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COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

Bugetul UE pentru 2019 

Comisia a propus un buget axat pe continuitate şi rezultate bazate pe creștere economică, solidaritate şi securitate 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 23 mai a.c., proiectul de buget al UE pentru anul 2019, în valoare de 166 miliarde euro, mai mare cu 3% față 
de cel pentru anul 2018. Acesta a fost conceput pentru optimizarea finanțării programelor existente și noile inițiative, precum şi pentru realizarea de investiții 
într-o economie europeană mai puternică și mai rezistentă.  Propunerea se bazează pe ipoteza că Regatul Unit al Marii Britanii va continua (și după retragerea sa 
la 30 martie 2019) să contribuie și să participe la punerea în aplicare a bugetelor UE până la sfârșitul anului 2020, ca și cum ar fi stat membru. 

Dl Günther H. Oettinger, membrul Comisiei Europene - responsabil pentru buget și resurse umane, a declarat: „ (…) Propunem un buget ambițios care să 
continue să sprijine prioritățile noastre, în special investițiile, ocuparea forței de muncă, tineretul, migrația, solidaritatea și securitatea, și care să ofere valoare 
adăugată la nivel european pentru cetățenii noștri.” 

În 2019, fondurile pentru sprijinirea creșterii economice vor fi de aproximativ 80 miliarde euro în credite de angajament.  

De asemenea, Comisia preconizează că, programele politicii de coeziune, în 2019, vor rămâne la fel și că finanțarea pentru politica agricolă va rămâne 
stabilă, la aproximativ 60 miliarde euro (+ 1,2 % față de 2018). 

Semestrul european 2018 

Comisia a adoptat recomandările adresate statelor membre de a realiza o creștere economică durabilă, favorabilă 

incluziunii și pe termen lung 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 23 mai a.c., recomandările specifice fiecărei țări pentru 2018, în care definește orientările de politică 
economică adresate statelor membre pentru următoarele 12-18 luni. Acestea se concentrează asupra consolidării creșterii inteligente, durabile și favorabile 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
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incluziunii pe termen lung. Recomandările se bazează pe analiza cuprinzătoare realizată de Comisie în cele mai recente rapoarte de țară, care a evidențiat 
probleme persistente în anumite state membre. 

Potrivit previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018, în următorii 2 ani creșterea economică va încetini ușor, dar va rămâne robustă. Recomandările 
specifice fiecărei țări propuse sunt bazate pe progresele realizate și au ca scop valorificarea perspectivelor economice pozitive pentru a le orienta în direcția 
luării unor măsuri suplimentare. 

Dl Valdis Dombrovskis, vicepreședinte şi membru al Comisiei Europene - responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea 
financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „(…) Europa înregistrează cea mai mare creștere din ultimii 10 ani. (…) Cu toate acestea, 
apar noi riscuri, precum volatilitatea de pe piețele financiare internaționale și protecționismul comercial. (…) Aceasta înseamnă să constituim rezerve bugetare, 
care ar oferi țărilor un spațiu de manevră mai larg în cazul următoarei încetiniri a creșterii economice. Și mai înseamnă, de asemenea, realizarea de reforme 
structurale pentru a promova productivitatea, investițiile, inovarea și o creștere favorabilă incluziunii.” 

Raportul de convergenţă pe 2018 

Comisia a publicat Raportul de convergență pe 2018 

Raportul de convergenţă pe 2018, prezentat în data de 23 mai a.c., evidențiază progresele înregistrate de statele membre în direcția adoptării monedei 
euro.  

Documentul se referă la cele 7 state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro: Bulgaria, Cehia, 
Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia. Potrivit raportului, aceste state membre prezintă în general o convergență nominală considerabilă, însă nici unul nu 
îndeplinește în momentul de față toate condițiile formale1  pentru aderarea la zona euro. Două state membre, Bulgaria și Croația, îndeplinesc toate criteriile de 
convergență, cu excepția criteriului privind cursul de schimb, întrucât nu sunt membre ale mecanismului cursului de schimb (MCS II). 

În concluziile raportului se menționează că toate statele membre vizate îndeplinesc criteriul privind finanțele publice; Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria și 
Suedia îndeplinesc criteriul ratelor dobânzilor pe termen lung; Bulgaria, Croația, Polonia și Suedia îndeplinesc criteriul referitor la stabilitatea prețurilor. Pe lângă 
evaluarea acestor condiții formale pentru aderarea la zona euro, se specifică în document că legislația nu este pe deplin compatibilă cu normele Uniunii 
economice și monetare în nici unul dintre statele membre vizate, cu excepția Croației. 

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, publicat în 23 mai 2018, sprijinul exprimat în favoarea aderării la zona euro a statelor membre din afara zonei 
euro care fac obiectul raportului de convergență a crescut cu 4 puncte procentuale față de anul trecut, ajungând la 51%. 

 

                                                 
1 Aderarea la zona euro este un proces deschis, care se bazează pe anumite norme. Raportul se bazează pe criteriile de convergență, denumite și „criteriile de la Maastricht”, care sunt 
prevăzute la articolul 140 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Printre aceste criterii de convergență se numără stabilitatea prețurilor, soliditatea finanțelor 
publice, stabilitatea cursului de schimb și convergența ratelor dobânzilor pe termen lung. Se evaluează, de asemenea, compatibilitatea legislației naționale cu normele uniunii economice și 
monetare. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/convergence-report-2018_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3827_ro.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2187
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
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Competitivitate 

Comisia Europeană impune Companiei Gazprom obligaţii menite să permită fluxul liber al gazelor naturale, la preţuri competitive, pe pieţele din Europa 
Centrală şi de Est  

În data de 24 mai a.c., printr-o  o decizie a Comisiei se impune Companiei Gazprom o serie de obligaţii în ceea ce priveşte concurenţa şi se permite fluxul 
liber al gazelor naturale la preţuri competitive pe pieţele gazelor naturale din Europa Centrală şi de Est, în beneficiul consumatorilor şi al întreprinderilor 
europene. 

