tema Dimensiunea socială a 
Europei până în anul 20258, prin lansarea la data 
de 26 aprilie a.c. a documentului de 
reflecţie privind dimensiunea socială a 
Europei. Scopul este acela de a identifica soluţii 
la provocările pe care le vor întâmpina în 
următorii ani şi de a se îndrepta spre piaţa muncii 
şi sisteme de protecţie socială mai echitabile şi 
mult mai funcţionale, pentru asigurarea unor 
condiţii mai bune de muncă şi de viaţă. 

În Declaraţia de la Roma, adoptată de 
liderii UE la data 25 martie 2017, a fost subliniată 
importanţa unei Europe sociale puternice pentru 
viitorul UE27, bazată pe creştere durabilă, care să 
promoveze progresul economic şi social, precum 
şi pe coeziune şi convergenţă, care să susţină 
integritatea pieţei interne şi să ia în considerare 
diversitatea sistemelor naţionale şi rolul vital al partenerilor sociali. 

                                                           

8 COM(2017)200 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_ro.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170200.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170200.do
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_ro.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-moGCh7_TAhVBBsAKHT1qCMoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_STATEMENT-17-767_en.pdf&usg=AFQjCNGHyLJhd6qJ3BPknB2h0Tltb_N8Sw&sig2=7CUw-GJ964pi5B1OhXNTWw&cad=rj
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-moGCh7_TAhVBBsAKHT1qCMoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_STATEMENT-17-767_en.pdf&usg=AFQjCNGHyLJhd6qJ3BPknB2h0Tltb_N8Sw&sig2=7CUw-GJ964pi5B1OhXNTWw&cad=rj
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Sunt prezentate 3 opţiuni pentru viitorul social al Europei:  

 limitarea „dimensiunii sociale” la libera circulaţie;  

 mai multe acţiuni în domeniul social în mod alternativ, pentru cei care 
doresc mai mult; 

  sau aprofundarea dimensiunii sociale în comun de către UE-27.  
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Opţiunea de politică aleasă va avea implicaţii care vor depăşi domeniul social, 
atingând competitivitatea Europei, capacitatea acesteia de a valorifica şi de a influenţa 
globalizarea, stabilitatea uniunii economice şi monetare, coeziunea în cadrul Uniunii şi 
solidaritatea între cetăţenii săi. Orice opţiune politică ar trebui privită şi din perspectiva 
provocărilor identificate, examinând domeniile în care acţiunile la nivelul UE pot oferi 
o valoare adăugată. Întrucât fiecare dintre cele trei opţiuni implică o serie de propuneri 
concrete de acţiune, şi alegerea între instrumentele posibile; trebuie să fie făcute din 
perspectiva provocărilor pe care le generează. Majoritatea exemplelor oferite pentru cea 
de a doua opţiune sunt valabile şi pentru cea de a treia şi viceversa. 

Modificarea sau nu, în viitor, a rolului Europei în sprijinul celor 27 de state 
membre va face obiectul discuţiilor care vor avea loc, în continuare, în următoarele luni. 
Comisia Europeană se angajează să aprofundeze şi să extindă această discuţie cu 
cetăţenii, cu partenerii sociali, cu alte instituţii ale UE şi cu liderii UE-27. 
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Comisia prezintă Pilonul european al drepturilor sociale 

Comisia a adoptat în data de 20 aprilie a.c. o propunere privind Pilonul european 
al drepturilor sociale9. Pilonul este prezentat sub două forme juridice cu conţinut 
identic: o recomandare a Comisiei şi o propunere de proclamaţie comună a 
Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei Europene. Pe această bază, Comisia 
va începe dezbaterile cu Parlamentul European şi cu Consiliul, în vederea obţinerii unui 
sprijin politic larg şi a unei aprobări la nivel înalt pentru sprijinirea pilonului 
drepturilor sociale. 

Comisia stabileşte 20 de principii şi drepturi esenţiale în sprijinul creării unor 
pieţe ale muncii şi al unor sisteme de protecţie socială echitabile şi funcţionale. Pilonul 
este conceput ca o busolă pentru un proces reînnoit de convergenţă către condiţii de 
muncă şi de viaţă mai bune în Europa, în principal pentru zona euro, fiind însă aplicabil 
tuturor statelor membre ale UE care doresc să participe. 

Se reafirmă unele drepturi care există deja în acquis-ul juridic al UE şi 
internaţional şi le completează pentru a ţine seama de noile realităţi. Principiile şi 
drepturile consacrate în cadrul pilonului sunt structurate în jurul a trei categorii: 
egalitate de şanse şi acces pe piaţa muncii, condiţii de lucru echitabile şi protecţie şi 
incluziune socială. Ele pun accentul pe modalitatea de a face faţă noilor evoluţii din 
universul muncii şi din societate, în general, pentru a îndeplini promisiunea înscrisă în 
tratate, aceea de a avea o economie socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate, 
care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social. 

