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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

Dintre rezoluţiile adoptate 

 

 Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de 
seră  

Parlamentul European a adoptat în data de 14 iunie a.c., rezoluţia privind 
reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării 
angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris1.  

Au fost adoptate amendamentele referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a 
emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în 
vederea realizării unei uniuni energetice reziliente şi a respectării angajamentelor 
asumate în temeiul Acordului de la Paris, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de 
monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor informaţii 
relevante pentru schimbările climatice2 .  

Unul dintre cele mai importante instrumente ale UE pentru combaterea 
schimbărilor climatice urmăreşte reducerea cu 30% a emisiilor care nu sunt acoperite 
de sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie până în 2030.  

Regulamentul va face posibilă stabilirea unor ţinte naţionale obligatorii pentru 
ţările membre UE – reducerea cu până la 100 milioane de tone de emisii de CO2 - în 
conformitate cu angajamentele asumate prin Acordul de la Paris, la care toate 

                                                           

1 Pe 5 octombrie  2016, în urma aprobării prealabile a Parlamentului European din 4 octombrie 2016, 
Consiliul a ratificat Acordul de la Paris. 

2
 COM(2016)0482 – 2016/0231(COD) 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/10/04-adoption-paris-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0256+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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sectoarele economice vor trebui să contribuie. Sectoarele industriale şi energetice, 
acoperite de sistemul de comercializare a emisiilor, vor trebui să reducă emisiile cu 
43%. Aceste obiective sunt, de asemenea, parte din angajamentul UE în Acordul de la 
Paris. 

Propunerea face posibil ca ţintele UE să fie separate în ţinte naţionale obligatorii 
pentru sectoarele care nu sunt acoperite de piaţa de carbon din UE, precum 
transportul, agricultura, construcţiile şi gestionarea deşeurilor.  

Fiecare stat membru va trebui să urmeze un parcurs de reducere a emisiilor, 
calculat începând cu 2018, nu cu 2020, aşa cum propusese Comisia Europeană, pentru 
a evita o creştere a emisiilor în primii ani sau o amânare a reducerilor lor. Fixarea 
obiectivelor obligatorii pentru statele membre vine în completare şi conferă 
instrumente mai puternice necesare implementării acordului. Pentru a le încuraja să îşi 
atingă obiectivele, Parlamentul European propune anumite prevederi care să 
recompenseze statele membre cu un PIB pe cap de locuitor sub media UE şi care iau 
măsuri din vreme sau care vor lua măsuri înainte de 2020, cu mai multă flexibilitate în 
partea a doua a schemei.  

Aceste decizii vin în completarea acţiunilor UE în domeniul combaterii efectelor 
negative ale schimbărilor climatice. Pentru a permite adaptarea la condiţiile de fapt, 
cotele  anuale  pentru  fiecare  stat  membru  se ajustează pentru a reflecta evoluţia 
emisiilor. Aceste ajustări vor trebui să aibă în vedere şi ţinta de reducere a GES cu cel 
puţin 80% până în anul 2050, faţă de nivelul înregistrat în anul 2005.  

Votul final a avut loc după discutarea în plenul Parlamentului European a 
deciziei preşedintelui american Donald Trump de a se retrage din Acordul de la Paris. 

 

În cadrul dezbaterilor din data de 13 iunie a.c., dna Catherine Bearder 
(ALDE, GB) a vorbit în nume propriu: „Cel mai puternic semnal pe care Parlamentul 
European îl poate oferi este seriozitatea sa în ceea ce priveşte combaterea 
schimbărilor climatice şi acţiunile reale de punere în aplicare a Acordului de la Paris 
prin adoptarea regulamentul privind partajarea eforturilor. (…) Acest regulament va 
traduce Acordul de la Paris în acţiuni concrete de către statele membre. Cu sau fără 
acţiuni climatice, Trump şi investiţii ecologice, Acordul de la Paris trebuie să 
avanseze.” 

Dl Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, consideră că: 
„Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări globale ale 
timpului nostru. Prin abordarea acestora, UE creează noi oportunităţi pentru 
cetăţenii europeni şi industria europeană. Decizia administraţiei SUA este pur şi 
simplu o greşeală”. 

La rândul său, deputatul european român Adina Vălean, totodată şi 
preşedintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară din 
Parlamentul European, a precizat că: „Avem nevoie de fapte, nu numai de vorbe. Dacă 
facem acest lucru, va exista un viitor. Dacă nu, Acordul de la Paris va fi doar un 
moment în istoria noastră, în care am decis să acţionăm în legătură cu schimbările 
climatice, dar de fapt am eşuat”.   
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Raportorul Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL) a fost de părere că: „Votul 
de astăzi dă un semnal clar pentru Donald Trump: Europa acţionează conform 
angajamentelor sale în Acordul de la Paris şi foloseşte ocaziile de a creşte ecologic, cu 
sau fără tine. Aproape toate grupurile politice au susţinut o legislaţie puternică şi 
ambiţioasă privind clima.” 

O dată cu adoptarea amendamentelor la propunerea de regulament, 
parlamentarii au deschis negocierile cu Consiliul în scopul de a ajunge la un acord. 
Negocierile vor începe de îndată ce Consiliul îşi va stabili poziţia. 

 

 Agenda europeană pentru economia colaborativă  

În rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la o agendă 
europeană pentru economia colaborativă3 se precizează că această economie trebuie 
promovată, deoarece ea nu este o ameninţare pentru economia tradiţională, şi, 
totodată, ea trebuie reglementată şi impozitată. 

Dacă această economie de colaborare se dezvoltă într-un mod responsabil se vor 
putea crea oportunităţi deosebite pentru cetăţeni şi consumatori, care au de câştigat de 
pe urma creşterii concurenţei, serviciilor personalizate, posibilităţilor mai mari de 
alegere şi a preţurilor mai mici. În acest sector creşterea economică este orientată spre 
consumatori permiţându-le acestora să aibă un rol mai activ. Promovarea acestei 
economii trebuie să includă nu doar noile modele comerciale propuse, ci şi noua formă 
de integrare între economie şi societate. 