Gazprom este principalul furnizor de gaze naturale în mai multe țări din Europa Centrală și de Est.  

În luna aprilie 2015, Comisia Europeană a trimis Gazprom o comunicare privind obiecțiunile prin care a fost prezentată opinia preliminară potrivit căreia 
societatea a încălcat normele antitrust ale UE, urmărind o strategie globală de împărțire a piețelor gazelor naturale de-a lungul frontierelor naționale în 8  state 
membre (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia). Ulterior acestei decizii se va impune un set  de norme foarte strict cu scopul de 
a modifica semnificativ modul în care această societate își desfășoară activitatea pe piețele gazelor naturale din Europa Centrală și de Est.  

Printre acestea enumerăm: 

 eliminarea barierelor contractuale din calea fluxului liber al gazelor naturale – cu referire la eliminarea oricăror restricții aplicate clienților de a 
revinde gazele naturale la nivel transfrontalier;  

 obligația de a facilita fluxurile de gaze naturale către și din piețele izolate – în sensul de a se permite fluxurile de gaze naturale către și din părți 
ale Europei Centrale și de Est care sunt încă izolate de celelalte state membre din cauza lipsei unor conducte de interconectare, și anume țările 
baltice și Bulgaria;  

 instituirea unui proces structurat pentru a se asigura prețuri competitive ale gazelor naturale;  

 interdicția de a se prevala de poziția dominantă pe care o ocupă în furnizarea de gaze naturale. 

Prin aceste măsuri Comisia Europeană a decis să confere acestor îndatoriri un caracter juridic obligatoriu pentru Compania Gazprom (în temeiul 
articolului 9 din Regulamentul nr. 1/2003). În cazul în care o societate își încalcă oricare dintre aceste obligații, Comisia poate aplica o amendă de până la 10% 
din cifra de afaceri de la nivel mondial a respectivei societăți, fără să fie necesar să dovedească existența unei încălcări a normelor antitrust ale UE.  

La nivel general, concurența efectivă nu depinde numai de asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență, ci și de efectuarea unor 
investiții în diversificarea aprovizionării cu gaze naturale, de orientarea corespunzătoare a legislațiilor din domeniul energiei la nivel european și național, 
precum și de punerea corectă în aplicare a acestora. Și pentru aceste motive, una dintre prioritățile-cheie ale Comisiei este construirea unei Uniuni energetice 
europene. 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0001:RO:HTML
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 21– 27 mai a.c.,  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, la Bruxelles  - Belgia.   

Președintele Facebook audiat la Conferința președinților  

Mark Zuckerberg, fondatorul și director general (CEO) al rețelei de socializare Facebook,  a 
fost invitat  de președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, în data de 22 mai a.c., 
pentru a participa la Conferința președinților (președinții grupurilor politice și președintele PE) și 
pentru a clarifica aspectele legate de utilizarea datelor care au caracter personal. 

În sesiunea parlamentară din luna aprilie a.c., deputații europeni au dezbătut subiecte 
legate de rolul acestei rețele de socializare în protecția datelor, manipularea alegerilor și 
protejarea vieții private în contextul recentului scandal Facebook-Cambridge Analytica2. Ulterior, 
deputații i-au cerut președintelui Facebook să vină în Parlamentul European și să răspundă la 
întrebări, mai ales referitor la utilizarea abuzivă a datelor personale ale cetățenilor europeni.  

Deputații europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la efectele social-media, a știrilor 
false și a manipulării alegerilor prin metoda de vot on-line. La rândul său, președintele 
Parlamentului a declarat că: „(…) Parlamentul European vrea să știe totul, adevărul, despre 
povestea Facebook. Vrem să înțelegem dacă datele ajung în posesia acestei mari companii 
(Cambridge Analytica-n.r.) și cum au fost folosite pentru a influența campaniile electorale. Piața 
europeană este cea mai mare din lume, 500 de milioane de oameni, de aceea l-am invitat pe dl 

                                                 
2 Facebook este acuzat că a permis Cambridge Analytica (firmă care a lucrat pentru campania electorală a lui Donald Trump, în 2006)  să culeagă detaliile personale ale mai mult de 50 

de milioane de utilizatori, fără permisiunea acestora, și de a le utiliza în timpul alegerilor prezidențiale americane din 2016 și la referendum-ul pentru Brexit. Informațiile culese în total de pe 
conturile Facebook aparțin unui număr de aproximativ 87 de milioane de utilizatori, din care 2,7 milioane sunt în UE. Se apreciază că aceste informații s-ar putea să fi fost obținute în mod 
abuziv.  

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180418RES02025/20180418RES02025.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180418STO02004/facebook-scandal-meps-call-on-zuckerberg-to-provide-answers
http://www.europarl.euraopa.eu/news/en/headlines/society/20180418STO02004/facebook-scandal-meps-call-on-zuckerberg-to-provide-answers
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-tajani-facebook-data-crisis_I152976-V_v
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Zuckerberg la Parlament să ne explice ce s-a întâmplat de fapt. Vrem să știm adevărul  deoarece este 
inacceptabil ca cineva să se folosească de datele personale, furnizate de o companie de încredere cum ar fi 
Facebook, pentru un scop diferit.”  