 

Respectarea principiilor şi a drepturilor definite în Pilonul european al 
drepturilor sociale este o responsabilitate comună a statelor membre, a instituţiilor UE, 
a partenerilor sociali şi a părţilor interesate. Instituţiile europene vor contribui la 
stabilirea cadrului şi vor arăta calea de urmat pentru implementarea pilonului, cu 

                                                           

9  COM(2017) 250 final, Comunicarea Comisiei privind Pilonul european al drepturilor sociale,  
SWD(2017) 201 final,  SWD(2017) 206 final 
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17624&langId=en
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respectarea deplină a competenţelor statelor membre şi a tradiţiilor în ceea ce priveşte 
dialogul social.  

Comisia Europeană a mai prezentat o serie de iniţiative legislative şi nelegislative 
concrete care însoţesc Pilonul european al drepturilor sociale, referitoare la echilibrul 
dintre viaţa profesională şi cea personală a părinţilor şi a persoanelor cu 
responsabilităţi de îngrijire, la informaţiile pentru lucrători, la accesul la protecţia 
socială şi la timpul de lucru. Aceste iniţiative reflectă atât natura aspectelor care intră 
sub incidenţa pilonului, cât şi modul în care principiile şi drepturile înscrise pot fi 
implementate. 

Totodată, este instituit un tablou de bord social, care va monitoriza tendinţele şi 
rezultatele din statele membre în 12 domenii şi va fi utilizat pentru evaluarea 
progreselor înregistrate în direcţia obţinerii unui „triplu A” social pentru UE în 
ansamblu. Această analiză va fi inclusă în Semestrul european pentru coordonarea 
politicilor economice. 

 

Îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale 
primele iniţiative concrete 

Deşi majoritatea instrumentelor 
necesare pentru implementarea pilonului 
se află la dispoziţia statelor membre, dar şi 
a partenerilor sociali şi a societăţii civile, 
instituţiile Uniunii Europene, în special 
Comisia Europeană, pot contribui prin 
stabilirea cadrului şi arătarea direcţiei.  

Propunerea privind echilibrul 
dintre viaţa profesională şi cea 
personală10 prevede o serie de standarde 
minime noi sau mai ridicate pentru 
concediul parental, concediul de paternitate 
şi concediul de îngrijire. Ea include un nou 
drept pentru taţi, acela de a putea beneficia de un concediu de cel puţin 10 zile 
lucrătoare în jurul datei naşterii copilului. Propunerea prevede, totodată, că dreptul 
existent la un concediu parental de patru luni poate fi exercitat pentru copiii cu vârste 
de până la 12 ani, faţă de orientarea neobligatorie care prevede în acest moment vârsta 
de 8 ani. Concediul parental devine totodată un drept individual pentru mame şi taţi, 
fără transferul celor patru luni către celălalt părinte, ceea ce reprezintă un stimulent 
puternic pentru ca şi taţii să profite de această posibilitate. Pentru prima dată se 
introduce un concediu de îngrijire de cinci zile pe an, în cazul bolii unei rude directe. 
Toate aceste concedii legate de familie vor fi remunerate cel puţin la nivelul concediului 
medical. Propunerea va oferi totodată părinţilor cu copii de până la 12 ani şi 
persoanelor cu responsabilităţi de îngrijire dreptul de a solicita forme de muncă 
flexibile, de exemplu un program de lucru redus sau flexibil sau flexibilitate cu privire la 
locul de desfăşurare a activităţii. Se ţine seama de nevoile întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi se caută asigurări pentru ca acestea să nu fie afectate într-un mod 
disproporţionat. 

                                                           

10  COM(2017) 252 final Comunicare: O iniţiativă în sprijinul echilibrului dintre viaţa profesională şi cea 
personală pentru părinţi şi persoanele cu responsabilităţi de îngrijire  

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17604&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17604&langId=en
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Pe lângă această propunere legislativă, Comisia a mai lansat două consultări ale 
partenerilor sociali, care reflectă importanţa contribuţiei acestora la îndeplinirea 
obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale, în conformitate cu rolul lor 
stabilit în tratate. Prima consultare a partenerilor sociali se referă la 
modernizarea normelor privind contractele de muncă11. Directiva privind 
declaraţiile scrise (91/533/CEE) le oferă angajaţilor proaspăt încadraţi la un loc de 
muncă dreptul de a fi notificaţi în scris în legătură cu aspectele esenţiale ale raportului 
lor de muncă. Acest drept rămâne în continuare extrem de pertinent, dar trebuie ajustat 
pentru a ţine seama de noile realităţi şi practici de pe pieţele forţei de muncă pentru a 
asigura existenţa unor condiţii de lucru echitabile într-un univers al muncii dinamic. Ca 
atare, Comisia Europeană doreşte să deschidă o dezbatere privind garanţiile minime de 
care ar trebui să beneficieze orice lucrător, inclusiv cei care nu au încheiat contracte de 
muncă standard. Totodată, intenţionează să propună o revizuire a acestei directive până 
la sfârşitul anului curent. 