În ceea ce priveşte reglementarea - este necesar să se examineze dispoziţiile 
legislaţiei relevante privind combaterea discriminării cu prilejul unor analize şi 
recomandări ulterioare în acest domeniu. De asemenea, se constată că este nevoie de 
mai multă claritate în domeniul protecţiei consumatorilor în caz de litigii, iar 
platformele colaborative trebuie să asigure sisteme eficace pentru procedurile de 
depunere a reclamaţiilor şi reglementarea litigiilor, ajutându-i astfel pe consumatori să 
îşi exercite drepturile. 

Textul rezoluţiei subliniază că statele membre trebuie să se impună cu mai multă 
stricteţe în ceea ce priveşte legislaţia existentă şi solicită Comisiei Europene să încerce 
să definească un cadru pentru sancţionarea abaterilor, sprijinind eforturile depuse de 
statele membre, în special pe marginea Directivei serviciilor şi a acquis-ului în materie 
de drepturi ale consumatorilor, deoarece sectorul turismului şi al serviciilor sunt în 
acest moment segmentul cel mai dezvoltat al economiei colaborative.  

 

 Decalajul de pensii dintre bărbaţi şi femei 

 La nivelul întregii Uniuni Europene decalajul de pensii dintre bărbaţi şi 
femei este de aproximativ 40% şi a crescut în ultimii 5 ani în mai mult de jumătate din 
statele membre. Diferenţele de salariu dintre bărbaţi şi femei erau în 2014 de 16,3%. 

În acest context, Parlamentul European a adoptat în data de 14 iunie a.c., o 
rezoluţie referitoare la necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica şi 
a preveni decalajul dintre pensiile bărbaţilor şi cele ale femeilor4 , în care se precizează 

                                                           

3
 2017/2003(INI) 

4 2016/2061(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0271+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0260+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2003(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2061(INI)
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că trebuie să fie acordată plată egală pentru muncă egală, iar pensiile să ţină cont de 
întreaga perioadă activă a unei persoane.  

De asemenea, o pensie publică minimă trebuie să fie acordată oricui, indiferent 
de viaţa profesională a beneficiarului. 

Textul rezoluţiei mai precizează că femeile ar trebui să poată lucra mai mult, 
până la o vârstă mai înaintată, să aibă mai puţine pauze în carieră şi să li se permită să 
aibă acces la funcţii de conducere. De asemenea, este subliniat rolul important pe care 
pensiile de urmaş îl au în protejarea multor femei în vârstă de riscul ridicat de sărăcie şi 
de excluziune socială cu care se confruntă în comparaţie cu bărbaţii în vârstă. În acest 
context, se solicită statelor membre să reformeze sistemele de pensii de urmaş, atunci 
când este necesar, astfel încât să nu fie defavorizate femeile necăsătorite. De aceea, PE 
invită statele membre, ca împreună cu Comisia Europeană, să studieze, ţinând seama 
de ratele ridicate de divorţ şi de numărul mare al cuplurilor necăsătorite, efectele 
diferitelor sisteme care asigură pensii de urmaş asupra sărăciei şi a excluziunii sociale a 
femeilor în vârstă şi să ia în considerare posibilitatea furnizării de instrumente juridice 
pentru asigurarea unor drepturi de pensie partajate în caz de divorţ.  

Prin rezoluţia sa, Parlamentul European solicită statelor membre să se asigure că 
atât bărbaţii, cât şi femeile au şansa de a realiza perioade integrale de contribuţie şi să 
asigure tuturor dreptul la pensie, în vederea eliminării decalajului de pensii prin 
combaterea discriminării de gen în ocuparea forţei de muncă, prin adaptarea educaţiei 
şi a planificării carierei, prin îmbunătăţirea echilibrului dintre viaţa profesională şi viaţa 
privată şi prin creşterea investiţiilor în îngrijirea copiilor şi a persoanelor în vârstă. 

Totodată, consideră necesare măsuri cum ar fi elaborarea de reglementări 
temeinice privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă care să ţină seama de 
riscurile profesionale de gen, precum şi de riscurile psihosociale, investiţiile în serviciile 
publice de ocupare a forţei de muncă care să poată orienta femeile de toate vârstele în 
căutarea unui loc de muncă şi introducerea unor norme flexibile pentru tranziţia de la 
un loc de muncă la pensie. 
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PRESEDINŢIA MALTEZĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 
 

Reuniunea Consiliului pentru agricultură şi pescuit 

În cadrul reuniunii din data de 12 iunie 2017,  miniştrii au dezbătut propunerea 
legislativă pentru un nou regulament privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice. Propunerea privind  producţia ecologică şi etichetarea produselor 
ecologice5, care fost prezentată de către Comisie în martie 2014, vizează îmbunătăţirea 
legislaţiei privind producţia ecologică şi prevede obiective precum: eliminarea 
obstacolele din calea dezvoltării durabile a producţiei ecologice din UE, garantarea 
concurenţei echitabile pentru fermieri şi operatori şi creşterea încrederii 
consumatorilor în produsele ecologice. 

În partea a doua a reuniunii, Consiliul a fost informat de către Comisia 
Europeană cu privire la cele mai recente evoluţii din principalele sectoare agricole. 
Comisia a considerat că în ultimele luni situaţia pieţei s-a îmbunătăţit în mod 
semnificativ în mai multe sectoare, cu toate că au existat şi unele excepţii cum ar fi de 
exemplu în sectorul cărnii de pasăre şi în sectorul cărnii de porc din anumite state 
membre.  

În general miniştrii au salutat semnalele pozitive ale pieţii, dar unii dintre ei au 
atras atenţia asupra anumitor sectoare care încă se confruntă cu dificultăţi din cauza 
ofertei sezoniere excedentare, condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a restricţiilor 
veterinare.   

„(…) Salutăm evoluţiile pozitive din numeroase sectoare agricole, dar nu putem 
să renunţăm la vigilenţă. Consiliul rămâne atent şi este pregătit să reacţioneze în 
cazul unei deteriorări bruşte a condiţiilor economice” a declarat dl Clint Camilleri, 
secretar parlamentar maltez pentru agricultură şi preşedinte al Consiliului. 