În mod excepțional, pentru prima dată, reuniunea Conferinței președinților a fost transmisă în direct și a 
fost disponibilă pe pagina de Facebook a Parlamentului European. 

Înainte de reuniune, președintele Tajani a precizat: „(…) Consider că este un lucru pozitiv faptul că 
fondatorul Facebook a acceptat invitația noastră, de a veni în întâmpinarea reprezentanților a 500 de milioane 
de europeni. Este un semn de respect pentru legiuitorul celei mai mari piețe din lume. De asemenea, am apreciat 
că mi-a acceptat cererea ca întâlnirea să fie deschisă și directă pentru toți cetățenii.” 

Mark Zuckerberg a ținut să menționeze că, în contextul scandalului Cambridge Analytica, una dintre 
priorităţile de top ale companiei sale este de a împiedica intervenţiile în desfăşurarea alegerilor ce urmează să 
aibă loc în Europa și că reglementarea internetului este inevitabilă, dar este important ca aceasta să fie stabilită 
corect, pentru a nu împiedica dezvoltarea. De asemenea, Zuckerberg a anunțat că din 25 mai a.c., Facebook va 
respecta în totalitate noul Regulament General privind Protecţia Datelor (GDPR), care fixează un nou standard 
general pentru protecţia datelor personale. Totodată, în declarația sa, directorul general al Facebook a 
prezentat într-o manieră favorabilă platforma de socializare, cu referiri îndeosebi la momentele în care aceasta a 
acționat ca un instrument util în urma atacurilor teroriste sau când utilizatorii au folosit instrumentul „safety 
check” pentru a-şi asigura persoanele dragi că sunt în siguranţă. De asemenea, a reamintit că rețeaua Facebook 
este intens folosită de refugiaţii care ajung în Europa și care păstrează legătura cu familiile lor şi cu noile 
comunităţi, dar şi că 18 milioane de afaceri mici din Europa folosesc rețeaua, în mare parte gratuit. „(…) A 
devenit însă evident în ultimii 2 ani că nu am făcut suficient pentru a împiedica utilizarea acestor instrumente în 
mod greşit sau abuziv. Aici ne referim la ştirile false, la intervenţii din afara graniţelor în alegeri şi la dezvoltatori 
care au folosit abuziv date ale utilizatorilor. Aceasta a fost o greşeală şi îmi pare rău.” – a precizat Zuckerberg, 
adăugând că dorește să „îndrepte lucrurile”.    

Referitor la scandalul Cambridge Analytica, dl Zuckerberg a explicat că au existat mai multe schimbări pe care compania le-a făcut sau pe care le-a promis 
în urma izbucnirii acestuia, respectiv: limitarea volumului de date pe care le pot colecta aplicaţiile, verificarea setărilor cu privire la siguranţa aplicaţiilor pe care 
le folosesc şi anchetarea tuturor aplicaţiilor care au primit date ale utilizatorilor înainte de izbucnirea acestui scandal.   

Pe de altă parte, dl Zuckerberg a amintit faptul că Facebook joacă un rol pro-activ în derularea alegerilor, facilitând contactele liderilor politici cu 
cetăţenii, subliniind că au fost luate măsuri pentru contracararea ingerinţelor. „(…) Facebook joacă un rol pozitiv în derularea alegerilor în întreaga lume prin 
ajutarea liderilor politici să intre în contact direct cu alegătorii. Sunt hotărât să construiesc în continuare instrumente care să aducă oamenii împreună în moduri 
semnificative. (…)  În anul 2016, am acţionat prea lent în identificarea ingerinţelor ruse prin Facebook, în scrutinul prezidenţial din SUA. La acea vreme, eram mai 
concentraţi pe contracararea atacurilor cibernetice tradiţionale. De atunci, am făcut investiţii semnificative pentru a îngreuna comiterea atacurilor de acest fel 

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=05/22/2018)
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10160652937015107/UzpfSTEwMDAwMDM5NzIzNDk5MDoxNzU1NjEyMTE0NDYyMDEz/
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prin Facebook. Am avut activităţi mai bune începând din 2016, inclusiv în alegerile din Franţa, în alegerile din Germania, în scrutinul special din Alabama” - a 
explicat Zuckerberg. De asemenea, a mai specificat că au fost multe aplicaţii care au folosit datele în 2014 „(…) credem că este bine să mergem înapoi să 
anchetăm aplicaţiile care au avut acces la date înainte ca noi să acţionăm. Anticipez că vom identifica şi alte aplicaţii pe care vom dori să le eliminăm de pe 
platformă. (…) Acum avem o abordare proactivă.”   

Facebook a suspendat, după acest scandal, 200 de aplicaţii on-line şi investighează dacă entităţi terţe au acces la informaţii private. În același timp, 
trebuie luat în calcul varianta că Facebook nu deține monopol: „(…) Funcţionăm într-un spaţiu foarte competitiv, în care oamenii folosesc diverse instrumente de 
comunicaţii. În medie, o persoană foloseşte 8 instrumente diferite, eu simt că apar mereu noi tipuri de platforme on-line. (…) Facebook a plătit întotdeauna 
impozite în toate ţările în care avem operaţiuni şi avem investiţii puternice în Europa. Avem două centre de date şi construim încă unul în Danemarca. Facem 
investiţii semnificative, pentru a contribui la inovaţie şi la crearea de locuri de muncă. (…) Cred profund în ceea ce facem. În abordarea provocărilor cu care ne 
confruntăm, ştiu că vom privi înapoi şi vom observa că ajutăm oamenii să comunice, oferindu-le o voce, ca forţă pozitivă în Europa şi în întreaga lume” – a 
adăugat dl Zuckerberg. 