Comisia Europeană lansează şi o consultare a partenerilor sociali pe 
tema accesului la protecţia socială12, pentru a defini eventuale norme noi în acest 
domeniu. Drepturile şi obligaţiile asociate cu protecţia socială au fost dezvoltate de-a 
lungul timpului în principal pentru lucrătorii cu contracte de muncă standard, însă într-
o măsură insuficientă pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente şi 
pentru lucrătorii fără contracte de muncă standard. Modelele de lucru mai flexibile 
disponibile la momentul actual oferă noi oportunităţi de angajare, în special pentru 
tineri, dar pot fi totodată generatoare de precaritate şi inegalităţi. Comisia doreşte să 
elimine lacunele şi să exploreze noi modalităţi de a asigura accesul tuturor persoanelor 
care lucrează la protecţie socială şi la servicii de ocupare a forţei de muncă pe baza 
cotizaţiilor plătite. 

Comisia a adoptat o clarificare a Directivei privind timpul de lucru13, care 
oferă orientări pentru interpretarea diverselor aspecte ale acestei directive în 
concordanţă cu jurisprudenţa tot mai consistentă. Aceasta va ajuta statele membre să 
implementeze corect acquis-ul şi să evite declanşarea unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligaţiilor. 

 

 
 
 
 

                                                           

11 Prima etapă a consultării partenerilor sociali în conformitate cu articolul 154 din TFUE cu privire la o 
posibilă revizuire a Directivei privind declaraţiile scrise (Directiva 91/533/CEE) în contextul Pilonului 
european al drepturilor sociale – C(2017) 2611 
SWD: Evaluare REFIT a Directivei privind declaraţiile scrise (Directiva 91/533/CEE) – C(2017) 2611 
12 Prima etapă a consultării partenerilor sociali în conformitate cu articolul 154 din TFUE cu privire la o 
posibilă acţiune pentru abordarea provocărilor legate de accesul la protecţia socială al persoanelor, 
indiferent de forma de încadrare în muncă, în contextul Pilonului european al drepturilor sociale – 
C(2017) 2610 
13 Directiva privind timpul de lucru: Comunicare interpretativă privind Directiva 2003/88/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării 
timpului de lucru – C(2017) 2601 
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17614&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17614&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17614&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17615&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17616&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17616&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17616&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17616&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17617&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17617&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17617&langId=en
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 Constatarea neîndeplinirii obligaţiilor 

 

Cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor de către statele membre din 
luna aprilie 2017 

Prin pachetul lunar de decizii referitoare la acţiunile în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor, Comisia Europeană urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care 
nu şi-au îndeplinit obligaţiile care le revin în temeiul legislaţiei UE.  

Principalele decizii adoptate de Comisie (cuprinzând 4 scrisori de punere în 
întârziere, 45 de avize motivate, 11 sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi 2 
proceduri de încetare) sunt prezentate mai jos, fiind grupate pe domenii de politică. 
Totodată, Comisia a închis 155 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză 
au fost soluţionate fără a fi necesară continuarea procedurii de către aceasta. 

A. Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune 

Un aviz motivat:  

Sănătate şi securitate: Comisia transmite un aviz motivat Republicii Cehe, 
îndemnând-o să notifice transpunerea Directivei privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. 

B. Energie 

Avize motivate: 

1. Piaţa internă a energiei: Comisia solicită Ungariei să se conformeze pe 
deplin celui de al treilea pachet privind energia; 

2. Surse regenerabile de energie: Comisia solicită Poloniei să se conformeze 
pe deplin legislaţiei UE privind biocombustibilii. 

C. Mediu 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

1. Deşeuri: Comisia trimite România în faţa 
Curţii de Justiţie pentru neadoptarea unor măsuri naţionale 
privind gestionarea deşeurilor şi prevenirea generării de 
deşeuri. 

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii 
de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei de a revizui 
şi adopta planul naţional de gestionare a deşeurilor şi 
programul de prevenire a generării de deşeuri, în conformitate cu obiectivele Directivei-
cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE) şi ale economiei circulare. În pofida 
avertismentelor anterioare din partea Comisiei, autorităţile române nu şi-au îndeplinit 
obligaţia de a revizui şi actualiza planul naţional de gestionare a deşeurilor şi programul 
de prevenire a generării de deşeuri. Această revizuire ar fi trebuit să aibă loc cel târziu 
în anul 2013. Comisia a iniţiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în 
septembrie 2015 şi a trimis României un aviz motivat în mai 2016, solicitându-le 
autorităţilor să adopte rapid aceste instrumente de bază prevăzute de legislaţia în 
materie de deşeuri; 

