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COMISIA EUROPEANĂ 

 

POLITICA DE REGIONALĂ 

Principalele conexiuni feroviare dintre România și Ungaria 

sunt modernizate prin politica regională europeană. 

Suma de 1.3 miliarde euro din Fondul de coeziune este investită în 
modernizarea tronsonului feroviar Curtici1- Constanța.  

Lucrările se vor axa pe creșterea semnificativă a siguranței și a vitezei 
de circulație pe tronsonul dintre Curtici și Simeria, modernizarea a 13 gări, 
îmbunătățirea sistemelor de semnalizare și de informare a pasagerilor și 
construirea infrastructurii adiacente, cum ar fi poduri și tuneluri. Acest 
tronson care traversează România de la vest la est face parte din Coridorul 
Rin-Dunăre și din Coridorul Orient/est-mediteranean al rețelei                 
trans-europene de transport.  

 

                                                 
1 Oraș de la frontiera dintre România și Ungaria. 

LOCURI DE MUNCĂ, CREȘTERE, INVESTIȚII 

ȘI COMPETITIVITATE 

Ziua industriei europene 

În perioada 22-23 februarie a.c., 600 de participanți din sectoarele 
industriei, finanțelor, cercetării și inovării și din insituțiile europene, s-au 
reunit la Bruxelles pentru a analiza abordarea strategică ambițioasă a politicii 
industriale, prezentată de președintele Juncker în toamna anului trecut, și 
pentru a dezbate despre viitorul industriei europene în cadrul inițiativei 
„Calea către 2030”. 

Dezbaterea organizată în formatul unei mese rotunde, la nivel înalt, 
cu tema „Industria în 2030”, a fost prezidată de vicepreședintele CE, dl Jyrki 
Katainen și a funționat ca un instrument de consiliere pentru implementarea 
politicii revizuite privind sectorul industrial. Poziția UE de lider în tranziția 
spre o energie curată și durabilă reprezintă o prioritate importantă pentru 
Comisia Europeană. Acest lucru este demonstrat de organizarea, pentru 
prima dată, a Forumului industrial pentru o energie curată, axat pe inițiative 
în trei domenii: baterii, surse regenerabile și construcții. 
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Reprezentanții sectorului industrial au prezentat 20 de acțiuni 
prioritare ca parte a noii Alianțe europene în domeniul bateriilor. Comisia a 
lansat un nou premiu Orizont 2020, în valoare de 10 milioane euro, având ca 
scop dezvoltarea unei baterii fiabile, sigure și necostisitoare pentru mașinile 
electrice. Totodată, a semnat un împrumut în valoare de 52,6 milioane euro, 
prin ”InnovFin”, pentru compania de tip startup Northvolt, în scopul 
construirii unei mega-uzine pentru baterii în Europa. De asemenea, a fost 
abordat și rolul unor tehnologii esențiale, precum micro și nanotehnologia, 
de a moderniza industria europeană, de a facilita inovarea și de a rezolva 
provocările curente ale societății. 

Grupul strategic la nivel înalt al Comisiei privind tehnologiile 
industriale, prezidat de dl Jürgen Rüttgers, a prezentat rezultatele 
preliminare ale acestei activități și a propus includerea inteligenței artificiale, 
precum și a securității și conectivității, ca parte a tehnologiilor esențiale de 
viitor, ce se vor regăsi în programul pentru inovare și cercetare din 
următorul cadru financiar multianual. 

Președintele Juncker și-a reorganizat echipa. 

După peste 32 de ani în serviciul Comisiei Europene, actualul 
secretar general, dl Alexander Italianer, a decis să iasă la pensie din cadrul 
Comisiei Europene. Ca urmare, la propunerea președintelui Jean-Claude 
Juncker, Colegiul a decis să-l numească pe dl Martin Selmayr, șeful de 
cabinet al Președintelui, în calitate de nou Secretar general al Comisiei. 
Decizia se va pune în aplicare începând cu 1 martie a.c. 

În același timp, președintele Juncker a decis că actualul său șef de 
cabinet adjunct, dna Clara Martinez Alberola, va deveni noul său șef de 
cabinet - prima femeie într-o astfel de funcție la cabinetul președintelui 
Comisiei. Iar, consilier diplomatic actual al președintelui Juncker, dl Richard 
Szostak, va deveni noul său șef de cabinet adjunct. 
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 
În data de 21 februarie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întrevedere 

cu ministrul de externe al Armeniei, dl Edward Nalbandian. Cu prilejul acestei 
întrevederi, cei doi oficiali au stabilit priorităţile Parteneriatului UE-Armenia 
pentru 2017-2020 stabilind astfel principalele 4 domenii de cooperare: 

 consolidarea instituţiilor şi o mai bună guvernare; 

 dezvoltarea economică şi oportunităţile de piaţă; 

 eficienţa energetică, acţiuni în domeniul mediului şi al climei- 
o  mai bună conectivitate; 

 mobilitatea şi contactele interumane. 

În aceste condiții Uniunea Europeană îşi întăreşte angajamentul de a 
obţine rezultate în domenii care să înfluenţeze viaţa oamenilor în bine, atât 
în UE, cât şi în Armenia. Având în vedere Acordul de parteneriat cuprinzător 
şi consolidat , semnat în cadrul summit-ului Parteneriatului estic de la 
Bruxelles în data de 24 noiembrie 2017, Uniunea Europeană a alocat pentru 
Armenia un buget de aproximativ 160 de milioane de euro pentru perioada 
2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_eng.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_armenia_eng.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eng_cepa_factsheet_armenia_digital.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eng_cepa_factsheet_armenia_digital.pdf
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În data de 23 februarie a.c., a avut loc la Bruxelles, sub egida Uniunii Europene, a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Uniunii Africane şi a grupuluide state G5 
Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger şi Ciad) Conferinţa internaţională la nivel înalt pentru Sahel. Cu prilejul reuniunii, cei  32 de şefi de stat sau de guvern 
din UE şi ai G5 Sahel, precum şi alţi parteneri din întreaga lume s-au reunit pentru a susţine statele din regiunea Sahel. În deschiderea conferinţei, Înaltul 
Reprezentant a declarat că „(...)Această reununiune este foarte importantă , nu doar pentru oamenii din regiune, ci şi pentru europeni, din punct de vedere al 
securităţii dar şi al dezvoltării şi schimbărilor climate(...) Impactul insecurităţii în regiune se resimte în întreaga Europă. Trebuie să răspundem împreună acestor 

provocări”. 

Principalele teme dezbătute în cadrul Conferinţei s-au referit la: 

 un sprijin politic mai puternic prin reafirmarea angajamentului UE 
de a ajuta ţările G5 Sahel în îndeplinearea condiţiilor unei mai mari stabilităţi în 
regiune, în special punând accentul pe procesul de pace din Mali; 

 creşterea sprijinului financiar în domeniul securităţii - Uniunea 
Europeană şi-a dublat finanţarea în cadrul Forţelor comune G5 Sahel, atingând 
suma de 100 de milioane de euro, privind îmbunătăţirea securităţii regionale şi 
combaterea terorismului; 

 o mai bună coordonare a eforturilor de dezvoltare, în contextul 
ajutorului alocat în perioada 2014-2020 în valoare de 8 miliarde de euro, Uniunea 
Europeană fiind principalul donator pentru ţările din G5 Sahel. 

La finalul reuniunii, s-a ajuns la un acord privind mobilizarea sumei de 414 
milioane de euro pentru sprijinul Forţelor comune G5 Sahel şi pentru consolidarea 
coordonării şi eficacităţii asistenţei pentru dezvoltare durabilă a regiunii. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

În săptămâna 19 – 25 februarie a.c., deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare ale Parlamentului European, la Bruxelles - 

Belgia.  