În cadrul reuniunii, fondatorul Facebook a primit un număr de 25 de întrebări, la care urma să răspundă după ce i-au fost adresate toate, la finalul 
audierii.  Întrebările au vizat abordarea Facebook referitoare la mai multe probleme cu care se confruntă societatea.  

Referitor la discursurile instigatoare la ură şi cenzură, președintele Fecebook a spus că: „(…) Acum, în anul 2018, avem capacitatea de a utiliza mai multe 
instrumente, de inteligenţă artificială, pentru a identifica direct un astfel de mesaj. De exemplu, sistemele noastre reuşesc acum să identifice 99% din conţinutul 
mesajelor grupărilor Al-Qaeda şi ISIS înainte ca acesta să ne fie semnalate de altcineva.” 

Compania Facebook lucrează și la îmbunătăţirea răspunsului la anunţuri legate de suicid sau autovătămare prin Facebook Live, cu timpul de reacţie ajuns 
la 10 minute, însă „nu vom fi niciodată perfecţi.” 

„(…) Adversarii noştri, mai ales în ceea ce priveşte intervenţiile în alegeri, vor avea acces la aceleaşi instrumente ca noi. Însă, viziunea noastră este să 
trecem de la managementul reactiv la o atitudine mai pro-activă” – a precizat Mark Zuckerberg. 

De asemenea, se lucrează și la modalitățile de a combate ştirile false, în funcţie de tiparul în care acestea apar a subliniat Zuckerber „(…) Primul este 
spam-ul. Modul de a combate spam-urile este de a elimina posibilitatea de obţinere de profit din accesarea acestora. Cea de-a doua categorie este reprezentată 
de lupta împotriva conturilor false. Am eliminat aproximativ 580 de milioane de conturi false în ultimul trimestru. Ultima categorie este reprezentată de 
persoanele binevoitoare, dar care distribuie întâmplător informaţii, care de altfel sunt false, demonstrabil. Nu vrem să spunem noi cine are dreptate şi cine nu – 
lucrăm cu terţi care verifică datele şi spunem public cine sunt aceştia. Iar dacă ei spun că o informaţie este falsă, demonstrabil, încercăm să o afişăm mai puţin.” 

Mai multe întrebări care i-au fost adresate lui Mark Zuckerberg s-au referit la reglementarea mediului on-line, spre exemplu: „(…) Internetul devine din ce 
în ce mai important în vieţile oamenilor. Reglementarea internetului este inevitabilă. Însă, este important să fie stabilită corect, să ne asigurăm că avem reguli 
care protejează oamenii, care sunt flexibile, nu împiedică accidental dezvoltarea noilor tehnologii precum inteligenţa artificială (AI) şi nu împiedică un student în 
camera sa de cămin – cum am fost eu – să poată dezvolta noul produs grozav.” 

Fondatorul Facebook a răspuns şi la o întrebare legată de competitivitate, precizând că la nivel mondial există 70 de milioane de afaceri mici care folosesc 
instrumentele Facebook pentru a se dezvolta şi pentru a ajunge la clienţi - „(…) Cred că este important să nu pierdem din vedere că, atunci când vorbim despre 
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competiţie, există acest efect extrem de pro-competitivitate, ce le permite acestor afaceri mici să ajungă la clienţi în moduri în care anterior doar afacerile mari 
reuşeau să o facă, prin intermediul instrumentelor pe care le deţineau.” 

 De asemenea a răspuns şi la întrebări referitoare la atitudinea părtinitoare în domeniul politic prezentată pe Facebook menționând că „(…) suntem 
hotărâţi să fim o platformă pentru toate ideile, acest lucru înseamnă că vrem ca oamenii să poată folosi platforma noastră indiferent de ce simpatii politice au. 
Vă pot promite astăzi aici că nu am luat şi nici nu vom lua decizii în legătură cu ce conţinut este permis sau cum este acesta promovat luând în calcul criteriul 
orientării politice.”  

În ceea ce privește siguranţa desfăşurării procesului alegerilor, dl Zuckerberg a precizat -  „(…) știu că vor fi multe alegeri importante în Europa în următorii 
ani. (…) Una dintre priorităţile de top ale companiei este să împiedicăm intervenţiile în alegeri, aşa cum au încercat ruşii să intervină în alegerile din 2016 din 
SUA.” Acesta este motivul pentru care va dubla numărul persoanelor care lucrează la securitate în cadrul companiei, până la peste 20.000 de angajați, până la 
sfârşitul acestui an, lucru care va afecta în mod considerabil profitabilitatea „dar siguranţa oamenilor va fi întotdeauna mai importantă pentru noi decât 
profitul.”    

Cu privire la istoricul datelor a precizat că va lansa o opţiune de „ştergere a istoricului” prin care se vor putea elimina datele de pe profil şi din browserul 
platformei.  

Nereușind să răspundă la toate întrebările în timpul alocat, Mark Zuckerberg a menționat că echipa sa va furniza răspunsuri în scris membrilor 
Parlamentului European prezenţi la audiere care nu și-au primit răspunsul.  