2. Deşeuri: Comisia trimite Slovenia în faţa Curţii de Justiţie din cauza 
depozitelor ilegale de deşeuri. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1823_ro.htm
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Avize motivate: 

1. Deşeuri: Comisia solicită Belgiei să adopte normele UE privind deşeurile 
electronice; 

2. Deşeuri: Comisia invită Belgia să pună în aplicare legislaţia UE privind 
deşeurile de baterii; 

3. Impactul negativ asupra mediului înconjurător: Comisia solicită insistent 
Belgiei şi Republicii Cehe să îşi adapteze legile privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător; 

4. Deşeuri: Comisia solicită Finlandei să transpună normele UE privind 
deşeurile în legislaţia sa naţională; 

5. Directivele privind păsările şi habitatele: Comisia solicită Croaţiei să 
transpună în mod corect în dreptul său intern legislaţia UE privind protecţia naturii; 

6. Calitatea aerului: Comisia solicită insistent Italiei să ia măsuri împotriva 
particulelor în suspensie (PM10), pentru protejarea sănătăţii publice; 

7. Protecţia naturii: Comisia avertizează Polonia cu privire la intensificarea 
exploatării forestiere în pădurea Białowieża; 

8. Deşeuri: Comisia solicită Poloniei să transpună legislaţia UE privind 
deşeurile în dreptul său intern; 

9. Exploatarea forestieră ilegală: Comisia solicită Slovaciei să aplice corect 
Regulamentul UE privind exploatarea lemnului; 

10. Natura: Comisia solicită Regatului Unit să protejeze habitatele turbăriilor 
de acoperire. 

D. Stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de capital 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

1. Comisia trimite Croaţia, Cipru, Portugalia şi Spania în faţa Curţii de 
Justiţie a UE pentru faptul că nu au pus în aplicare în totalitate normele UE privind 
creditele ipotecare; 

2. Comisia trimite Irlanda în faţa Curţii de Justiţie din cauza faptului că 
aceasta nu a aplicat normele UE privind raportarea financiară. 

Avize motivate: 

1. Comisia solicită Belgiei să aplice normele UE privind denunţătorii; 

2. Comisia solicită insistent Ciprului, Spaniei, Croaţiei, Luxemburgului, 
Ţărilor de Jos şi Portugaliei să aplice normele privind conturile de plăţi; 

3. Comisia solicită României şi Spaniei să pună în aplicare noile norme 
privind caracterul definitiv al decontării. 

În urma crizei financiare, în 2012 au fost introduse 
norme privind compensarea la nivel central a instrumentelor 
derivate, în cadrul eforturilor depuse la scară mondială de a 
atenua riscurile sistemice la adresa stabilităţii financiare. În 
acest scop, UE şi-a modificat, normele financiare pentru a 
reduce şi mai mult riscurile legate de insolvenţa 
participanţilor la tranzacţii prevăzute în Directiva privind 
caracterul definitiv al decontării (Directiva 98/26/CE). În mod specific, Directiva 

https://ec.europa.eu/info/law/settlement-finality-directive-98-26-ec_en
https://ec.europa.eu/info/law/settlement-finality-directive-98-26-ec_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0026
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modificată [în Regulamentul (UE) nr. 648/2012] privind caracterul definitiv al 
decontării proteja operatorii de sistem care au oferit o garanţie unui alt operator de 
sistem şi urmărea să promoveze stabilitatea pieţelor financiare, facilitând şi mai mult 
schimburile comerciale transfrontaliere şi competitivitatea. România şi Spania nu au 
notificat Comisiei măsurile pe care le iau pentru a aplica respectiva modificare specifică, 
deşi aceste norme ar fi trebuit să fie puse în aplicare de către toate statele membre până 
la 17 august 2014. Având în vedere că nu au respectat termenul-limită iniţial, României 
şi Spaniei li s-au trimis scrisori de punere în întârziere în septembrie 2016. Din acest 
motiv, Comisia emite acum avize motivate către România şi Spania, solicitându-le să îşi 
alinieze legislaţia la dreptul Uniunii. Dacă acestea nu iau măsuri în termen de două 
luni, Curtea de Justiţie a UE poate fi sesizată cu privire la acest caz. 

E. Piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Servicii: Comisia trimite Grecia în faţa Curţii de Justiţie pentru restricţii privind 
serviciile de mediere. 