Testarea produselor cosmetice pe animale

Conform unui sondaj special Eurobarometru din anul 2016, un procent de 89% dintre cetățenii 
Uniunii sunt de acord că ar trebui să se facă mai mult pentru creșterea gradului de conștientizare a 
importanței bunăstării animalelor pe plan internațional, și 90% dintre respondenți sunt de acord că este 
important să se stabilească standarde ridicate pentru bunăstarea animalelor, recunoscute în întreaga lume. 
În acest context, UE ar trebui să lanseze, înainte de 2023, un demers diplomatic pentru interzicerea la nivel 
mondial a testării pe animale a produselor cosmetice. Deputații europeni de la Comisia pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) au votat, în data de 20 februarie a.c., propunerea de 
rezoluție2 privind încetarea la nivel mondial a testării cosmeticelor pe animale.  

Din anul 2013, vânzarea tuturor produselor cosmetice testate pe animale a fost interzisă. Deputații 
europeni subliniază că acest lucru nu a împiedicat însă pe cei din industria produselor cosmetice din UE să 
se dezvolte și să ofere aproximativ 2 milioane de locuri de muncă. Cu toate acestea, în jur de 80% din țările 
din întreaga lume încă permit testarea pe animale și comercializarea produselor cosmetice testate pe animale.  

                                                 
2 2017/2922(RSP) - Proiect de propunere de rezoluție depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral și în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de 

procedură referitor la o interdicție la nivel mondial pentru a elimina testarea pe animale a produselor cosmetice  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ENVI/ENVI(2018)0219_1P/sitt-7666080
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ENVI/ENVI(2018)0219_1P/sitt-7666080
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ENVI/ENVI(2018)0219_1P/sitt-7666081
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Parlamentarii europeni au observat că în cadrul Uniunii au apărut deficiențe, deoarece anumite produse cosmetice sunt testate pe animale în afara ei, 
utilizându-se metode alternative introduse și pe piața UE. De asemenea, majoritatea ingredientelor care fac parte din compoziția cosmeticelor sunt utilizate și în 
fabricarea detergenților, produselor farmaceutice sau alimentele, și, prin urmare, pot fi testate pe animale într-un cadru juridic diferit. În acest sens, membrii 
Comisiei ENVI invită UE să sprijine dezvoltarea metodelor alternative de testare.  

UE ar trebui să se asigure că niciun produs introdus pe piața sa nu a fost testat pe animale într-o țară terță. Deputații europeni solicită liderilor UE să 
utilizeze rețelele lor diplomatice și să creeze o coaliție, să lanseze o convenție internațională în cadrul ONU, pentru a interzice atât testarea pe animale a 
produselor cosmetice, cât și comerțul cu ingrediente cosmetice testate pe acestea. Interdicția ar trebui să fie efectivă înainte de anul 2023.  Deputații europeni 
doresc să se asigure că interdicția UE nu va fi atinsă, în cadrul negocierilor comerciale sau  în cadrul normelor Organizației Mondiale a Comerțului. Rezoluția va fi 
supusă votului în plenul sesiunii din luna martie a.c. 

Deputații europeni susțin solidaritatea tinerilor voluntari  

Comisia pentru cultură și educație 
(CULT) și-a dat votul, în ședința sa din 21 
februarie a.c., asupra acordului provizoriu 
rezultat în urma negocierilor 
interinstituționale pentru instituirea 
programului „Europa creativă” (2014-
2020)3 și a adoptat proiectul de raport 
privind Corpul european de solidaritate4 .  

Programul Europa Creativă 5 
(2014-2020) – prin Subprogramul Cultura  
- oferă finanțare pentru: proiectele de 
cooperare între minimum 3 țări; rețelele 
europene ce contribuie la 
profesionalizarea operatorilor din 
sectoarele culturale și creative; 

                                                 
3 2017/0163(COD) - COM(2017)385 - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1295/2013 de instituire a 

programului „Europa creativă” (2014-2020) 
4 COM(2017)262-2017/0102 (COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE  
5 Programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate 

proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare. 
 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/CULT/CULT(2018)0221_1/sitt-7666690
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/CULT/CULT(2018)0221_1/sitt-7666690
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0385:FIN:RO:PDF
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170262.do
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platformele europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale; traducerile din literatura europeană. La acest program sunt eligibili toți 
operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu.  

Schimbările esențiale aduse acestui subprogram față de cadrul anterior  - pentru 2007-2013 -  sunt legate de noi obiective specifice și priorități strategice 
(creșterea publicului, întărirea capacității operaționale a sectorului de a lucra la nivel transnațional, adaptarea la tehnologiile digitale, noi modele de business 
etc.); procent mai mare de cofinanțare în cazul proiectelor de cooperare cu minimum 3 parteneri; simplificări procedurale (depuneri și raportări online); o mai 
mare deschidere spre cooperarea internațională, prin includerea posibilității de a lucra în parteneriat cu organizații din țările din vecinătate și din Elveția; 
introducerea unei finanțări speciale pentru platforme culturale europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale; finanțarea 
traducerilor de opere literare împreună cu activitățile de promovare a lor; finanțarea traducerilor de opere literare în format electronic (e-books). 

Corpul european de solidaritate și Serviciul european de voluntariat sprijină tinerii să se angajeze voluntari sau să lucreze în cadrul unor programe de 
solidaritate la nivelul UE, cum ar fi educația, sănătatea și mediul. Raportul și amendamentele, aprobate în ședința Comisiei CULT, vor fi punctul principal de 
lansare în activitățile de solidaritate din cadrul UE. În perioada 2018-2020 vor fi disponibile 341,5 milioane euro, cu 95% finanțare voluntară și 5% pentru stagii și 
plasări de locuri de muncă. Acest lucru va ajuta participanții să dobândească abilități și cunoștințe pentru viitoarele lor perspective pe termen lung. Astfel, 
organizațiile non-profit și tinerii și din întreaga Europă vor fi sprijiniți să se angajeze în diverse activități legate de solidaritate, dea prevenire a dezastrelor, 
furnizarea de alimente și nealimentare, recepția și integrarea migranților și a solicitanților de azil.  

Tinerii ar trebui să aibă peste 18 ani, dar nu mai mult de 30 de ani la începutul activităților de voluntariat sau de lucru, în timp ce organizațiile gazdă 
trebuie să primească o etichetă de calitate pentru a participa și a solicita finanțare. Va fi disponibil un portal web multilingv și interactiv atât pentru tineri, cât și 
pentru organizații, pentru a face publice solicitările pentru voluntari, stagii sau plasări de locuri de muncă, dar și pentru a obține asistență pentru cursuri de limbi 
străine, sprijin financiar și administrativ (de exemplu pentru transport, cazare și sănătate și asigurări sociale, precum și sprijin pentru post-plasament). De 
asemenea, trebuie să se asigure evaluarea calității destinațiilor de plasare și a organizațiilor participante.  

Deputații europeni au insistat asupra faptului că pentru cei care au mai puține oportunități de a fi voluntari, cum ar fi persoanele cu handicap sau 
persoanele din comunități izolate sau marginalizate (persoanele LGBT, tinerii cu dificultăți de învățare sau de sănătate) ar trebui să existe condiții speciale. 
Comisia Europeană și statele membre trebuie să pună în aplicare măsuri speciale, un ghid și destinații personalizate pentru aceștia. Totodată, aceste persoane ar 
trebui să beneficieze de un sprijin administrativ specific, iar toate costurile suplimentare legate de participarea lor să fie 100% finanțate prin program.  