* * * 

Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, a declarat, în cadrul conferinței de presă 
care a urmat reuniunii Conferinței președinților, că Parlamentul va urmări activitatea acestei rețele 
astfel ca promisiunile directorului general a Facebook  să fie respectate. „(…) Zuckerberg a răspuns la 
multe întrebări şi a fost de acord să trimită răspunsuri în scris la toate  întrebările la care nu a putut 
răspunde, din cauza lipsei de timp. Sigur că scuzele oferite de Zuckerberg nu sunt suficiente. Dorim un 
angajament al său şi vom urmări ca aceste promisiuni să fie respectate. Aşteptăm răspunsurile sale în 
scris referitoare la Cambridge Analytica. Este evident că un astfel de incident nu trebuie să se repete. El 
a vorbit despre angajamentul său în vederea intensificării verificărilor astfel încât să se asigure că 
atunci când vine vorba de evenimente de importanţă majoră, de alegeri europene, spre exemplu, astfel 
de incidente să nu se vor mai întâmple. Mark Zuckerberg a vorbit şi despre noile reguli cu privire la 
protecţia datelor, care vor intra în vigoare din 25 mai a.c. (…) Vom continua să monitorizăm evoluţia. 
Zuckerberg a spus că un reprezentant al Facebook va veni să vorbească în faţa Comisiei LIBE, pentru a 
oferi detalii tehnice.” – a mai adăugat președintele Parlamentului.  

Jurnaliștii au dorit să știe cine a agreat acest format al reuniunii, în contextul în care nu s-a răspuns la toate întrebările care au fost adresate. „(…) 
Conferinţa Preşedinţilor a fost de acord cu acest format. Mark Zuckerberg nu era obligat să vină. Nu este cetăţean european, însă a răspuns invitaţiei noastre. 
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Întâlnirea a durat peste o oră şi jumătate. Au fost multe întrebări şi el a petrecut o jumătate de oră oferind răspunsuri şi a promis că va oferi şi răspunsuri în scris 
ulterior. (…) Întâlnirea a durat mai mult decât era plănuit” – a declarat președintele Parlamentului.  

Ulterior, Președintele Comisiei LIBE,dl Claude Moraes, care este și raportor a anunțat că a primit de la echipa Facebook un prim set de răspunsuri la 
întrebările adresate de deputații europeni. Răspunsurile se referă la subiecte cum ar fi încălcarea datelor Cambridge Analytica, „profile de umbră”, date de la 
utilizatori non-Facebook și conturi false. 

 

Cu 1 an înainte de alegerile electorale din 2019 

În perioada 23 - 26 mai 2019, cetățenii UE, din 27 de țări, vor vota pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul European și pentru a decide cine ar 
trebui să fie la conducerea Comisiei Europene.  

În cadrul unui eveniment special, președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, a 
anunțat începutul numărătorii inverse până la alegerile europene din 2019, când vor fi aleși cei 705 
membri ai următorului Parlament European, prin vot universal direct și, indirect precum și președintele 
Comisiei Europene.  

În următoarele 12 luni vor avea loc dezbateri privind Viitorul Europei, la nivel național și local iar 
membrii Parlamentul European se află în centrul acestora.  

Începând din luna ianuarie a acestui an, liderii guvernamentali din statele membre ale UE au fost 
invitați să-și prezinte public viziunile despre Viitorul Europei cu deputații europeni în cadrul ședințelor 
plenului, în Hemiciclu3.  

În luna iunie, Parlamentul European va găzdui ediția din 2018 a Evenimentului european al 
Tineretului (European Youth Event #EYE2018) unde mai mult de 8.000 de tineri (reprezentând 
următoarea generație), se vor întâlni la Strasbourg, pentru a-și exprima părerile (speranțele și temerile) privind Viitorul Europei și pentru a identifica drumul de 
urmat.  

Pentru prima dată din 2007 încoace, un procent de 60% dintre europeni consideră că a fi un stat membru al UE este un lucru bun pentru țara lor, iar 67% 
consideră că țara lor a beneficiat de statutul de membru al UE.  

Românii sunt printre cei mai optimişti în privinţa viitorului UE, 52% (faţă de 38% în octombrie 2017) considerând că lucrurile merg în direcţia bună în UE, 
în timp ce media europeană este de 32% (31% în Octombrie 2017). Un procent de 48% dintre europeni (47% în octombrie 2017), respectiv 43% dintre români 
(42% în octombrie 2017) cred că vocea lor contează la nivelul UE4.  

                                                 
3 Sala de plen a Parlamentului European. 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180524IPR04204/follow-up-answers-from-facebook-after-zuckerberg-s-meeting-with-leading-meps
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180524RES04208/20180524RES04208.pdf
http://www.europarl.europa.eu/visiting/ro/bruxelles/vizite-de-informare-%C8%99i-vizitarea-hemiciclului
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180430IPR02837/eurobarometru-pe-sprijin-fata-de-ue-la-un-nivel-record
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În declarația sa, dl Antonio Tajani, președintele Parlamentului, a precizat: „(…) Următoarele alegeri europene vor fi, fără îndoială, o bătălie, nu doar între 
partidele tradiționale din dreapta, stânga și centrul, ci între cei care cred în beneficiile de cooperare și integrare continuă la nivelul UE și de cei care ar elimina 
ceea ce s-a realizat în ultimii 70 de ani. (…) Potrivit ultimului sondaj Eurobarometru, deși 50% dintre europeni sunt interesați de alegerile europene, doar 1 din 3 
știe când vor avea loc. Până în luna mai a anului viitor, toți ar trebui să știe data alegerilor și să cunoască intențiile pentru direcția viitoare a UE.” 