Avize motivate: 

1. Servicii poştale: Comisia solicită Belgiei să elimine condiţiile restrictive de 
acordare a licenţelor; 

2. Ingineria electrică, electronică şi mecanică: Comisia solicită insistent ca 3 
state membre să transpună noile norme privind supravegherea pieţei. Comisia 
Europeană a decis astăzi să trimită avize motivate către Cipru, Irlanda şi Portugalia, 
solicitându-le să transpună directivele UE în domeniul ingineriei electrice, electronice 
şi mecanice; 

3. Libera circulaţie a mărfurilor: Comisia solicită 
României să elimine restricţiile cu privire la instalarea de 
staţii de alimentare cu GPL. Comisia a trimis României un aviz 
motivat prin care îi solicită să ia măsuri care să permită 
instalarea de staţii de alimentare cu GPL pentru autovehicule şi 
pentru butelii de uz casnic. În prezent, legislaţia românească 
impune cerinţe pentru instalarea de noi staţii de alimentare cu 
GPL, inclusiv a celor fabricate şi comercializate în mod legal în 
alt stat membru. De asemenea, România nu a adoptat reglementările tehnice şi normele 
privind certificatele de protecţie contra incendiilor necesare în vederea instalării unor 
noi staţii de alimentare cu GPL. Comisia transmite respectivul aviz motivat deoarece 
această situaţie interzice de facto crearea şi vânzarea transfrontalieră de staţii de 
alimentare cu GPL, ceea ce contravine dispoziţiilor tratatului referitoare la libera 
circulaţie a mărfurilor (articolele 34-36). România are la dispoziţie două luni pentru a 
notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situaţiei. În caz contrar, 
Comisia poate decide să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a UE. 

F. Mobilitate şi transport 

Sesizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

1. Transport maritim: Comisia trimite Portugalia în faţa Curţii pentru că nu 
şi-a respectat obligaţiile în calitate de stat de pavilion; 

Scrisori de punere în întârziere: 

1. Transport rutier: Comisia ia măsuri împotriva legislaţiei austriece privind 
salariul minim; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32012R0648
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2. Transport rutier: Comisia solicită Luxemburgului, Poloniei şi Portugaliei 
să instituie registrul electronic naţional. 

Avize motivate: 

1. Transport feroviar: Comisia solicită Austriei să transpună în mod corect 
legislaţia UE privind certificarea mecanicilor de tren; 

2. Transport feroviar: Comisia invită Germania să transpună integral 
legislaţia UE privind interoperabilitatea sistemului feroviar; 

3. Transport maritim: Comisia solicită Belgiei şi Irlandei să pună în aplicare 
în mod corect legislaţia privind siguranţa maritimă; 

4. Siguranţă maritimă: Comisia solicită Irlandei, Italiei şi României să 
transpună normele privind echipamentele maritime. 

Comisia a solicitat Irlandei, Italiei şi României să 
transpună integral normele UE privind echipamentele 
maritime (Directiva 2014/90/UE). Scopul principal al 
directivei este îmbunătăţirea siguranţei maritime şi prevenirea 
poluării marine prin aplicarea uniformă a instrumentelor 
internaţionale relevante. Aceasta se referă la echipamentele 
maritime montate la bordul navelor UE şi asigură libera 
circulaţie a acestor echipamente pe teritoriul UE. Directiva 
trebuia să fie pusă în aplicare până la 18 septembrie 2016, cel târziu. Irlanda, Italia şi 
România încă nu au comunicat Comisiei măsurile de transpunere a directivei în dreptul 
naţional. Drept urmare, Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate Irlandei, Italiei 
şi României. Aceste ţări au la dispoziţie două luni pentru a notifica Comisiei măsurile 
luate pentru a alinia legislaţia naţională la dreptul UE; în caz contrar, Comisia 
Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu privire la acest caz. 

5. Transport feroviar: Comisia solicită Austriei, Germaniei, Belgiei şi 
Sloveniei să transpună normele privind cerinţele lingvistice; 

6. Transport feroviar: Comisia solicită Regatului Unit să adopte norme 
uniforme privind contractul de utilizare a infrastructurii în traficul feroviar 
internaţional. 

G. Justiţie, consumatori şi egalitate de gen 

Avize motivate: 

1. Comisia solicită Greciei să pună în aplicare Directiva UE privind 
drepturile victimelor; 

2. Nediscriminarea la locul de muncă: Comisia invită Ungaria să transpună 
integral Directiva privind concediul de maternitate. 

H. Impozitare şi uniune vamală 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Impozitare: Comisia trimite Italia în faţa Curţii de Justiţie din cauza reducerii 
accizelor la benzină şi la motorină. 

Închideri: 

Impozitare: Comisia soluţionează cu succes cazuri în Grecia şi în Slovacia pentru 
a proteja consumatorii care achiziţionează autoturisme în alt stat membru. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0090
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Mediu, afaceri maritime şi pescuit 

Un acces mai bun şi mai echitabil la instanţele naţionale în cauzele de 
mediu 

Comisia Europeană a adoptat un document de orientare14 având ca temă accesul 
la justiţie în probleme de mediu. În document se explică modul în care deciziile, actele 
şi omisiunile autorităţilor publice, care ţin de dreptul UE, în domeniul mediului pot fi 
contestate de către persoane fizice şi asociaţii în faţa instanţelor naţionale. 