 

                                                           

5
 COM(2014)180 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/ALL/?uri=CELEX:52014PC0180&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/ALL/?uri=CELEX:52014PC0180&from=EN
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Reuniunea Consiliului pentru ocuparea forţei de muncă, 

politică socială, sănătate şi consumatori (EPSCO) 

 

În cadrul reuniunii Consiliului din perioada 15-16 iunie 2017, miniştrii au 
dezbătut unele aspecte privind Semestrul european 2017 punându-se accent pe 
recomandările specifice fiecărei ţări. Consiliul UE a aprobat aspectele sociale şi pe cele 
privind ocuparea forţei de muncă din cadrul recomandărilor şi a considerat pachetul de 
măsuri propus drept unul echilibrat şi corespunzător priorităţilor naţionale. S-a 
exprimat faptul că în prezent în UE există o redresare economică, dar că în pofida 
acestei îmbunătăţiri eforturile trebuie continuate pentru a menţine o creştere 
economică echitabilă, favorabilă incluziunii.  

Obiectivul general al recomandărilor 2017-2018 este de a crea mai multe locuri 
de muncă şi o creştere economică mai rapidă, ţinând seama, totodată, de considerentele 
de echitate socială. În acest an s-a pus un accent deosebit pe recunoaşterea rolului 
esenţial al partenerilor sociali, în special în cadrul negocierilor colective, în 
conformitate cu practicile naţionale. Implicarea partenerilor sociali în elaborarea şi 
punerea în aplicare a politicilor şi reformelor relevante este esenţială pentru a spori 
răspunderea şi eficacitatea acestora. 

Consiliul UE a adoptat două avize ale Comitetului pentru ocuparea forţei de 
muncă (EMCO): avizul referitor la evaluarea orizontală a propunerilor Comisiei privind 
recomandările specifice fiecărei ţări pentru 2017, inclusiv rezultatele supravegherii 
multilaterale privind recomandările specifice fiecărei ţări pentru 2016 şi avizul referitor 
la integrarea refugiaţilor pe piaţa muncii. 

În a doua parte a lucrărilor a avut loc o dezbatere informală  cu privire la pilonul 
european al drepturilor sociale.  

În data de 16 iunie 2017, Consiliul a adoptat proiectul de concluzii prin care se 
urmăreşte o contribuţie la obiectivul de stopare a creşterii supraponderabilităţii şi 
obezităţii infantile. Potrivit acestora, activitatea fizică inadecvată şi alimentaţia 
dezechilibrată duc la supraponderabilitate, obezitate şi diferite boli cronice. Statele 
membre au fost invitate să includă în planurile naţionale de acţiune, strategiile sau 
activităţile lor privind alimentaţia şi activitatea fizică, măsuri trans-sectoriale care 
vizează combaterea obezităţii infantile, concentrându-se nu numai asupra promovării 
sănătăţii şi a prevenirii bolilor, ci şi asupra copiilor şi adolescenţilor care sunt deja 
supraponderali sau obezi. Acestea ar trebui să se includă în special politici şi acţiuni 
trans-sectoriale pe tot parcursul vieţii cu scopul de a se reduce inegalităţile socio-
economice şi, în mod special, de a se aborda situaţia copiilor şi adolescenţilor 
vulnerabili din cadrul comunităţilor defavorizate din punct de vedere social, de exemplu 
prin oferirea unui acces îmbunătăţit la o alimentaţie sănătoasă şi la activitate fizică, 
măsuri care crează medii propice în instituţiile de învăţământ pentru copii şi în centrele 
de îngrijire a copilului pentru încurajarea unei alimentaţii sănătoase şi a unei activităţi 
fizice benefice pentru sănătate. De asemenea, statele membre ar trebui să elaboreze 
orientări  specifice privind regimurile alimentare pentru copii şi adolescenţi care să se 
refere atât la cei cu o greutate sănătoasă, cât şi la cei supraponderali sau obezi. 

În decursul lucrărilor, miniştrii au mai adoptat proiectul de concluzii privind 
încurajarea cooperării voluntare iniţiate de statele membre între sistemele de sănătate. 
S-a considerat că prin consolidarea cooperării în anumite domenii se pot obţine 
rezultate mai bune pentru pacienţi şi pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, 
sporindu-se, totodată, eficienţa sistemelor de sănătate. Cooperarea voluntară va 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9589-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9653-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9258-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9977-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9977-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9977-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9978-2017-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9978-2017-REV-1/ro/pdf
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îmbunătăţi accesul pacienţilor la tehnologiile din domeniul sănătăţii şi va determina 
acumularea de experienţă în cadrul statelor membre, precum şi consolidarea  
capacităţii de a furniza  servicii inovatoare de înaltă specializare. Statele membre au fost 
invitate să-şi intensifice schimbul de informaţii cu privire la politicile naţionale privind 
stabilirea preţurilor şi rambursarea, acordurile de stabilire a preţurilor la medicamente, 
pentru mai multă transparenţă. Acestea îmbunătăţesc efectul de levier al fiecărui stat 
membru în cadrul negocierilor cu sectorul farmaceutic, asigurându-se astfel preţuri mai 
accesibile pentru aceste produse pe teritoriul UE.  

 

Reuniunea Eurogrup – 15 iunie 2017 

Miniştrii de finanţe din zona euro au finalizat dezbaterea privind a doua evaluare 
a programului de ajustare economică al Greciei finanţat prin Mecanismul european de 
stabilitate.  

Eurogrupul a salutat adoptarea de către parlamentul Greciei a acţiunilor 
preliminare convenite. Acestea fac parte din reformele de politică asupra cărora ţara a 
convenit cu instituţiile creditoare (Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, 
Mecanismul european de stabilitate (MES) şi Fondul Monetar Internaţional) la data de 
2 mai 2017. Eurogrupul şi-a reafirmat abordarea cu privire la sustenabilitatea datoriei 
publice a Greciei care a fost convenită în mai 2016, oferind, totodată, câteva detalii 
suplimentare privind măsurile referitoare la datoria pe termen mediu care ar putea fi 
acumulată de Grecia. 