 

Primul fond UE pentru industria de apărare - acord informal 

Noul program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării5, cu un buget de 500 milioane euro pentru perioada 2019-2020, a fost agreat  
informal de către deputații europeni și de Consiliul UE, în data de 22 mai a.c. Ajutorul financiar al UE va contribui la finanțarea dezvoltării de produse și 
tehnologii noi și modernizate pentru a face UE mai independentă în acest demers, pentru a spori eficiența cheltuielilor bugetare și pentru a stimula inovarea în 
domeniul apărării. 

Pentru a fi eligibil trebuie îndeplinite o serie de condiții: 

 companiile trebuie să facă parte dintr-un consorțiu format din 
cel puțin 3 societăți publice sau private, stabilite în cel puțin 3 
state membre diferite ale UE; 

 cel puțin 3 dintre societățile eligibile, stabilite în cel puțin 2 
state membre diferite, nu trebuie să fie controlate, direct sau 
indirect, de aceeași entitate sau reciproc; 

 beneficiarii și subcontractanții acestora trebuie să fie societăți 
publice sau private stabilite în UE; 

 infrastructura, facilitățile, resursele și resursele acestora, 
inclusiv structurile de conducere executive, utilizate pentru 
acțiunile finanțate, vor trebui să se afle în UE, pe întreaga 
durată a acțiunii, și trebuie să fie stabilite în UE. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
4 Cel mai recent sondaj Eurobarometru arată că 67% dintre europeni (comparativ cu 64% în Octombrie 2017, în cadrul studiului Eurobarometru anterior), respectiv 71% dintre români 

(61% în Octombrie 2017) consideră că ţara lor a beneficiat de pe urma calității de membră a UE. Nivelul de 67% este unul record în ultimii 35 de ani. Studiul a fost efectuat în perioada 11-22.04, 
prin metoda interviu faţă în faţă, pe un eşantion de 27601 persoane la nivel european (1038 în România). 

5  COM(2017)294 - 2017/0125(COD) - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul 
apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE – Fișă de procedură – parcurs legislativ. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/video?event=20180523-1030-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20180523PVL00117/Eurobarometer-2018-Democracy-on-the-Move
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170294.do
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0125(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
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Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării va finanța faza de dezvoltare (între cercetare și producție) a produselor și tehnologiilor 
noi și modernizate în domeniul apărării în UE, de la studii la proiectare, testare și până la etapele de certificare și dezvoltare. Pentru a câștiga contracte, 
susținătorii de proiecte vor trebui să dovedească contribuția lor la excelență, inovare și competitivitate.  

Comisia Europeană va adopta un program de lucru de 2 ani, care să detalieze procedurile de selectare a acțiunilor de sprijin din partea UE, tipul de 
finanțare și bugetul alocat, precum și categoriile de proiecte care pot fi susținute, inclusiv proiectele dedicate, în mod special IMM-urilor. 

O serie de experții independenți, ale căror acreditări trebuie validate de statele membre, vor asista Comisia Europeană în procedura de atribuire. Comisia 
Europeană va asigura o componență echilibrată și o rotație adecvată.  

Raportorul  Françoise Grossetête (EPP, FR) a declarat: „(…) Acest prim program european dedicat proiectelor industriale de apărare va spori cooperarea și 
va consolida competitivitatea industriei de apărare a UE. Baza tehnologică și industrială din toată Europa, în special IMM-urile, vor beneficia de acest program 
pentru a ne consolida autonomia strategică. Excelența și inovația vor fi esențiale pentru selectarea proiectelor.”  

 

Noile norme UE privind protecția datelor vor intra în vigoare la 25 mai 2018  

Noile norme UE de protecție a datelor, care consolidează drepturile cetățenilor și simplifică regulile pentru companii, în era digitală, vor intra în vigoare o 
dată cu aplicarea Regulamentului  general privind protecția datelor (GDPR)6, adoptat în aprilie 2016. Scopul acestora este de a proteja pe toți cetățenii UE în 
ceea ce privește confidențialitatea și datele personale, într-o lume din ce în ce mai mult bazată pe date, creând, în același timp, un cadru clar și coerent pentru 
întreprinderi. Noile drepturi pentru cetățeni vizează acordarea „consimțământul clar și neechivoc” pentru prelucrarea datelor lor; dreptul de a primi informații 
clare și inteligibile despre cine prelucrează datele, care sunt aceste date și care este rolul lor; dreptul de a fi „uitat” – prin care un cetățean poate cere ștergerea 
datelor sale; dreptul de a transfera date către un alt furnizor de servicii (de exemplu, când se trece de la o rețea socială la alta); dreptul de a ști când aceste date 
au fost piratate.  

Aceste norme se vor aplica tuturor companiilor care operează în UE, chiar dacă își au sediul în afara UE. Mai mult decât atât, va fi posibil să se impună 
măsuri corective, cum ar fi avertismentele și ordinele, sau amenzile pentru firmele care încalcă noile reguli. Plafonul maxim pentru amenzile aplicate în cazurile 
cele mai grave este de 4% din cifra de afaceri anuală globală a companiei. 