Îndrumările au scopul de a ajuta persoanele fizice şi organizaţiile 
neguvernamentale să se decidă dacă introduc sau nu o acţiune în faţa instanţelor 
naţionale. Instanţele naţionale pot recurge la aceste orientări pentru a găsi mai uşor 
toate cauzele de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de care ar trebui să ţină seama 
atunci când se confruntă cu întrebări legate de accesul la justiţie în probleme de mediu. 
Aceste orientări sunt utile atât pentru administraţiile naţionale, care pot depista 
eventualele lipsuri din sistemele lor de justiţie, cât şi pentru întreprinderi, care pot 
înţelege mai bine ce drepturi şi obligaţii prevăzute în legislaţia UE intră în joc în 
deciziile, actele sau omisiunile care le privesc. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a emis o serie de hotărâri în care sunt 
explicate cerinţele UE privind accesul la justiţie în probleme de mediu, cum ar fi: 

 modul în care instanţele naţionale ar trebui să abordeze cazurile în care se 
susţine că planurile privind calitatea aerului din oraşe nu conţin măsuri suficient 
de eficace pentru respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite în legislaţia UE; 

 rolul jucat de cetăţeni, în special de organizaţiile neguvernamentale de 
protecţie a mediului, pentru a contribui la asigurarea respectării, în statele membre, a 
obligaţiilor prevăzute de legislaţia UE privind natura; 

 criteriile de evaluare pe care ar trebui să le folosească instanţele naţionale 
pentru a nu permite situaţiile în care cheltuielile de judecată prohibitive împiedică 
cetăţenii şi asociaţiile să îşi îndeplinească rolul pe care îl au în asigurarea respectării 
legislaţiei UE în domeniul mediului la nivel naţional. 

Orientările prezentate reunesc toate aceste hotărâri într-un singur text. 
Dispunând de un document cuprinzător, oamenii vor putea înţelege mai uşor hotărârile 
respective şi implicaţiile lor. 

După adoptarea orientărilor se vor purta discuţii cu statele membre care nu îşi 
respectă încă pe deplin obligaţiile, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene. Aceste discuţii vor avea loc şi în contextul procesului stabilit 
prin revizuirea punerii în aplicare a legislaţiei privind protecţia mediului. 

Un nou plan de acţiune menit să ajute regiunile să apere 
biodiversitatea şi să profite de avantajele economice oferite de protecţia 
naturii 

Comisia Europeană a adoptat un nou plan de acţiune15 pentru a îmbunătăţi 
protecţia naturii şi biodiversitatea în Uniunea Europeană, în beneficiul cetăţenilor săi şi 
al economiei. Planul constă din 15 acţiuni care trebuie realizate până în 2019 în scopul 

                                                           

14 C(2017) 2616 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION-Commission Notice on Access to 
Justice in Environmental Matters 
15 COM(2017) 198 final, Planul de acţiune pentru natură, cetăţeni şi economie 

http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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de a îmbunătăţi rapid punerea în aplicare a Directivelor „Păsări” şi „Habitate”16, care 
sunt iniţiativele emblematice ale UE în materie de politici de protecţie a naturii. 

Aceste directive instituie cea mai extinsă reţea coordonată din lume de zone 
protejate cu o bogată biodiversitate (reţeaua Natura 2000), care acoperă peste 18 % din 
suprafaţa terestră şi 6 % din zona maritimă a UE. Numai aceste zone protejate în sine 
au o contribuţie la PIB-ul UE cuprinsă între 1,7 şi 2,5 %, prin furnizarea de servicii 
ecosistemice precum stocarea carbonului, purificarea apei, polenizarea şi turismul. 
Planul de acţiune adoptat vizează îmbunătăţirea gestionării acestor zone, conectarea în 
sens mai larg a protecţiei naturii şi a activităţilor socioeconomice, precum şi 
colaborarea cu autorităţile naţionale, cu părţile interesate şi cu tinerii. 

Cele 15 acţiuni care trebuie să fie puse în aplicare până în anul 2019 se 
concentrează asupra a 4 domenii prioritare: 

1. îmbunătăţirea orientărilor şi a cunoştinţelor şi asigurarea unei coerenţe 
sporite cu obiectivele socioeconomice mai largi: 

 Comisia va ajuta statele membre să asigure o punere în aplicare eficace a 
legislaţiei şi să obţină beneficii economice; 

 Comisia va contribui la asigurarea accesului public online la datele 
necesare pentru punerea în aplicare a directivelor (de exemplu, imagini prin satelit 
furnizate de programul Copernicus); 

2. asumarea responsabilităţii politice şi consolidarea respectării normelor: 

 transmiterea unui mesaj clar către părţile interesate va consolida 
respectarea normelor; 

 de asemenea, Comisia va coopera cu autorităţile naţionale şi regionale, cu 
proprietarii de terenuri şi alte părţi interesate pentru o mai bună punere în aplicare şi 
pentru depăşirea provocărilor; 