Membrii Comisiei CULT solicită o distincție clară între activitățile de voluntariat și plasamentele de locuri de muncă, pentru a se asigura că nici o 
organizație participantă nu folosește tinerii ca voluntari neremunerați atunci când sunt disponibile locuri de muncă de calitate. Organizațiile participante ar 
trebui să subscrie la o cartă de calitate care să stabilească obiectivele și principiile convenite. Pentru a sprijini tinerii, abilitățile și competențele dobândite pe 
parcursul plasării lor vor fi recunoscute și validate printr-un pașaport pentru tineret, inclusiv numărul total de ore oferite ca voluntar. „ (…) Dorim ca această 
inițiativă să fie un program emblematic, cum ar fi programul Erasmus +. (…)  Vrem să ne concentrăm într-adevăr pe persoanele dezavantajate, pentru a le oferi o 
șansă reală de a se angaja în activități de voluntariat transfrontaliere. Suntem foarte interesați  să luptăm împotriva șomajului, dar pentru acest program vrem 
un echilibru clar între voluntariat și locuri de muncă " - a declarat raportoarea Helga Trupel (Greens/ALDE, DE). 

Textul aprobat de Comisia CULT și mandatul de a începe negocierile cu Consiliul și cu Comisia Europeană ar trebui să fie confirmate în plenul PE. După 
aceasta se pot începe discuțiile pentru a finalizarea inițiativei.  

https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/eu/article/46/889_ro
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28240/HELGA_TRUPEL_home.html
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Mai ușor prin on-line  

Membrii Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) au examinat, în data de 21 februarie a.c., amendamentele de compromis 
privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor. Potrivit Comisiei Europene, 
propunerea ar putea ajuta cetățenii UE să economisească anual până la 855.000 ore din timpul lor, iar companiile ar putea economisi mai mult de 11 miliarde 
euro pe an. 

 De asemenea, un singur portal digital ar ajuta cetățenii și firmele să acceseze on-line 
informații și proceduri administrative (de exemplu să ceară un certificat de naștere sau să 
înregistreze o mașină). Propunerea6 stabilește un singur punct de intrare digital, disponibil în 
toate limbile UE, care să fie integrat în portalul „Europa ta”. Acest portal ar asigura accesul și 
legăturile cu site-urile și paginile web naționale și europene relevante, facilitând găsirea de 
informații, formulare și asistență pentru persoanele care se deplasează sau își desfășoară afaceri 
într-o altă țară a UE, dar și pentru persoanele care locuiesc acasă.  

Statele membre ar trebui să acorde acces on-line celor mai utilizate proceduri, cum ar fi 
cererile pentru certificatul de naștere, înregistrarea autoturismelor, autorizațiile pentru activitatea 
comercială sau înregistrarea pentru prestațiile de securitate socială. Informațiile ar fi disponibile 
în cel puțin o limbă suplimentară a UE7, înțeleasă în mare măsură de cel mai mare număr posibil 
de utilizatori. 

Deputații europeni au adăugat o serie de noi proceduri la cele 13 propuse de Comisia 
Europeană, inclusiv pentru solicitarea unui certificat de rezidență, înscrierea la o universitate 
publică, solicitarea recunoașterii calificării profesionale, declararea impozitelor pe venit, precum și 
înregistrarea TVA pentru companii. În cazuri excepționale, cum ar fi documentele de securitate 
generală, sănătate publică sau luptă împotriva fraudei, statele membre ar putea cere justificat 
utilizatorului să se prezinte personal (de exemplu pentru solicitarea sau reînnoirea unui pașaport 
sau a unui buletin de identitate biometric).  

De asemenea, termenul de „o singură dată” se referă la faptul că cetățenilor și 

                                                 
6 2017/0086(COD) - COM(2017)256  -  Pachetul „Respectarea obligațiilor” - Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital 

unic pentru a furniza informații, proceduri și servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 și anexe  
7 Limbile auxiliare ale UE sunt pe lângă limbile din Irlanda, Spania și Regatul Unit, alte câteva limbi regionale vorbite în UE care nu au o recunoaștere oficială la nivelul UE (deși, poate, au 

recunoaștere oficială în statele membre). Unele din acestea au mai mulți vorbitori decât unele limbi oficiale, mai puțin folosite. Printre acestea se află: limba belarusă (în Polonia), dialectele 
regionale franceze, limba frizonă, limbile din Italia, limba luxemburgheză, limba mirandeză, limba rusă, limbile sami, limbile sorbiane, limbile minoritare din Suedia, limbile din Regatul Unit, 
limba  aromână din România, Bulgaria, Grecia. 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/IMCO/IMCO(2018)0221_1/sitt-7666738
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0086(COD)
http://europa.eu/youreurope/index.htm
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxNyZkb2N1bWVudE51bWJlcj0yNTYmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_belarus%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limbile_frizone
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_luxemburghez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_mirandez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suedia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_arom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
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întreprinderilor li se va cere să transmită informații o singură dată unei administrații publice, ele putând fi ulterior reutilizată și în alte proceduri, la cererea 
utilizatorului. Deputații au aprobat dispoziții pentru a se asigura că acest principiu este pus în aplicare în conformitate cu noile norme privind protecția datelor. 
Marlene Mizzi (S&D, MT) a declarat că: „ (…) Accesul facil la informații on-line îmbunătățite, procedurile administrative și rezolvarea problemelor cetățenilor 
reprezintă elemente-cheie pentru succesul pieței unice digitale. Oamenii și companiile pierd deseori timp prețios și bani, încurcați fiind de birocrație, cu informații 
și proceduri care sunt adesea împrăștiate, incomplete și nu sunt transparente. (…) Acest portal va fi esențial atunci când se începe o afacere, se accesează finanțe, 
se consultă reguli de impozitare, se accesează informații privind drepturile la pensii și prestațiile sociale, precum și alte informații de care cetățenii ar putea avea 
nevoie să le acceseze pentru activitățile lor transfrontaliere. De asemenea, portalul va oferi acces la asistență și servicii de rezolvare a problemelor în cazul în care 
este nevoie de ajutor suplimentar. Acesta este un pas nou și important către furnizarea de servicii publice digitale responsabile, accesibile utilizatorilor, fără 
frontiere, cetățenilor și întreprinderilor la nivel național și european.” 

Propunerea privind portalul  digital face parte din „Pachetul de conformitate", care vizează îmbunătățirea funcționării practice a pieței unice europene. 
Aceasta se bazează pe mai multe sisteme existente, care acoperă doar câteva domenii, dar care nu sunt întotdeauna interconectate, și sunt insuficient utilizate. 
De asemenea, inițiativa ar stimula țările din UE să adopte strategii de guvernare electronică pentru a oferi servicii publice moderne și eficiente.  

Votul Comisiei IMCO dă echipei sale de negociere, condusă de dna Marlene Mizzi, un mandat de a începe discuțiile cu miniștrii UE pentru a se ajunge la 
un acord final.  

Modalități de reducere a fluxurilor de numerar către 

teroriști  

Comisia pentru afaceri externe (AFET)  a votat în data de 21 februarie a.c., 
amendamentele pentru Recomandare adresată Consiliului, Comisiei Europene și Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE) privind tăierea surselor de venit pentru jihadiști - 
combaterea finanțării terorismului. Pentru a reduce fluxul de fonduri către teroriști, țările UE 
trebuie să aibă un schimb de informații anticipat care să urmărească mai îndeaproape 
tranzacțiile care se fac la acest nivel, au fost de părere deputații europeni în cadrul dezbaterilor 
inițiativei8. O cale importantă de combatere a terorismului este aceea de a le elimina sursele 
de finanțare pentru comerțul ilicit cu mărfuri, arme de foc, petrol, droguri, țigări și obiecte 
culturale, dar și sclavia și exploatarea copiilor.  