Eurogrupul a salutat angajamentul Greciei de a menţine un excedent primar de 
3,5 % din PIB până în anul 2022 şi, ulterior, o traiectorie bugetară coerentă cu cadrul 
bugetar european. Conform analizei Comisiei Europene, o astfel de conformitate ar fi 
obţinută cu un excedent primar egal sau peste, dar aproape de 2,0 % din PIB în 
perioada 2023-2060. În acest context, conducerea FMI va adopta în scurt timp un nou 
acord stand-by de 14 luni pentru Grecia. Mecanismul european de stabilitate (MES) va 
putea să plătească următoarea tranşă din asistenţa financiară acordată Greciei 
disponibilă în cadrul programului, după ce statele membre din zona euro îşi vor finaliza 
procedurile naţionale relevante de autorizare a plăţii. Următoarea tranşă acordată 
Greciei va fi în valoare de 8,5 miliarde euro. 

 

Reuniunea Consiliului pentru afaceri economice şi financiare 

(ECOFIN) – 16 iunie 2017  

 

În cadrul şedinţei Consiliului ECOFIN, miniştrii europeni de finanţe şi economie 
au convenit asupra propunerii de directivă care vizează modificarea actualelor norme în 
materie de TVA, pentru a permite publicaţiilor electronice să beneficieze de cote reduse 
de TVA, care urmează a fi decise de statele membre ale UE. În prezent, în majoritatea 
ţărilor din UE, publicaţiile electronice fac obiectul unei cote standard de TVA (cel puţin 
15 %), în timp ce publicaţiile pe suport fizic pot beneficia de cote semnificativ mai mici, 
care, în unele cazuri, pot fi reduse la nivelul de 0%. 

Apoi, referitor la mecanismul de taxare inversă a TVA-ului în Uniune, miniştrii 
au susţinut o dezbatere privind abordarea generală cu privire la o propunere de 
directivă a Consiliului UE care ar permite aplicarea temporară a unui mecanism 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eurogroup/2017/06/15/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/reduced-vat-epublications/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/reduced-vat-epublications/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/vat-reverse-charge/
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generalizat de taxare inversă a TVA-ului, prin derogare de la principalele principii ale 
actualului sistem de TVA al UE. Aplicarea acestui mecanism va fi facultativă pentru 
statele membre UE şi autorizată, în anumite condiţii, pentru tranzacţiile interne între 
întreprinderi care se referă la servicii sau bunuri facturate la peste 10.000 euro. Taxarea 
inversă transferă răspunderea pentru raportarea unei tranzacţii grevate de TVA de la 
vânzătorul de bunuri sau servicii la cumpărător. Propunerea a fost făcută ca urmare a 
unei solicitări din partea statelor UE, care sunt afectate în mod deosebit de frauda în 
domeniul TVA şi care nu dispun de suficiente măsuri de combatere a acestui fenomen. 

Referitor la întărirea reglementărilor din cadrul Uniunii bancare, 
Consiliul ECOFIN a convenit asupra poziţiei sale privind două propuneri noi: 

- un proiect de directivă de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce 
priveşte rangul instrumentelor de datorie negarantate în cadrul procedurii de 
insolvenţă; 

- un proiect de regulament privind dispoziţii tranzitorii pentru 
introducerea Standardului internaţional de raportare financiară nr. 9 (IFRS 9) şi 
tratarea ca expuneri mari a anumitor expuneri din sectorul public denominate în alte 
monede decât monedele naţionale ale statelor membre ale UE. 

Miniştrii din cadrul Consiliului ECOFIN au examinat progresele realizate cu 
privire la alte propuneri referitoare la Uniunea bancară, respectiv: 

- modificările la Regulamentul privind cerinţele de capital şi la Directiva 
privind cerinţele de capital; 

- modificările la Directiva privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor 
bancare; 

- modificările la Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluţie; 
- propunerea de regulament de instituire a unui Sistem european de 

asigurare a depozitelor (EDIS). 

Scopul acestor propuneri este de a consolida şi mai mult rezilienţa sectorului 
bancar al UE şi de a spori stabilitatea financiară în UE, dar, în acelaşi timp, de a face 
normele actuale mai puţin împovărătoare pentru băncile mai mici. Totodată, aceste 
propuneri au rolul de a alinia normele UE privind U…,niunea bancară cu o serie 
de standarde convenite la nivel internaţional, în special cu standardele convenite în 
cadrul Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară şi al Consiliului pentru 
Stabilitate Financiară. 

În ceea ce priveşte lucrările Semestrului european 2017, Consiliul ECOFIN a 
aprobat recomandările specifice fiecărei ţări pentru anul 2017 (RST) şi le va transmite 
Consiliului European spre aprobare. 

De asemenea, miniştrii ECOFIN au discutat despre un cod de conduită revizuit al 
Pactului de stabilitate şi de creştere şi au avut un schimb de opinii cu privire la o 
prezentare a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a iniţiativelor din 
cadrul Planului de acţiune pentru consolidarea combaterii finanţării terorismului. 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/banking-union/risk-reduction-european-deposit-insurance-scheme/
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 Migraţie 

Agenda europeană privind migraţia 

Comisia Europeană a prezentat în data de 13 iunie a.c., rapoartele6 referitoare la 
stadiul măsurilor efectuate conform Agendei europene privind migraţia pentru  
stabilizarea fluxurilor de migraţie şi gestionarea mai eficientă a frontierelor externe.  

Rapoartele prezentate arată că ritmul transferurilor a crescut semnificativ în 
anul 20177 şi relocarea8 este pe drumul cel bun. Rezultatele9 obţinute în urma 
Declaraţiei UE-Turcia asigură gestionarea eficientă a fluxurilor de migraţie de-a lungul 
rutei est-mediteraneene. Totuşi, Comisia Europeană doreşte ca statele membre să îşi 
intensifice eforturile pentru a-şi respecta obligaţiile juridice şi să contribuie în mod 
echitabil şi proporţional la mecanismul de transfer al Uniunii.  

Republica Cehă, Ungaria şi Polonia nu au făcut nici un demers în acest sens, iar 
Comisia Europeană a decis să lanseze proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligaţiilor împotriva lor10. 