3. consolidarea investiţiilor în reţeaua Natura 2000 şi îmbunătăţirea 
utilizării finanţării din partea UE: 

 propunerea de creştere cu 10 % a părţii din bugetul 
programului LIFE dedicată proiectelor care sprijină conservarea naturii şi a 
biodiversităţii, în limitele pachetului bugetar global al programului LIFE; 

 stimularea investiţiilor sectorului privat în proiecte dedicate naturii 
prin Mecanismul de finanţare a capitalului natural, un parteneriat în materie de 
finanţare între Comisie şi Banca Europeană de Investiţii, care furnizează împrumuturi 
şi investiţii individualizate; 

 promovarea sinergiilor cu finanţarea din fondurile politicii agricole 
comune (PAC), inclusiv Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, serviciile de 
consiliere agricolă şi Parteneriatul european pentru inovare „Productivitatea şi 
durabilitatea agriculturii”; 
                                                           

16 Directivele privind natura [Directiva „Păsări” (1979) şi Directiva „Habitate” (1992)] reprezintă piatra de 
temelie a politicii UE în domeniul biodiversităţii. Directivele au făcut obiectul unei „verificări a adecvării” 
care a oferit o evaluare globală a performanţei lor în materie de eficienţă şi eficacitate, ca parte a 
programului Comisiei Europene privind o reglementare adecvată şi funcţională (REFIT). Verificarea 
adecvării directivelor a implicat toate părţile interesate, inclusiv mobilizarea pozitivă a peste 500 000 de 
cetăţeni care şi-au exprimat sprijinul pentru directive prin intermediul unei consultări publice organizate 
de Comisie. Acesta este un nivel record de participare. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.eib.europa.eu/products/blending/ncff/index.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/cross-compliance/farm-advisory-system_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/cross-compliance/farm-advisory-system_ro
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRIabout
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRIabout
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
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 oferirea de orientări în sprijinul dezvoltării infrastructurilor verzi pentru o 
mai bună conectivitate a reţelei Natura 2000 şi sprijinirea soluţiilor bazate pe natură 
prin intermediul politicii UE de cercetare şi inovare şi prin utilizarea fondurilor 
programului-cadru Orizont 2020; 

4.  o mai bună comunicare şi informare, implicarea cetăţenilor, a părţilor 
interesate şi a comunităţilor: 

 sprijinirea schimbului de cunoştinţe cu autorităţile locale şi regionale prin 
intermediul unei platforme comune cu Comitetul Regiunilor; 

 implicarea tinerilor prin Corpul european de solidaritate, utilizând pe 
deplin cele 3,3 milioane euro destinate voluntarilor pentru sprijinirea conservării 
siturilor Natura 2000 şi asigurarea unei contribuţii, prin finanţarea UE, care să ofere 
tinerilor europeni noi oportunităţi de voluntariat sau de experienţe profesionale 
transfrontaliere; 

 sprijinirea sensibilizării, utilizarea noilor tehnologii şi consolidarea 
legăturilor dintre patrimoniul cultural şi cel natural, în special în contextul anului 2018, 
care este Anul European al Patrimoniul Cultural; 

 proclamarea zilei de 21 mai ca Ziua europeană Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/youth/solidarity/mission_ro
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 

 În data de 24 aprilie 2017, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate a avut o întrevedere oficială cu ministrul de externe al Rusiei, 
dl Serghei Lavrov, la Moscova. 

 Uniunea Europeană şi Rusia au un interes în a colabora îndeaproape cu privire 
la o serie de probleme de interes comun şi ar trebui să încerce să reducă diferenţele din 
anumite domenii printr-un dialog sincer şi deschis. 

Cei doi oficiali au discutat despre importanţa colaborării forţelor majore, în 
special în Siria, Libia şi despre procesul de pace între Israel şi Palestina, acordul nuclear 
cu Iranul, denuclearizarea Peninsulei Coreene, procesul de pace din Afganistan şi 
împărtăşirea responsabilităţilor la nivel mondial atunci când se referă la gestionarea 
fluxurilor de migraţie sau la eforturile de punere în aplicare a Acordului de la Paris 
privind schimbările climatice şi obiectivele de dezvoltare durabilă. 

De asemenea, dna Mogherini şi dl Lavrov au fost de acord cu privire la reluarea 
dialogului privind combaterea terorismului şi privind cooperarea, în zone precum 
Antartica şi dimensiunea nordică, dar şi al schimburilor interculturale, educaţionale 
sau pentru cercetare. 

La finalul întrevederii, Înaltul Reprezentant a subliniat că „(...) acest dialog nu 
elimină dificultăţile şi dezacordurile dintre cele două părţi, dar există şi domenii de 
cooperare şi coordonare la care putem explora posibilele modalităţi prin care Rusia şi 
Uniunea Europeană pot fi utile pentru a rezolva o parte din situaţiile cu care ne 
confruntăm în prezent.” 
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ELEMENT DE INTERES GENERAL 
  

Prima zi fără roaming în Uniunea Europeană - 15 iunie 2017 

Începând cu 15 iunie 2017, utilizatorii de telefoane mobile care călătoresc în 
ţări din UE vor putea iniţia apeluri, trimite mesaje sau naviga pe internet fără a plăti 
costuri suplimentare, altele decât cele prevăzute în costurile naţionale ale reţelelor la 
care sunt abonaţi. 