Deputații europeni îndeamnă Consiliul, Comisia Europeană și SEAE:  

 să intensifice schimbul anticipat de informații la nivelul instituțiilor financiare, organelor de aplicare a legii și agențiilor de informații și organelor 
judiciare printr-o platformă europeană de informații financiare privind combaterea terorismului, care ar putea fi condusă de EUROPOL și care ar 
trebui să includă o bază de date cu tranzacții suspecte;  

                                                 
8 2017/2203(INI) - Reducerea resurselor financiare pentru jihadiști - care vizează finanțarea terorismului. Recomandare către Consiliu, Comisie și SEAE 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/118858/MARLENE_MIZZI_home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/AFET/AFET(2018)0221_1/sitt-7666276
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2203%28INI%29
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 să întocmească o listă a persoanelor și entităților care funcționează în regimuri opace, cu rate ridicate de tranzacții suspecte, și să intensifice 
monitorizarea organizațiilor suspecte implicate în comerțul ilicit, contrabandă, contrafacere și practici frauduloase; 

 să oblige băncile să monitorizeze card-urile de debit preplătite, astfel încât acestea să poată fi reîncărcate numai prin transferuri bancare și 
conturi de identificare personală;  

 să monitorizeze locurile de cult și de educație, centre, organizații de caritate și asociații culturale, dacă există suspiciuni rezonabile legate de 
legăturile lor cu grupurile teroriste;  

 să îmbunătățească supravegherea modalităților tradiționale de transfer al banilor și să facă obligatorie declararea tuturor tranzacțiilor 
semnificative; 

 să evalueze dacă monedele virtuale (cripto-monedele), tehnologia blockchain și tehnologia FinTech contribuie la finanțarea terorismului și ar 
trebui să fie reglementate de normele UE. 

Raportorul Javier Nart (ALDE, ES) a precizat că: „(…) Am fost de acord cu o nouă abordare privind micro-finanțarea care vizează stoparea transferurilor de 
fonduri către grupurile teroriste Jihad. O platformă comună de informare și un centru de coordonare a serviciilor de informații, verificarea cardurilor de debit 
anonime și monitorizarea fondurilor primite de către centrele culturale și de cult, sunt doar câteva dintre propunerile din această recomandare.” 

Recomandarea Comisiei AFET privind reducerea surselor de venit pentru jihadiști urmează să fie votată de plenul PE în mini-sesiunea din data de 28 
februarie – 1 martie a.c. 

Uniunea energetică 

Membrii Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) doresc să confere mai multă putere și protecție consumatorilor, prin pachetul privind 
energia9. O concurență mai mare pe piața energiei electrice, o mai bună informare a consumatorilor (prin instrumente de comparare privind furnizorii de 
energie, facturi și contracte transparente), măsuri pentru a ajuta consumatorii care își produc propria lor energie electrică și planuri în ceea ce priveşte 
cooperarea regională pentru a combate deficitul în timpul crizelor (dezastre naturale sau atacuri răuvoitoare) de energie electrică au fost principalele probleme 
abordate. Consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a se retrage dintr-un contract fără a se confrunta cu sancțiuni, iar până în ianuarie 2022, schimbarea 
furnizorului ar trebui să nu depășească 24 de ore. Facturile trebuie să afișeze cantitatea de energie consumată efectiv, data scadenței, datele de contact ale 
societății, precum și norme referitoare la schimbarea furnizorului și soluționarea litigiilor.  

Comisia ITRE a adoptat, în data de 21 februarie a.c., amenandamente referitoare la cele patru propuneri legislative privind piața energiei electrice din 
UE10, iar după adoptarea acestora de plenul PE, miniștrii europeni pot începe negocierile privind forma finală a propunerilor.  

 

                                                 
9 COM(2016)860 
10 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_ro.htm 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125005/JAVIER_NART_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_860_RO_ACTE_f.pdf


 

13 

 

 

PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

Reuniunea Eurogrup – 19 februarie 2018 

Reuniunea Eurogrup-ului s-a desfășurat în două formate: prima parte a fost o reuniune obișnuită între miniștrii țărilor din zona euro, în timp ce partea a 
doua a fost o reuniune a miniștrilor din 27 de state membre ale UE. 

În prima parte a ședinței, Eurogrup-ul a fost informat cu privire la noile progrese înregistrate de Grecia în ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor 
prealabile restante în cadrul celei de a treia revizuiri a programului de asistență macroeconomică. Îndeplinirea acestor acțiuni reprezintă o condiție prealabilă 
pentru rambursarea următoarei tranșe a asistenței financiare din partea Mecanismului european de stabilitate (MES), disponibilă în cadrul programului. 

Apoi, Eurogrup-ul a fost informat cu privire la principalele constatări ale celei de a 8-a misiuni de supraveghere ulterioară aplicării programului în Irlanda, 
care a avut loc în perioada 28 noiembrie - 1 decembrie 2017. 

Miniștrii au desfășurat un schimb de opinii privind modalitățile de a avansa dezbaterea privind reforma Mecanismului european de stabilitate (MES), 
pornind de la propunerile Comisiei Europene lansate în toamna anului 2017. Discuția va contribui la pregătirea deciziilor pe care liderii UE le-ar putea lua în 
contextul discuției mai ample privind aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM). 

Eurogrup-ul a mai discutat despre numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene (BCE) și a acordat sprijinul său politic pentru candidatura dlui  Luis 
de Guindos. Vicepreședintele BCE va fi numit de Consiliul European pe baza unei recomandări explicite a Consiliului UE. 

În a doua parte a ședinței, miniștrii finanțelor din 27 de state membre ale UE au discutat despre progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a foii de parcurs pentru finalizarea uniunii bancare din iunie 2016 și au examinat dezvoltarea sa ulterioară. 

 
 
 

http://www.european-council.europa.eu/ro/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/post-programme-surveillance-report-ireland-autumn-2017_en
http://www.european-council.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/02/19/ecb-vice-presidency-eurogroup-gives-support-to-luis-de-guindos/
http://www.european-council.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/06/17/conclusions-on-banking-union/
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Reuniunea Consiliul ECOFIN – 20 februarie 2018 

Miniștrii de finanțe și economie din statele membre ale UE au discutat despre recomandările unui grup de experți la nivel înalt pentru finanțele 
sustenabile. 

Strategia UE privind finanțele sustenabile va contribui la punerea în aplicare a Acordului ONU privind schimbările climatice din 2015. Aceasta face parte și 
din planul UE de a dezvolta uniunea piețelor de capital (UPC) până la sfârșitul lui 2019. Comisia Europeană urmează să prezinte un plan de acțiune în luna martie 
2018. 

„(…) Acordul de la Paris a marcat o etapă importantă pentru economia globală și UE conduce tranziția către o societate cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon”, a declarat dl. Vladislav Goranov, ministrul finanțelor din Bulgaria, țară care deține în prezent președinția Consiliului UE. „(…) Consider că opiniile 
exprimate astăzi vor reprezenta un subiect de reflecție pentru Comisie atunci când aceasta își va finaliza planul de acțiune”, a mai adăugat ministrul bulgar. 

Consiliul ECOFIN a adoptat orientări pentru bugetul UE pentru 2019, subliniind faptul că o utilizare transparentă și eficace a bugetului va consolida 
credibilitatea UE în fața cetățenilor săi.  