                                                           

6 Al treisprezecelea raport privind transferul şi relocarea; Al şaselea raport privind progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a Declaraţiei UE-Turcia; Al patrulea raport referitor la progresele 
înregistrate privind operaţionalizarea Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă. 

7 Un număr de 10.300 de persoane au fost transferate din ianuarie până în prezent, de 5 ori mai 
multe faţă de 2016. La 9 iunie a.c., numărul total al transferurilor era de 20.869 . Având în vedere că 
acum aproape toate statele membre efectuează transferuri din Italia şi Grecia, obiectivul transferării 
tuturor persoanelor eligibile până în septembrie 2017 pare realizabil. Obligaţia legală a statelor membre 
de a transfera persoanele eligibile nu va înceta după luna septembrie a.c. 

8  Trei sferturi (16.419) din cele 22.504 de relocări convenite în luna iulie 2015 au fost deja 
încheiate. Relocările efectuate în temeiul Declaraţiei UE-Turcia au atins un nou record în mai 2017, 
aproape 1.000 de refugiaţi sirieni beneficiind de posibilitatea de a intra în UE pe căi sigure şi legale. 
Numărul total de relocări din Turcia efectuate în temeiul declaraţiei se ridică la 6.254. 

9 Reducerea considerabilă a numărului de cazuri de trecere neregulamentară a frontierei în 
Grecia şi relocarea cu succes a peste 6.000 de sirieni, care au avut acces la căi sigure şi legale în Europa. 

10 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_en.htm 
 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_240_RO_ACTE_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170613_thirteenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170613_sixth_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170613_sixth_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170613_report_on_the_operationalisation_of_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170613_report_on_the_operationalisation_of_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_en.htm
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La 1 an de la adoptarea Declaraţiei UE-Turcia, numărul de treceri zilnice ale 
frontierei dinspre Turcia în insulele greceşti este de aproximativ 50 pe zi , iar numărul 
persoanelor care şi-au pierdut viaţa în Marea Egee a scăzut considerabil. Operaţiunile 
de returnare au avut evoluţii pozitive, ca urmare - numărul migranţilor returnaţi a 
ajuns la 1.798. Pentru a creşte numărul returnărilor şi a îmbunătăţi condiţiile de 
primire din insule sunt necesare eforturi suplimentare din partea autorităţilor elene, a 
agenţiilor UE şi a statelor membre. Conform raportului anual privind Instrumentul 
pentru refugiaţii din Turcia, UE şi Turcia depun în continuare eforturi pentru 
accelerarea sprijinului financiar astfel fiind alocate 2,9 miliarde euro din totalul de 3 
miliarde euro prevăzute pentru perioada 2016-2017.  

În ultimele luni, au fost înregistrate progrese privind desfăşurarea integrală 
a echipelor europene de poliţie de frontieră şi ale gărzii de coastă . Peste 1.600 de ofiţeri 
au fost trimişi să acorde sprijin forţelor naţionale din Grecia, Italia, Bulgaria şi Spania, 
iar frontierele externe ale UE sunt mai bine protejate. Agenţia europeană pentru poliţia 
de frontieră şi garda de coastă a finalizat evaluările privind vulnerabilitatea frontierelor 
externe ale statelor Schengen şi a adresat recomandări concrete unui număr de 20 de 
state. De asemenea, s-au realizat progrese în cadrul negocierilor cu Serbia, iar Comisia 
intenţionează să propună cât mai curând lansarea negocierilor cu alte ţări vecine (de 
exemplu Albania, Bosnia şi Herţegovina şi Muntenegru). 

Ritmul operaţiunilor de returnare organizate de poliţia de frontieră şi garda de 
coastă la nivel european s-a intensificat de la începutul anului 2017 fiind returnaţi 6.799 
de migranţi aflaţi în situaţie de şedere ilegală (o creştere de peste 157 % în comparaţie 
cu anul 2016). În acelaşi timp, statele membre trebuie să trimită personal calificat care 
să participe la operaţiunile în desfăşurare şi pentru a acoperi lacunele existente în 
materie de resurse umane şi echipamente tehnice.  

Lansat în urmă cu 1 an, Cadrul de parteneriat privind migraţia cu ţările terţe a 
condus la progrese semnificative în combaterea reţelelor de introducere ilegală de 
migranţi, prin cooperarea cu ţări-cheie din Africa, în special cu Libia. Fondul fiduciar al 
UE a acordat sprijin prin mobilizarea sumei de 1,9 miliarde euro pentru remedierea 
cauzelor profunde ale migraţiei şi sprijinirea gestionării mai eficiente a migraţiei în 
ţările de origine şi de tranzit.  

Dl Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, a susţinut că 
eforturile comune de gestionare a fluxurilor migratorii au început să dea roade, dar 
pierderile tragice de vieţi omeneşti în Marea Mediterană nu au fost oprite. Trebuie 
intensificată cooperarea cu ţările terţe, protejând astfel frontierele externe ale UE şi 
asigurându-ne că cei care nu au dreptul de a rămâne în UE sunt returnaţi rapid în ţările 
lor de origine. Putem să gestionăm într-o manieră eficace migraţia în Europa numai 
dacă ne unim toţi eforturile, într-un spirit de solidaritate şi responsabilitate. 

 

Educaţie 

La 30 de ani de la înfiinţarea programului Erasmus  

În data de 13 iunie 2017, au fost aniversaţi 30 de ani de la înfiinţarea 
programului „Erasmus”.  

Dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, şi dl Antonio Tajani,  
preşedintele Parlamentului European, au prezidat festivităţile aniversării la sediul 
Parlamentului European de la Strasbourg. Cu această ocazie, a fost lansată o nouă 
aplicaţie mobilă Erasmus+, concepută pentru studenţi, cursanţii din învăţământul 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6941-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6941-2017-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_385_RO_ACTE_f.pdf
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profesional şi participanţii la schimburile pentru tineri care va facilita experienţa 
Erasmus+ a tinerilor. 