O dată cu adoptarea de către Consiliul 
Uniunii Europene, la 25 aprilie a.c., a actului juridic 
care limitează cât de mult pot percepe reciproc 
operatorii pentru a permite serviciile de roaming în 
întreaga Europă, s-a îndeplinit şi cerinţa pentru 
eliminarea taxelor de roaming. Având în vedere 
că Parlamentul European a adoptat17 deja rezoluţia 
sa privind pieţele de roamning cu ridicata,  la 6 
aprilie a.c., acordul Consiliului reprezintă ultima 
etapă înainte ca textul să fie semnat de ambele 
instituţii la jumătatea lunii mai şi publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la 
sfârşitul aceleiaşi luni. Apoi, va intra în vigoare, la 3 
zile după publicarea sa, astfel încât la termenul-
limită de 15 iunie 2017 serviciul de roaming la 
preţuri naţionale va putea fi aplicat. 

Acordul informal între Consiliu şi Parlament priveşte preţurile maxime pe care 
companiile şi le pot aplica reciproc pentru utilizarea reţelelor în roaming. Aceste costuri 
afectează indirect facturile finale ale consumatorilor. 

Roaming-ul fără suprataxe, aşa-numitul „roaming la preţuri naţionale”, este 
pentru cei care trăiesc în Europa şi care călătoresc în alte ţări ale UE pentru muncă. De 
asemenea, de această facilitate vor beneficia Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, la scurt 
timp după data de 15 iunie. 

De asemenea, roaming-ul la preţuri naţionale este menit să faciliteze 
comunicarea în timpul călătoriilor. Acesta nu este destinat să permită roaming-ul 
permanent, în care un client ar contracta un abonament în ţara cu tariful cel mai ieftin 
pentru a-l folosi, apoi, pentru serviciile de roaming în ţara sa de origine. 

Din 15 iunie 2017, preţul maxim la apelurile telefonice va scădea de la 5 
eurocenţi/minut până la 3,2 eurocenţi eurocenţi/minut în timp ce la 

                                                           

17 Pieţele de roaming cu ridicata:   
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 aprilie 2017 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
531/2012 în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata (COM(2016)0399 – C8-
0219/2016 – 2016/0185(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)  
Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 aprilie 2017 în vederea adoptării 
Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu 
ridicata (Text cu relevanţă pentru SEE) 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/04/25-free-roaming-from-june/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/04/25-free-roaming-from-june/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20170406&secondRef=TOC&language=ro
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mesajele SMS tarifele vor scădea de la 2 eurocenţi până la 1 eurocent per 
SMS.  

De asemenea, acordul prevede şi o reducere progresivă, pe parcursul a 5 ani, a 
tarifelor pentru serviciile de date: 

 de la 50 euro per Gigabyte - în prezent, la 7,7 euro per Gigabyte, începând 
cu 15 iunie 2017, şi în fiecare an după cum urmează: 

 la 6 euro per Gigabyte, la 1 ianuarie 2018; 

 4,5 euro în 2019;  

 3,5 euro în 2020;  

 3 euro în 2021; 

 2,5 euro în 2022. 

Norme speciale se aplică planurilor tarifare cu trafic nelimitat şi cartelelor 
preplătite. 

Reforma preţurilor din UE a fost o condiţie prealabilă de ordin practic şi juridic 
pentru a elimina tarifele de roaming, astfel cum este prevăzut în Regulamentul privind 
serviciile de roaming din 201518. Erau necesare plafoane noi pentru tarifele cu ridicata 
la serviciile de roaming pentru a se asigura faptul că operatorii vor fi în măsură să le 
ofere aceste servicii clienţilor fără suprataxă şi fără majorarea preţurilor la nivel 
naţional. 

„Votul final de astăzi al Consiliului deschide calea pentru serviciile de roaming 
cu titlu gratuit. (…) Atunci când europenii vor merge în vacanţă vara aceasta, vor 
beneficia de libertatea de a putea rămâne în contact şi de a folosi internetul ca şi când 
ar fi în ţara lor de origine. UE ne face viaţa mai uşoară prin modalităţi foarte 
practice” - a declarat dr. Emmanuel Mallia, ministrul maltez al competitivităţii şi 
economiei digitale, maritime şi a serviciilor. 

 

                                                           

18 Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de 
stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis şi de modificare a Directivei 2002/22/CE 
privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de 
comunicaţii şi a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii 
mobile în interiorul Uniunii (Text cu relevanţă pentru SEE) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
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