Orientările solicită o gestiune bugetară prudentă, cu resurse adecvate pentru a sprijini prioritățile, prevăzând în același timp marje suficiente pentru a 
face față circumstanțelor neprevăzute. Ar trebui să se pună accentul pe programe și acțiuni cu o valoare adăugată la nivelul UE. 

De asemenea, miniștrii au recomandat Parlamentului European să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului UE pentru 2016. 

Consiliul ECOFIN a emis o recomandare care confirmă numirea lui Luis de Guindos drept vicepreședinte al Băncii Centrale Europene. Recomandarea va fi 
înaintată Consiliului European în vederea luării unei decizii la 22-23 martie 2018. Între timp, Parlamentul European și Consiliul guvernatorilor BCE vor fi 
consultate. 

Consiliul pentru agricultură și pescuit 

În data de 19 februarie 2018 a avut loc la Bruxelles reuniunea Consiliului pentru agricultură și pescuit. Miniștrii au continuat discuțiile cu privire la 
comunicarea ”Viitorul sectorului alimentar și al 
agriculutrii” care definește viziunea Comisiei asupra 
viitorului politicii agricole comune (PAC) post-2020. În 
cadrul unei sesiuni publice miniștrii au susținut un 
schimb de puncte de vedere cu privire la sprijinul 
direct acordat de UE fermierilor europeni, 
dimensiunea privind mediul PAC și dezvoltarea rurală. 
A fost subliniată importanța plăților directe și 
posibilitatea redirecționării acestora către acei 
fermieri care practică în mod activ agricultura pentru 
a-și câștiga existența. În mod special s-au avut în 

https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6315-2018-INIT/en/pdf
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vedere fermele mici și mijlocii, zonele cu constrângeri naturale și regiunile mai puțin dezvoltate. Mai mulți miniștrii au luat în considerare posibilitatea explorării 
unor mecansime noi cum ar fi cele bazate pe redistribuirea  sau  diminuare trepatată a plăților, marja de apreciere cu privire la acestea reveninând statelor 
membre. De asemenea, s-a reiterat importanța principiului egalității între statele membre în distribuirea plăților directe, pe baza evaluării  tuturor aspectelor 
relevante. În contextul unor piețe agricole tot mai deschise și a  încheierii unor noi acorduri de liber schimb, mai mulți miniștrii au evidențiat importanța 
sprijinului cuplat facultativ pentru sectoarele sensibile precum și posibilitatea aplicăriii extinse a acestuia și la alte sectoare. 

În continuare s-a pus accent pe contribuția fermierilor la protecția mediului și la atenuarea schimbărilor climatice. S-a propus stabilirea unor obiective 
mai ambițioase în cadrul PAC, în domeniul mediului și al climei. În ceea ce privește cerinețele de ecocondiționalitate și ecologizare pentru acordarea plătilor 
directe, miniștrii au propus raționalizarea și simplificarea  acestora în special  a celor privind ecologizarea. Mai mulți miniștrii au susținut abordarea PAC bazată 
pe obținerea de rezultate, solicitând simplificarea și reducerea sarcinilor administrative. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv  actuala ”arhitectură verde” a PAC  
ar trebui redusă semnificativ.În același timp statele membre și regiunile ar trebui să beneficieze de o mai mare flexibilitate în elaborarea măsurilor pentru a 
putea obține rezultate specifice nevoilor și particularităților locale.  

Cu privire la dezvoltarea rurală miniștrii au exprimat nevoia menținerii unor zone rurale vitale și reziliente, în special prin crearea de locuri de muncă, 
promovarea creșterii și pregătirea noilor generații din sectorul agricol. Totodată s-a precizat că măsurile privind dezvoltarea rurală ar trbui să vizeze creșterea 
nivelului de trai și crearea de noi oportunități pentru tineri. Majoritatea  participanților la dezbateri au confirmat eficacitatea  pilonului II din cadrul PAC  și au 
solicitat simplificarea reală a programelor de dezvoltare rurală.  

Consiliul a susținut un schimb de puncte de vedere cu privire la rolul agriculturii în revizuirea Strategiei UE în domeniul bioeconomiei din 2012. 
Bioeconomia include acele sectoare ale economiei care utilizează resurse biologice regenerabile de pe uscat și din mare pentru a fabrica produse cu valoare 
adăugată precum alimente, furaje, materiale și energie. ”(…) Bioeconomia reprezintă a oportunitate economică semnificativă pentru fermierii și silvicultorii noștri. 
Trebuie să ne asigurăm că aceștia sunt în măsură să valorifice acest potențial pe deplin și șă le oferim sprijinul necesar pentru a se integra mai bine în lanțurile 
valorice ale bioeconomiei.”-  a declarat  dl Rumen Porojanov, ministrul agriculturii, alimentației și silviculturii din  Bulgaria și președinte al Consiliului. Dezbaterea 
s-a concentrat pe găsirea unor modalități care să asigure dezoltarea unei bioeconomii durabile și circulare, care să 
permită crearea unor avantaje suplimentare pentru producătorii primari (agricultori, silvicultori și pescari). Consiliul a 
decis recalcularea cotizațiilor la producția de zahăr pentru anii 1999/2000 și 2000/2001. RegulamentulL CONSILULUI 
de stabilire a cotizațiilor la producție și a coeficientului pentru calculul cotizației suplimentare în sectorul zahărului 
pentru anii de comercializare 1999/2000 și de stabilire a cotizațiilor la producție în sectorul zahărului pentru anii de 
comercializare 2000/2001 a fost adoptat pentru se respecta hotărârea Curții de Justițiea UE din februarie 2017, 
potrivit căreia cotizațiile la producția sectorului zahărului în perioada 1999-2001 au fost calculate greșit având drept 
rezutat supraimpozitarea  producătorilor de zahăr ”(…) Am plăcerea de a vă anunța că decizia de astăzi ne permite să 
îndreptăm greșelile din trecut și să asigurăm rambursarea integrală pentru producătorii de zahăr care au fost supraimpozitați”. - a declarat dl Rumen Porodzanov.  

În vederea respectării hotărârii Curții de Justiție a UE, Regulamentul  adoptat de Consiliu prevede că producătorii de zahăr și cultivatorii de sfeclă de 
zahăr vor primi rembursări  pentru sumele excedentare plătite în mod eronat între 1999 și 2001. 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5620-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5620-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5620-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5620-2018-INIT/ro/pdf
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BREXIT

Guvernul britanic publică proiectul liniilor directoare 

pentru perioada de tranziție. Negociatorul britanic 

pentru Brexit promite Europei  că Marea Britanie va 

rămâne corectă și deschisă, bastion al democrației și 

libertății. Acordul din Vinerea Mare ar putea fi pus sub 

semnul întrebării, ca și pacea fragilă de la granița cu 

Irlanda. 

 

La Londra, poziția guvernului britanic începe să se contureze, dar în absența unei declarații oficiale, situația economică, problema graniței cu Irlanda și a 
drepturilor cetățenilor continuă să incite mediul de afaceri și opinia publică. 

Pe 21 februarie 2018, Guvernul britanic a publicat proiectul de document ca răspuns la liniile directoare ale UE pentru perioada de tranziţie . Acesta 
ar demonstra că “există o apropiere între pozițiile Regatului Unit și ale Uniunii Europene, rămânând în discuție puține domenii”. Pentru coordonarea 
Acordului de retragere va funcționa un comitet comun, cu atribuțiuni specifice în perioada de tranziție. În principiu, perioada va  fi de doi ani, dar 
premierul britanic vrea să discute cu UE despre "evaluarea care a stat la baza propunerii acestei date de finali zare". Prin aceasta, guvernul britanic 
contestă poziţia UE conform căreia finalul perioadei de tranziţie ar trebui să coincidă cu încheierea actualei perioade buget are de şapte ani a blocului 
comunitar.  