Aplicaţia mobilă Erasmus+, disponibilă deja pentru iOS şi Android, va permite 
participanţilor: 

 să monitorizeze cu uşurinţă progresele înregistrate în ceea ce priveşte 
diferitele etape administrative. Studenţii vor putea, de asemenea, să aprobe şi să 
semneze online acordurile de studiu cu universităţile de origine şi cu universităţile-
gazdă; 

 să partajeze şi să voteze sfaturile preferate pentru a-i ajuta pe ceilalţi să se 
integreze în comunitatea locală;  

 să-şi îmbunătăţească competenţele lingvistice prin intermediul unui link 
direct către Erasmus+ Online Linguistic Support platform, care oferă cursuri on-line şi 
mentorat interactiv.  

  

Retragerea SUA din cadrul COP21 privind schimbările 
climatice  

Declaraţia dlui Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei 
Europene, referitoare la decizia de retragere a preşedintelui Donald Trump 
din cadrul COP21 – 14 iunie 2017 

„Când m-am adresat celor prezenţi în cadrul Conferinţei de la Paris, din 
noiembrie 2015, am văzut întreaga lume unită în jurul unui obiectiv simplu, acela de a 
preda generaţiilor viitoare o planetă mai sănătoasă, mai stabilă, societăţi mai 
echitabile şi economii mult mai prospere şi moderne.  Datorită negociatorilor şi, în 
special, negociatorului-şef pentru Uniunea Europeană, bunul meu prieten Miguel 
Arias Cañete, a fost încheiat un acord istoric. Omenirea a fost de acord să îşi salveze 
unica şi singura ei casă. Făcând dreptate în adevăratul sens al cuvântului – cadouri 
de la Dumnezeu – Insulele Marshall au luat măsuri fiind printre primii care au 
ratificat Acordul de la Paris. Declaraţia preşedintelui Heine, care doreşte să 
reamintească necesitatea de a acţiona, este o chestiune de supravieţuire.   

Iată o realitate - în fiecare dimineaţă Linia Internaţională de schimbare a datei 
stabileşte că începe o nouă zi pe Insulele Marshall.   

Doamnă preşedinte, vom depune eforturi pentru a ajuta ţara dumneavoastră 
să continue să marcheze începutul zilelor noastre.  Nu vom permite ca refuzul unora 
să fie sfârşitul zilelor Insulelor Marshall.   

Din păcate, nu toată lumea vede adevărul faptelor.  Retragerea Statelor Unite 
ale Americii din Acordul de la Paris este cu adevărat un eveniment trist.  Acesta este 
un semn al abdicării de la o acţiune comună care se referă la destinul planetei 
noastre.   

Ne declarăm dezamăgiţi şi regretăm profund această decizie. Dar retragerea 
administraţiei SUA din Acordul de la Paris nu va însemna abandonarea Acordului.  
Am convingerea că restul lumii va deveni mai unit şi mai hotărât să acţioneze pentru 
implementarea deplină a Acordului de la Paris.   

Uniunea Europeană nu va renegocia Acordul de la Paris.  Cele 29 de articole 
trebuie să fie puse în aplicare şi nu renegociate. Acţiunile privind  schimbările 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_en
europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1595_en.htm
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climatice nu au nevoie de alte perturbări.  Am derulat negocieri timp de 20 ani, iar 
acum este momentul pentru a acţiona şi pentru a le pune în aplicare.   

Văd o hotărâre întărită din partea tuturor celor cărora le pasă de viitorul 
planetei şi care văd oportunităţile unei economii moderne. Aceasta include parteneri 
din Statele Unite ale Americii precum California, Washington şi New York — care 
împreună, ar fi a patra economie a lumii.   

În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, vom intensifica diplomaţia în domeniul 
climei şi colaborarea cu alţi parteneri.   

De exemplu, acţiuni privind combaterea schimbărilor climatice au fost un 
subiect-cheie în cadrul Summit-ului UE-China, din 2 iunie a.c.. În septembrie, dl 
Miguel Arias Cañete va găzdui, împreună cu omologii săi chinezi şi canadieni, o 
reuniune importantă privind punerea în aplicare a Acordului de la Paris şi 
accelerarea tranziţiei către energiile ecologice.   

De asemenea, suntem în contact cu partenerii noştri din Uniunea Africană şi 
ţările ACP (Africa, Caraibe şi Pacific) şi am adoptat declaraţii comune care exprimă 
hotărârea noastră şi vom depune în continuare eforturi susţinute pentru a avea un 
mesaj clar la finalul reuniunii la nivel înalt G20 din luna iulie a.c. — sau cel puţin din 
partea a 19 state.   

La Paris, întreaga lume s-a angajat să ajute ţările vulnerabile să se adapteze la 
consecinţele schimbărilor climatice. Decizia SUA de a reveni asupra angajamentului 
său faţă de Fondul verde pentru climă lasă un mare gol. Din partea noastră, 
angajamentele rămân ferme. Şi vom colabora cu ţările terţe să mobilizăm investiţii 
potrivite publice şi private.   

Puteţi conta pe eforturile Comisiei Europene pentru a menţine entuziasmul faţă 
de punerea în aplicare a Acordului de la Paris.   

În schimb, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a transforma în 
realitate angajamentele Uniunii Europene şi a realiza progrese rapide cu privire la 
toate propunerile Comisiei referitoare la această temă.   

La momentul ratificării Acordului de la Paris, în timp record, Comisia 
Europeană şi-a manifestat angajamentul faţă de acţiunile de combatere a 
schimbărilor climatice. Trebuie să menţinem acelaşi entuziasm, mai mult ca oricând.   

Vă mulţumesc.” 

 

Telecomunicaţii 

Eliminarea tarifelor de roaming în UE – începând cu 15 iunie a.c. 

În acest context, dl Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, dl 
Joseph Muscat, prim-ministrul Maltei, în numele Preşedinţiei malteze a Consiliului 
Uniunii Europene, şi dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, au dat 
publicităţii, în 14 iunie a.c., o declaraţie comună despre acest subiect. Aceştia au 
susţinut că eliminarea tarifelor de roaming constituie o reuşită importantă a Uniunii. 
Cetăţenii care călătoresc în UE vor putea să telefoneze, să trimită mesaje şi să se 
conecteze pe dispozitivele lor mobile la acelaşi preţ ca şi în ţara lor de origine. 
Eliminarea tarifelor de roaming este una dintre cele mai concrete măsuri ale UE care 
stă la baza pieţei unice digitale a UE.  
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De fiecare dată când cetăţenii europeni treceau o frontieră a UE, indiferent de 
scop (concediu, profesional sau educaţional), utilizarea telefoanelor mobile era un 
motiv de preocupare din cauza tarifelor de roaming ridicate.  