În pofida declarațiilor liderilor guvernamentali, în rândul partidului conservator nu există încă o unitatea de poziționare. O situare unitară nu există 
nici în rândul opoziției. 

Deputatul laburist Chuka Umunna, susținător al campaniei pro-UE, a exprimat reacția opoziției – nu în integralitatea ei – la proiectul respectiv: “(…) 
Se pare că guvernul vrea o tranziție peo perioadă nedefinită – un drum fără sfârșit către nicăieri, pentru că nu poate să decidă asupra viitorului relațiilor 
noastre comerciale cu UE”.  

Ministrul pentru afacerile externe și comerț și responsabil cu Brexitul , din guvernul irlandez, Simon Coveney, a avertizat din nou asupra impactului 
negativ pe care tergiversarea negocierilor îl va avea asupra situației din Irlanda de Nord, asupra funcționării Acordului din Vinerea Mare.   

La încheierea unei vizite în Austria, David Davis prezintă, într-un speech liniștitor pentru cetățeni și mediul de afaceri, imaginea Regatului Unit după 
Brexit: deschisă, dinamică, corectă, un bastion al democrației parlamentare și libertății. 

https://www.gov.uk/government/publications/draft-text-for-discussion-implementation-period
http://www.bbc.com/news/uk-politics-43139703
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-43126409
https://www.gov.uk/government/news/david-davis-foundations-of-the-future-economic-partnership-speech
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Din punctul de vedere al UE, situația actuală a negocierilor pentru Brexit a fost 
sintetizată la sfârșitul întâlnirii informale a șefilor de stat și de guvern din 27 de state 
membre, care s-a desfășurat pe 23 februarie 2018. Președintele Consiliului, Donald Tusk a 
declarat că, deși guvernul britanic începe să îșiclarifice poziția față de viitoarea relație cu 
UE, aceasta nu este ceea ce Uniunea  a solicitat și așteaptă de la Marea Britanie, iar 
viitoare propuneri vor fi privite “foarte realist”. 

Guy Verhofstadt, după vizita la Londra de la începutul săptămânii trecute și 
intrevederile avute cu membri ai Camerei Comunelor, a insistat asupra faptului că  nu va fi 
semnat un acord comercial cu Marea Britanie înainte de ieșirea acesteia din UE, la 29 
martie 2019. Și a revenit, în acest context, asupra necesității ca guvernul britanic să 
garanteze drepturile cetățenilor pe perioada de tranziție.  

Potrivit British Insider, detașându-se de poziția dură a lui Michel Barnier cu privire 
la viitorul relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, Parlamentul European ar 
pregăti o rezoluție de 60 pagini prin care se oferă soluția unui “acord de asociere”, prin care Marea Britanie ar primi un statut privilegiat pentru participarea la 
piața unică europeană. Documentul ar urma să fie discutat la întrunirea Comitetului director pentru Brexit din cadrul Parlamentului European, de la începutul 
lunii martie. 

Umbra Brexitului se extinde asupra unor domenii europene din ce în ce mai variate, de la buget până la transport sau turism. 

Pe 20 februarie a.c., Comisia pentru transport și turism din Parlamentul European a organizat o a treia audiere în ciclul “Impactul Brexitului asupra 
transportului”. Discuțiile au fost centrate pe sectorul maritim, incluzând aici companiile maritime și porturile și au urmărit îngrijorările, proiectele și solicitările 
instituțiilor, autorităților și altor actori implicați, în contextul desfășurării celei de a doua faze a negocierilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/02/23/remarks-by-president-donald-tusk-following-the-informal-meeting-of-the-27-heads-of-state-or-government-on-23-february-2018/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/02/23/remarks-by-president-donald-tusk-following-the-informal-meeting-of-the-27-heads-of-state-or-government-on-23-february-2018/
https://www.express.co.uk/news/politics/920834/brexit-news-guy-verhofstadt-brexit-deal-andrew-marr-interview
http://uk.businessinsider.com/european-parliament-brexit-resolution-association-agreement-single-market-2018-2
http://uk.businessinsider.com/european-parliament-brexit-resolution-association-agreement-single-market-2018-2
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home.html
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CONSILIUL EUROPEAN 

Summit-ul informal de la Bruxelles  

Liderii statelor membre ale UE s-au reunit  în data de  23 februarie 
2018 la Bruxelles în cadrul unei reuniuni informale pentru a dezbate aspecte 
instituționale precum și  cadru  financiar multianual post-2020. 

Agenda discuțiilor a vizat teme precum: viitoarea componență a 
Parlamentului European, după alegerile europarlamentare din anul 2019, 
posibilitatea existenței unor liste transnaționale de candidați precum și 
modalitatea în care UE numește candidații în poziții de conducere, inclusiv 
așa numita procedură a candidaților cap de listă - ”Spitzenkandidaten” prin 
care partidele politice europene desemnează fiecare un candidat pentru 
funcția de președinte al Comisiei Europene. Liderii au susținut în linii mari, 
ideea că mai puține state membre ar trebui să însemne mai puține locuri în 
Parlament, ceea ce ar înseamna reducerea numărului de deputați de la 751 
la 705. 

Potrivit Tratatului de la Lisabona, Consiliul European are  
competența autonomă de a desemna  un candidat luând în considerarea 
alegerile europene  și ținând cont de consultările  ulterioare.   

 În continuare, liderii au susținut o dezbatere cu privire la prioritățile 
politice ale UE pentru bugetul multianual post-2020. S-a convenit că UE va 
cheltui mai mult pentru combaterea fluxurilor ilegale de migrație, pentru 
apărare și securitate precum și pentru programul Erasmus+. Mai mulți lideri 
au evidențiat importanța continuă a politicii de coeziune, a politicii agricole 
comune (PAC), a investițiilor în cercetare și inovare și a infrastructurii pan-

europene. S-a exprimat ideea că, în  abordarea  priorităților pentru  bugetul 
multianual post- 2020,   trebuie să se țină cont și de deficitul de venit 
rezultat în urma Brexit-ului. 

 Cadrul Financiar Mulrianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 a fost 
adoptat de Consiliu la 2 decembrie 2013 și stabilește un plafon de 959,99 
miliarde euro pentru angajamente și o limită de 908,40 miliarde euro pentru 
plăți. În noul CFM cea mai mare creștere (37%) s-a înregistrat pentru 
plafonul de cheltuieli destinat  programelor care vizează stimularea creșterii 
economice și crearea de locurilor de muncă. 

Alte subiecte de pe ordinea de zi au vizat relațiile cu Turcia, situația 
din Siria precum și viitorul relației dintre UE și Regatul Unit. În timpul 
dezbaterilor președintele Republicii Cipru, Nicos  Anastasiades și premierul 
grec Alexis  Tsiparas au informat liderii despre ultimele evoluții ale relațiilor 
dintre cele două republici cu Turcia. Președientele Consiliului European 
Donald Tusck și-a exprimat solidaritatea cu Grecia și Cipru și a facut apel 
către Turcia pentrua înceta politica de amenințare la adresa Greciei. 