Din 15 iunie a.c., tarifele de roaming ţin de domeniul trecutului.  

 

Pachetul de acţiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor 

Comisia Europeană urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu 
şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, care 
vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea 
corespunzătoare a legislaţiei UE în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor. Acestea 
cuprind: 

1. energie 

Scrisori de punere în întârziere 

 Comisia solicită Republicii Cehe şi Ţărilor de Jos să respecte integral 
Directiva privind performanţa energetică a clădirilor; 
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 Directiva privind energia electrică (Directiva 2009/72/CE) şi Directiva 
privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE) - Comisia Europeană a trimis o 
scrisoare de punere în întârziere Ţărilor de Jos, solicitându-le, în mod oficial, să asigure 
implementarea şi aplicarea corectă a acestora. 

Un aviz motivat: 

 Siguranţa activităţilor off-shore - Comisia solicită Ţărilor de Jos să 
transpună integral Directiva UE privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere off-
shore. 

2. Mediu 

Avize motivate 

 Protecţia naturii - Comisia solicită Poloniei să respecte normele de 
protecţie a naturii pentru lacul Gopło; 

 Calitatea aerului - Comisia atrage atenţia Poloniei cu privire la 
neîndeplinirea obligaţiei de a comunica măsuri de reducere a emisiilor de vapori de 
benzină; 

 Pungile din plastic - Comisia solicită Ciprului, Greciei, Italiei şi Poloniei să 
aplice normele UE privind pungile de transport din plastic subţiri. 

O scrisoare de punere în întârziere şi un aviz motivat: 

 Zgomot - Comisia îndeamnă Republica Cehă şi Slovacia să adopte măsuri 
privind zgomotul ambiental. 

Scrisori de punere în întârziere 

 Calitatea aerului - Comisia îndeamnă România să asigure monitorizarea 
adecvată a calităţii aerului pe întreg teritoriul său. 

Comisia trimite României o scrisoare de 
punere în întârziere în legătură cu deficienţe 
semnificative în ceea ce priveşte monitorizarea poluării 
aerului. Poluarea atmosferică reprezintă un risc 
important pentru sănătatea publică, provocând mai 
mult de 25.000 de decese premature pe an în acest stat 
membru. Acest prim avertisment include reţeaua de 
monitorizare a unei game largi de zone şi aglomerări, 
precum şi toţi principalii poluanţi, inclusiv dioxidul de 
sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în 
suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon şi ozonul, arsenul, cadmiul, 
mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice. O monitorizare adecvată este 
o cerinţă fundamentală pentru verificarea conformităţii cu diferitele standarde ale UE 
în ceea ce priveşte calitatea aerului. Legislaţia UE privind calitatea aerului înconjurător 
şi un aer mai curat pentru Europa le impune statelor membre să evalueze calitatea 
aerului pe întreg teritoriul lor şi să ia măsuri pentru a limita expunerea cetăţenilor la 
poluanţi.  

România nu a reuşit să creeze o reţea de monitorizare care să respecte 
standardele şi cerinţele UE în vederea evaluării eficiente şi a îmbunătăţirii calităţii 
aerului.  

 Deşeuri - Comisia solicită Austriei şi Germaniei să respecte obligaţiile de 
raportare prevăzute de regimul deşeurilor. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0073
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm
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3. Stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de capital 

O sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

 Comisia trimite Croaţia în faţa Curţii de Justiţie pentru că nu a transpus 
în mod corect normele UE privind auditul. 

Scrisori de punere în întârziere şi avize motivate 

 Servicii financiare - Comisia solicită Austriei, Danemarcei, Estoniei şi 
Finlandei să pună în aplicare normele UE privind asigurările. 

Avize motivate 

 Comisia solicită Belgiei şi României să aplice normele UE referitoare la 
conturile de plăţi. 

Comisia solicită Belgiei şi României să trimită detalii cu privire la modul în 
care Directiva privind conturile de plăţi (Directiva 
2014/92/UE) este transpusă în legislaţia lor naţională, 
obligaţie care trebuia îndeplinită până la 18 septembrie 
2016. Directiva conferă tuturor rezidenţilor legali din UE 
dreptul de a deţine un cont de plăţi de bază la un tarif 
rezonabil, indiferent de locul de reşedinţă. De asemenea, 
ea îmbunătăţeşte transparenţa comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi şi facilitează comparaţia şi schimbarea 
conturilor de plăţi. Solicitarea Comisiei ia forma unor 
avize motivate; dacă statele membre în cauză nu iau 
măsuri în termen de 2 luni, cazurile respective pot fi înaintate Curţii de Justiţie a UE. 

 Comisia solicită Ciprului, Spaniei şi Irlandei să pună în aplicare normele 
UE privind dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi a informaţiilor privind diversitatea. 

4. Piaţa internă, industria, antreprenoriatul şi IMM-urile 

Avize motivate 

 Servicii de certificare - Comisia solicită Italiei să elimine restricţiile pentru 
înfiinţarea societăţilor de atestare; 

 Ingineria electrică, electronică şi mecanică - Comisia îndeamnă Finlanda 
să transpună noile norme. 

5. Justiţie, consumatori şi egalitate de gen 

Un aviz motivat  

 Abuz de piaţă - Comisia solicită Spaniei să pună în aplicare normele UE 
privind sancţiunile penale pentru abuzul de piaţă. 

6. Migraţie, afaceri interne şi cetăţenie 

Un aviz motivat  

 Migraţia - Comisia solicită Croaţiei să aplice integral Regulamentul 
Eurodac. 

Scrisori de punere în întârziere 

 Transfer - Comisia lansează proceduri în constatarea încălcării dreptului 
UE împotriva Republicii Cehe, Ungariei şi Poloniei. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0092
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7. Mobilitate şi transport 

Un aviz motivat 

 Transport feroviar - Comisia îndeamnă Spania să finalizeze transpunerea 
normelor privind instituirea spaţiului feroviar unic european. 