În finalul lucrărilor Donald  Tusk a informat liderii despre  intenția de 
a elabora  un  proiect de orientări privind viitorul relației UE-Regatul Unit pe 
care urmează să-l prezinte la summitul din martie. ”(…) Intenția noastră este 
de adopta aceste orientări indiferent dacă Regatul Unit are o viziune cu 
privire la  relațiile noastre viitoare” a declarat Donald Tusck  președintele 
Consiliului European. 
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 Formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania 
(AfD) devine, în premieră, al doilea partid în preferințele cetățenilor germani 

Sondajele arată că formațiunea a depăşit pentru prima dată Partidul 
Social Democrat (SPD), fiind devansată doar de partidul conservator al 
cancelarului Angela Merkel. Social-democraţii au pierdut un procent, 
ajungând la un nou minim istoric de 15,5%, în timp ce AfD a urcat cu un 
procent, fiind cotată cu 16%. (RO) 

 Ungaria sprijină Polonia în disputa cu UE, calificând activarea 
Articolului 7 împotriva Poloniei drept un ”precedent periculos” 

Parlamentul din Ungaria și-a arătat sprijinul față de Polonia, în 
contextul disensiunilor privind statul de drept, calificând intenția Comisiei 
Europene de a demara o procedură împotriva acestui stat privind reformele 
din sistemul judiciar drept ”inacceptabilă” şi afirmând că ”(…) se creează un 
precedent periculos” și că “(…) Articolul 7 nu trebuie folosit pentru o 
vânătoare politică de vrăjitoare”. (RO) 

 Comisarul european pentru extindere anunță intenția Comisiei 
Europene de ”a recomanda în curând statelor membre”, cel mai probabil în 
vara lui 2018, demararea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia 

Johannes Hahn: ”Considerăm că cele două state au făcut în trecut 
progrese importante privind reformele, așadar sunt eligibile pentru acest 
pas”. (RO) (EN) 

 România ocupă locul al treilea în UE cu cel mai mic salariu 
minim pe economie 

Conform Eurostat, în luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic 
salariu minim pe economie din UE (261 de euro pe lună), urmată de Lituania 
(400 de euro), şi România (408 euro). (RO) (EN) 

 Coaliția condusă de fostul premier Silvio Berlusconi este 
favorită în cursa pentru alegerile legislative din Italia  

Coaliţia de dreapta din Italia (partidul de dreapta al fostului premier 
Silvio Berlusconi) şi două formaţiuni de extremă-dreapta (Liga Nordului şi 
Fraţii Italiei) conduce în sondajele de opinie (37%-38% din intenţiile de vot), 
cu mai puţin de două săptămâni înaintea alegerilor legislative. Rezultatul 
scrutinului este dificil de prognozat, iar noua majoritate care se conturează 
pare una foarte fragilă. (RO) 

 Slovacia refuză ratificarea convenţiei privind combaterea 
violenţei împotriva femeilor 

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor (Convenţia de la Istanbul) nu a fost semnată de 
șapte state UE: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Grecia, Irlanda, Regatul Unit şi 
Ungaria, cărora li se adaugă acum Slovacia, ca urmare a unei puternice 
opoziții exprimate de diverse grupuri religioase şi politice. În total, peste 40 
de state au semnat acest document. (RO) 

http://www.caleaeuropeana.ro/premiera-in-germania-formatiunea-de-extrema-dreapta-afd-devine-al-doilea-partid-in-preferintele-cetatenilor-sondaj/
http://www.caleaeuropeana.ro/ungaria-sprijina-polonia-in-disputa-cu-ue-parlamentul-de-la-budapesta-adopta-o-rezolutie-in-care-califica-activarea-articolului-7-impotriva-varsoviei-drept-un-precedent-periculos/
http://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-european-pentru-extindere-anunta-ca-executivul-european-va-recomanda-in-curand-statelor-membre-demararea-negocierilor-de-aderare-cu-albania-si-macedonia/
https://euobserver.com/tickers/141066
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-are-al-treilea-cel-mai-mic-salariu-minim-pe-economie-din-ue-ce-stat-are-cel-mai-mare-venit/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180223-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
http://www.caleaeuropeana.ro/sondaj-coalitia-condusa-de-fostul-premier-silvio-berlusconi-favorita-sa-castige-alegerile-legislative-din-italia-din-4-martie/
http://www.caleaeuropeana.ro/inca-un-stat-european-refuza-sa-ratifice-conventia-privind-combaterea-violentei-impotriva-femeilor/
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 România a avut a doua inflație anuală,  cea mai mare din UE,  
în luna ianuarie 2018 

Conform Eurostat, rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a 
scăzut în luna ianuarie 2018, până la 1,6% (de la 1,7% în decembrie 2017), 
iar cele mai mari rate anuale au fost înregistrate în Lituania şi Estonia 
(ambele cu 3,6%) şi România (3,4). (RO) (EN) 

 Partidul Popular European (PPE) face apel la partidele politice 
din Parlamentul European să prezinte o dată concretă, pentru desemnarea 
candidatului lor pentru funcția de președinte al Comisiei Europene 

PPE, cea mai mare familie politică europeană își va aduce candidatul 
la președinția Comisiei Europene în România, în timpul campaniei pentru 
alegerile europene din 2019, în cadrul unei serii de dialoguri locale ce vor fi 
lansate anul acesta și vor avea loc în cele trei țări care dețin sau vor deține 
președinția Consiliului Uniunii Europene în următoarele 18 luni: Bulgaria, 
Austria și România. (RO) 

 Poziții divergente în privința viitorului buget al UE ale liderilor 
europeni 

Germania şi Franţa avertizează că tăierea fondurilor pentru anumite 
programe europene ar putea dăuna luptei împotriva terorismului şi a 
imigraţiei ilegale şi că nu ar trebui să fie diminuate cheltuielile în această 
zonă după Brexit. Pe de altă parte, mai multe state membre susţin că o 
Uniune Europeană mai mică ar trebui să însemne şi un buget mai mic. (RO) 
(EN) 

 Președintele Serbiei dorește o soluție de compromis în 
problema Kosovo 

Aleksandar Vucic: ”(…) Dorim să ajungem la un compromis - dacă 
vom reuşi nu depinde numai de o parte, deoarece orice compromis necesită 
un consens şi disponibilitate dinspre cel puţin două, sau uneori mai multe 
părţi”. (RO) 

 Viktor Orban va propune UE o procedură a ”cartonașului roșu” 
menită să sporească rolul parlamentelor naționale în procesul decizional la 
nivelul Uniunii Europene 

Procedura imaginată de primul-ministru al Ungariei prevede ca 
parlamentele statelor membre UE să poată stopa dezbaterile la nivel 

European, dacă acestea din urmă sunt percepute ca fiind contrare 
intereselor naţionale.  (RO) (FR) (EN) 

 Viktor Orban solicită Comisiei Europene să-i ramburseze cel 
puțin jumătate banii cheltuiție de Ungaria pentru securizarea granițelor, prin 
ridicarea gardului destinat opririi valului de migranți 

Viktor Orban: “(…) Am cheltuit peste un miliard de euro pentru 
protecţia graniţelor. Nu ne protejăm doar pe noi, ci şi Europa. Cel puţin 
jumătate din această sumă trebuie să ne fie rambursată“. (RO) (FR) (EN) 

 Se conturează o un nou impozit pe întreprinderile digitale 
Comisarul european pentru afaceri economice avertizează industria 

tehnologică de apariția iminentă (chiar începând de luna viitoare) a unei noi 
legislații, menită să reglementeze impozitarea întreprinderilor digitale. (FR) 
(DE) 

 Obiectivul de 27% privind energia din surse regenerabile ar 
trebui să fie revizuit în creștere 

Potrivit unui nou studiu realizat de Agenția internațională pentru 
energii regenerabile (IRENA), Europa ar trebui să urmărească un obiectiv 
mai ambițios de energie regenerabilă, de 34% până în anul 2030, păstrând 
în același timp costurile la un nivel acceptabil. (FR) (EN) 