8. Impozitare şi uniune vamală 

Închiderea unui caz 

 Fiscalitate - Comisia soluţionează cu succes un caz în Finlanda în ceea ce 
priveşte taxa auto pentru autovehiculele închiriate sau luate în leasing. 

9. Principiile din tratate 

O scrisoare de punere în întârziere 

 Răspunderea statului pentru încălcarea dreptului Uniunii - Comisia a 
decis astăzi să trimită Spaniei o scrisoare de punere în întârziere pe motiv că normele 
sale naţionale privind răspunderea statului pentru încălcarea dreptului Uniunii din 
cauza legiuitorul spaniol sunt contrare principiilor echivalenţei şi/sau efectivităţii.  

 

Retragerea vizelor în condiţii de reciprocitate între UE şi 
SUA  

Declaraţie comună 

În perioada 15-16 iunie a.c., la Valleta în Malta, a avut loc reuniunea ministerială 
UE-SUA în materie de justiţie şi afaceri interne, în urma căreia dl Dimitris 
Avramopoulos, comisarul european responsabil pentru migraţie, afaceri interne şi 
cetăţenie, împreună cu dna Elaine C. Duce, secretar adjunct al Departamentului pentru 
securitate internă din SUA, au susţinut o declaraţie comună privind renunţarea la vize 
în condiţii de reciprocitate deplină între UE şi SUA. Uniunea Europeană are ca 
prioritate politică, de mai bine de un deceniu, crearea unui regim de călătorie fără vize 
în SUA pentru toţi cetăţenii UE. 

În prezent, cetăţenii SUA pot călători fără viză în toate statele membre ale UE 
(până la 90 de zile), în timp ce cetăţenii din Bulgaria, Croaţia, Cipru, Polonia şi 
România au obligaţia de a deţine viză pentru a călători în Statele Unite ale Americii în 
scop de afaceri sau în scop turistic. 

Conform declaraţiilor susţinute, călătoriile fără vize între statele membre ale UE 
şi Statele Unite ale Americii reprezintă o piatră de temelie a parteneriatului strategic 
dintre acestea şi aduce beneficii importante pentru relaţia transatlantică, permiţând ca 
în fiecare an, milioane de cetăţenii ai UE şi cetăţenii americani să călătorească mai uşor 
într-un mediu sigur între cele două continente.  

Legea americană privind imigraţia şi cetăţenia (Immigration and Nationality Act 
- INA) stabileşte o serie de cerinţe pentru fiecare ţară care doreşte să elimine 
obligativitatea vizelor, precum rata de refuz privind cererile de viză în alte scopuri decât 
emigrarea, care trebuie să fie sub 3% în cursul exerciţiului financiar anterior.  

Comisia Europeană şi Departamentul pentru Securitate Internă al SUA 
intenţionează să accelereze eforturile de îmbunătăţire a cooperării în materie de 
securitate cu scopul de a sprijini Bulgaria, Croaţia, Cipru, Polonia şi România să 
înregistreze progrese mai rapide în direcţia îndeplinirii cerinţelor desemnate de 
Programul de scutire de vize al SUA. De asemenea, se intenţionează să se dezbată 
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progresele realizate de cele 5 state membre ale UE în cadrul viitoarelor reuniuni ale 
înalţilor funcţionari din domeniul afacerilor interne. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 Înaltul Reprezentant, dna Mogherini, a avut o întâlnire oficială cu dl 
Zoran Zaev, prim-ministrul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, acesta fiind însoţit 
de vice-premierii Radmila Sekerinska şi Bujar Osmail, precum şi ministrul de externe,  
Nikola Dimitrov.  

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre paşii pe care fosta republică Iugoslavă a 
Macedoniei intenţionează să îi întreprindă în perioada următoare şi s-a convenit asupra 
importanţei unităţii şi reconcilierii, precum şi asupra necesităţii de a depăşi diviziunile 
politice şi interetnice. Dna Federica Mogherini a subliniat angajamentul UE de a 
continua să ofere sprijin şi de a colabora pentru a readuce acest stat pe calea integrării 
europene. 

 În data de 15 iunie a.c., Înaltul Reprezentant s-a aflat la Oulu - Finlanda, 
unde a prezidat, alături de  ministrul de afaceri externe al Finlandei, dl Timo Soini, şi de 
comisarul european pentru mediu, dl Karmenu Vella, reuniunea la nivel înalt a UE 
pentru regiunea arctică: „Către o politică arctică durabilă – abordări inovatore”. 

Dna Mogherini a declarat că Arctica „nu mai este o frontieră, ci o poartă pentru 
Europa, şi o răscruce de drumuri între continente. Este un bun comun pentru care 
avem responsabilitatea  comună să îl păstrăm - pentru poporul său şi pentru întreaga 
lume.” 
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Din perspectiva regiunii Arctice, importanţa Acordului de la Paris pentru 
combaterea schimbărilor climatice este evidentă, având în vedere provocările în materie 
de securitate care vor apărea o dată cu topirea gheţii polare.  

Uniunea Europeană va continua să susţină Acordul de la Paris şi să depună 
eforturi în sensul punerii sale în aplicare, atât în Europa, cât şi în întreaga lume, 
formând coaliţii în sprijinul acţiunii globale pentru combaterea schimbărilor climatice. 

De asemenea, Înaltul Reprezentant al UE a salutat modul în care se testează 
soluţii inovatoare (în regiune) pentru o energie mai curată, tehnologii de climat rece, 
subliniind faptul că o dezvoltare economică trebuie să fie însoţită de protejarea 
mediului. 

Cooperarea regională este mai importantă decât oricând pentru viitorul regiunii 
şi al întregii lumi şi trebuie păstrată şi consolidată. În acelaşi timp, politica Uniunii 
Europene privind regiunea arctică a adus dialogul cu populaţiile indigene în centrul 
discuţiilor, iar aceste reuniuni  reprezintă un mijloc de a asigura oamenii din regiune că 
au un cuvânt de spus şi că pot contribui la conturarea următoarelor programe de 
finanţare ale UE. 
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