 Comisia Europeană amenință Facebook și Twitter cu înăsprirea 
sancțiunilor 

Facebook și Twitter refuză să-și modifice termenii și condițiile de 
utilizare în domeniul protecției datelor, în ciuda avertizărilor lansate de 
Comisia Europeană în iulie 2017, în vreme ce Google+ a răspuns tuturor 
solicitărilor în domeniu. Věra Jourová, comisarul european pentru justiție: 
“(…) Multe companii își securizează platformele în beneficiul consumatorilor, 
este inacceptabil ca aceste schimbări să nu se fi realizat încă și să dureze 
atât de mult". (FR) (EN) 

 Insulele Baleare pregătesc un viitor fără emisii de gaze cu efect 
de seră 

Guvernul Insulelor Baleare a lansat un plan ambițios, care prevede 
eliminarea progresivă a gazelor cu efect de seră până în 2050. Iluminatul 
public va fi înlocuit de lămpi cu LED până în 2025, dată la care mașinile 
diesel vor fi retrase de pe piața automobilelor din Ibiza, Mallorca și 

http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-in-luna-ianuarie-romania-a-avut-a-doua-cea-mai-mare-inflatie-anuala-din-ue/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8688092/2-23022018-AP-EN.pdf/c966b4a2-a324-4eda-8dc3-52e53dbff112
http://www.caleaeuropeana.ro/ppe-mesaj-inaintea-reuniunii-liderilor-ue-facem-apel-la-partidele-politice-sa-prezinte-o-data-concreta-in-2018-pentru-desemnarea-candidatului-lor-pentru-functia-de-presedinte-al-comisiei-europene/
http://www.caleaeuropeana.ro/liderii-europeni-pozitii-divergente-in-privinta-viitorului-buget-al-ue-franta-si-germania-avertizeaza-cu-privire-la-taierea-fondurilor-pentru-anumite-programe-europene-dupa-brexit/
http://www.bbc.com/news/world-europe-43169054
http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-aleksandar-vucic-serbia-doreste-o-solutie-de-compromis-in-problema-kosovo/
http://www.caleaeuropeana.ro/viktor-orban-propune-ue-o-precedura-a-cartonasului-rosu-menita-sa-sporeasca-rolul-parlamentelor-nationale-in-procesul-decizional-la-nivelul-uniunii/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/02/23/97001-20180223FILWWW00197-migrants-la-hongrie-reclame-500-millions-d-euros-a-l-ue.php
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-borders-migration-calls-on-eu-to-reimburse-hungary-for-border-security-costs/
http://www.caleaeuropeana.ro/viktor-orban-propune-ue-o-precedura-a-cartonasului-rosu-menita-sa-sporeasca-rolul-parlamentelor-nationale-in-procesul-decizional-la-nivelul-uniunii/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/02/23/97001-20180223FILWWW00197-migrants-la-hongrie-reclame-500-millions-d-euros-a-l-ue.php
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-borders-migration-calls-on-eu-to-reimburse-hungary-for-border-security-costs/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/moscovici-asks-tech-industry-to-be-part-of-the-solution-before-digital-tax-proposal/
https://www.euractiv.de/section/binnenmarkt-und-wettbewerb/news/moscovici-tech-industrie-muss-teil-der-loesung-bei-digitalsteuer-sein/?_ga=2.116294854.1162749923.1519575267-1821560500.1517736518
http://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Feb/IRENA_REmap-EU_2018_summary.pdf?la=en&hash=818E3BDBFC16B90E1D0317C5AA5B07C8ED27F9EF
https://www.euractiv.fr/section/all/news/momentum-builds-behind-higher-renewables-target/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/momentum-builds-behind-higher-renewables-target/?_ga=2.116797254.1162749923.1519575267-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/consumer-watchdogs-want-fines-against-twitter-and-facebook-for-breaking-eu-rules/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/consumer-watchdogs-want-fines-against-twitter-and-facebook-for-breaking-eu-rules/?_ga=2.80039767.1162749923.1519575267-1821560500.1517736518
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Formentera. Aacoperișurile cu o suprafață mai mare de 1000 m2 (inclusiv 
parcările, supermarket-urile și stadioanele) vor fi dotate cu panouri solare, 
centralele pe bază de cărbuni vor fi desființate până în 2035, data de la care 
va fi posibilă doar închirierea de mașini electrice. (FR) (EN) 

 Polonia a fost condamnată de către Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene în privința calității aerului 

Curtea a decis că Polonia încalcă legislația europeană privind 
calitatea aerului și invită această țară să se conformeze fără întârziere. 
Legislația europeană obligă statele membre, în conformitate cu Directiva UE 
privind calitatea aerului, să respecte standardele de calitate și valorile limită 
pentru pulberile în suspensie (PM10), care nu pot depăși media anuală de 40 
μg/ m3 pe zi și maximul zilnic de 50 μg/ m3 pe zi. O țară poate depăși acest 
standard zilnic de maxinm 35 de ori pe an. Curtea a constatat că între 2007 
și 2015 Polonia a depășit în mod constant limitele zilnice ale poluanților fini 
în 35 de zone și valorile limită anuale în 9 zone. (FR) (EN) 

 Deputații europeni recomandă armonizarea impozitului pe 
profit 

Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului 
European a adoptat un raport (ce urmează să fie dezbătut și adoptat în 
sesiunea plenară din martie 2018), prin care statele membre sunt 
îndemnate să armonizeze impozitul pe profit în întreaga Uniune Europeană. 
Documentul este unul consultativ, reformele fiscale în UE fiind în general 
destul de greoaie, întrucât deciziile se iau cu unanimitate de voturi de către 
statele membre.  (FR)  

 José Manuel Barroso este bănuit că a făcut lobby pentru 
Goldman Sachs 

Mai multe ONG-uri îl acuză pe fostul președinte al Comisiei 
Europene că și-a încălcat promisiunea de a nu efectua acțiuni de lobby în 
favoarea angajatorului său, Goldman Sachs, căruia i-ar fi înlesnit întâlnirea, 
la Bruxelles, cu un vice-președinte al actualei Comisii Europene. (FR) 

 Comitetul economic și social european (CESE) atrage atenția 
asupra respectării legislației muncii în acordurile comerciale 

Comitetul a adoptat un aviz prin care solicită Uniunii Europene să 

acorde mai multă importanță capitolelor privind forța de muncă și mediul 
înconjurător în acordurile sale de liber schimb, considerând că "(…) aceste 
capitole ar trebui să aibă aceeași pondere ca și cele care acoperă aspecte 
comerciale, tehnice sau tarifare". (FR) (EN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.euractiv.fr/section/climat/news/balearics-launch-pioneering-plan-to-phase-out-emissions/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/balearics-launch-pioneering-plan-to-phase-out-emissions/?_ga=2.108300482.1162749923.1519575267-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/eu-court-rules-against-polands-air-pollution/
https://www.euractiv.com/section/air-pollution/news/eu-court-rules-against-polands-air-pollution/?_ga=2.138911987.1162749923.1519575267-1821560500.1517736518
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-608.035+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/les-eurodeputes-recommandent-une-harmonisation-de-limpot-sur-les-societes/
https://www.euractiv.fr/section/affaires-publiques/news/barroso-soupconne-de-lobbying-pour-goldman-sachs/
https://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/eesc-adds-pressure-on-trade-partners-to-respect-ilo-conventions/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eesc-adds-pressure-on-trade-partners-to-respect-ilo-conventions/?_ga=2.104219840.1162749923.1519575267-1821560500.1517736518
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