Raportorul Jan Albrecht  (Grupul Verzilor/ALE, DE) a declarat că: „(…) Prin Regulamentul general privind protecția datelor, Uniunea Europeană stabilește 
un standard global și asigură consolidarea drepturilor fundamentale, a protecției consumatorilor și a concurenței loiale. Pentru prima dată, același nivel ridicat de 
norme privind protecția datelor se aplică tuturor persoanelor din Uniunea Europeană. În același timp, ele înlocuiesc un mozaic de 28 de reglementări naționale 
diferite.” 

 

                                                 
6 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor care au caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html
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Regulamentul general privind protecția datelor va înlocui Directiva 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date. GDPR a fost adoptat în aprilie 2016 ca parte a unui pachet de reforme cuprinzător, fiind însoțit de o 
directivă7 privind prelucrarea datelor în scopul aplicării legii. Un set de noi reguli privind confidențialitatea în mediul electronic8 este, de asemenea, în prezent 
luat în considerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind  protecția persoanelor fizice  referitor  la  prelucrarea datelor cu  caracter personal de  

către autoritățile competente în  scopul prevenirii,  depistării,  investigării  sau  urmăririi  penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. 

8 2017/0003(COD) - Respectarea vieții private și protecția datelor care au caracter personal în comunicațiile electronice – fișă de procedură. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0003(COD)&l=en
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

 

Consiliul afaceri externe

În data de 22 mai a.c., la Sofia – Bulgaria, a avut loc reuniunea miniştrilor de afaceri externe, care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, dna 
Federica  Mogherini.  

Consiliul a felicitat preşedinţia bulgară pentru activitatea intens desfăşurată în organismele de pregătire relevante ale Consiliului, de la publicarea în 
decembrie 2017 a recomandării Comisiei Europene, pentru actualizarea cadrului existent de cooperare cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ţările 
ACP). Miniştrii au evaluat progresele înregistrate în pregătirea unei decizii a Consiliului care autorizează Comisia Europeană să deschidă negocierile privind 
viitorul parteneriat dintre Uniunea Europeană şi ţările ACP.  

Consiliul a reiterat angajamentul privind finalizarea directivelor de negociere pentru a fi pregătit să lanseze negocierile cu ţările partenere ACP până în 
luna august 2018, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Cotonou. 

A fost analizat modul de punere în aplicare a Fondului de urgenţă al UE pentru Africa, principalele realizări şi stadiul actual al aspectelor financiare pe 
baza unei prezentări din partea Comisiei Europene. Începând din data de 8 mai 2018, au fost convenite un număr de 147 de programe cu o valoare totală de 
aproximativ 2.59 miliarde euro care sunt împărţite între cele trei zone geografice: Sahel şi lacul Ciad, Cornul Africii şi regiunea de Nord a Africii. 

Referitor la instrumentele de finanţare externă, miniştrii au avut un schimb de opinii față de valoarea bugetului de ajutor extern pentru perioada 2021-
2027, pe baza propunerilor Comisiei Europene pentru viitorul cadrul financiar multianual (CFM), prezentat la data de 2 mai a.c.,  prin care s-a propus o creştere 
de 26% în finanţarea  politici externe în comparaţie cu perioada actuală. 

Consiliul a adoptat concluzii privind punerea în aplicare a instrumentelor UE de finanţare a acţiunilor externe în 2016, precum şi concluzii cu privire la 
utilizarea eficientă a tuturor surselor de finanţare şi a altor mijloace de punere în aplicare pentru a promova dezvoltarea durabilă. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=LEGISSUM:r12101
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/eu_emergency_trust_fund_for_africa_07-05-2018.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8960-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8959-2018-INIT/en/pdf
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De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind modalităţile prin care cooperarea durabilă în domeniul energiei poate contribui la realizarea agendei 
pentru dezvoltare durabilă din 2030. În documentul conținând concluziile au fost aduse în atenție 3 obiective-cheie în domeniul energiei şi al dezvoltării: 
abordarea lipsei de acces la energie; creşterea eficienţei energetice şi generarea de energie din surse regenerabile. 

Consiliul afaceri externe (comerț) 

În data de 22 mai a.c. a avut loc, la Bruxelles, reuniunea Consiliului de afaceri 
externe pentru comerț, care a fost prezidată de dl Emil Karanikolov, ministrul economiei 
din Bulgaria. Pe ordinea de zi au fost teme precum acordurile comerciale cu Australia și 
Noua Zeelandă, noua structură a acordurilor comerciale ale UE, rezultatele reuniunii 
ministeriale a Organizației mondiale a Comerțului (OMC) de la Buenos Aires și acordurile 
comerciale cu Japonia și Singapore. 

Referitor la comerțul cu Australia și Noua Zeelandă, miniștrii au adoptat linii de 
negociere și au autorizat Comisia Europeană să deschidă negocierile comerciale cu cele 
două state. Aceste acorduri au ca scop reducerea barierelor existente în privința 
comerțului, eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor și un acces mai bun la servicii 
și achiziții publice. 

În cadrul reuniunii, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la negocierea și 
încheierea acordurilor comerciale ale UE. Cu acest prilej au fost stabilite principiile 
directoare care vor contura abordarea Consiliului în negocierea viitoarelor acorduri 
comerciale. De asemenea, miniștrii au luat act de intenția Comisiei Europene de a 
recomanda împărțirea în acorduri distincte a dispozițiilor referitoare la investiții pentru 
care este nevoie de aprobarea Uniunii Europene și a statelor membre, cât și de alte 
dispoziții comerciale care sunt de competența UE.  

Miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la rezultatele dezamăgitoare ale Conferinței OMC de la Buenos Aires din decembrie 2017 și au stabilit  că 
Uniunea Europeană are nevoie de o nouă viziune generală și strategică a Agendei OMC și de modalități de revitalizare a cooperării într-un cadru multilateral. În 
legătură cu acordurile de liber schimb cu Japonia și Singapore, miniștrii au arătat importanța economică și strategică a acestora și au încurajat continuarea 
lucrărilor în vederea semnării și finalizării lor. Semnarea acordului UE-Japonia este stabilită pentru Summit-ul de la Bruxelles, care va avea loc în luna iulie 2018, 
iar acordul UE-Singapore ar putea fi semnat în luna octombrie a.c. Scopul principal este ca cele două acorduri să fie puse în aplicare în cursul anului 2019. 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8954-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32326/p-councils-council-configurations-foreign-affairs-2017-171210-13-trade-main-results-outcome-st15568en17-vf.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2018/05/22/trade/
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Consiliului educație, tineret, cultură și sport 

În data de 22-23 mai a.c., a avut loc, la Bruxelles, reuniunea Consiliului pentru educație, tineret, cultură și sport. Pe agenda lucrărilor s-au aflat teme 
privind educația - competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, promovarea valorilor comune, promovarea educației favorabile incluziunii și a 
dimensiunii europene a predării, dar și viziunea privind trecerea la un spațiu european al educației. 

Consiliul a adoptat propunerea de recomandare revizuită privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Scopul acestei 
recomandări este de a crea un cadrul necesar oricărei persoane care dorește să-și exercite dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții, favorabile incluziunii, pentru acces facil pe piața forței de muncă. Se prezintă modul în care sistemul educațional va gestiona situațiile evidențiate  în cel 
mai recent sondaj PISA9, cu privire la nevoia tot mai mare a elevilor de a dobândi competențe pe  tot parcursul vieții, inclusiv în ceea ce privește abilitățile socio-
culturale și creativitatea. S-a pus accent pe motivarea tinerilor, inclusiv a fetelor, pentru a dobândi competențe-cheie, îndeosebi lingvistice, digitale sau din 
domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii. 

De asemenea, a fost adoptată recomandarea privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării. 
În acest document se recunoaște nevoia de a promova o dimensiune europeană a predării pentru a cunoaște mai bine patrimoniul comun al Europei și pentru a 
crește nivelul de conștientizare a diversității socio-culturale a UE și a statelor sale membre. Se evidențiază importanța educației incluzive, pe tot parcursul vieții, 
în mediile de învățare, în ceea ce privește tipurile de educație și formare la toate nivelurile. 

Consiliul a adoptat concluziile cu privire la viziunea unui Spațiu european al educației. Acestea evidențiază rolul esențial  al educației și culturii pentru   
apropierea cetățenilor europeni și pentru viitorul UE. Statele membre  au fost invitate să participe la definitivarea viziunii prin stabilirea unor obiective și scopuri 
posibile precum și a conexiunilor cu cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale ET 2020. Un accent deosebit s-
a pus pe  programul Erasmus+, pe competențele digitale, pe educația de înaltă calitate și cea incluzivă. De asemenea, miniștrii au încurajat implicarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a grupurilor dezavantajate, și au susținut importanța învățării limbilor străine și a recunoașterii calificărilor. 

Având în vedere potențialul universităților de a contribui la dezvoltarea regională și de a promova competențele antreprenoriale și inovatoare, Consiliul a 
susținut o dezbatere cu privire la măsurile și stimulentele pe care guvernele și autoritățile regionale le pot institui pentru a îmbunătăți strategiile de specializare 
inteligentă. 

În urma unui prânz informal, în cadrul căruia s-au dezbătut modalitățile de reformare a mecanismelor existente de consultare a tinerilor, așa-numitul 
dialog structurat, Consiliul a adoptat concluziile cu privire la rolul tinerilor în construirea unei societăți sigure armonioase și caracterizată de coeziune în Europa .  

Recunoscând rolul tinerilor, de actori-cheie în consolidarea democrației, în prezentarea de discursuri pașnice, de consolidare a coeziunii sociale și 
promovare a valorilor europene, miniștrii au invitat statele membre să  promoveze dialogul, cooperarea și schimbul de bune practici legate de Agenda privind 
tineretul, pacea și securitatea, între principalele părți interesate, prin consolidarea capitolului referitor la cooperarea globală din programul Erasmus+ și prin 
intermediul altor mecanisme privind schimbul de bune practici. Acest lucru ar trebui să mobilizeze tinerii și să creeze o legătură între aceștia și autoritățile 
decizionale,între organizațiile de tineret care desfășoară activități pentru menținerea păcii și pentru construirea unei societăți armonioase, bazate pe coeziune.  

                                                 
9 Programul de evaluare internațională a studenților 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8299-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8015-2018-INIT/ro/pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_ro
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7834-2018-INIT/ro/pdf
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Statele membre au fost invitate să facă eforturi astfel încât tinerii să poată participa la menținerea și promovarea păcii și a securității, prin  promovarea 
participării active în societate, a mobilității transfrontaliere și a contactelor inter-umane. 

Reamintind că una dintre cele 4 priorități generale ale președinției bulgare a Consiliului UE este „Viitorul Europei și tinerii – creșterea economică și 
coeziunea socială”, Consiliul a adoptat concluziile privind rolul tineretului în abordarea provocărilor demografice din cadrul Uniunii Europene. S-a evidențiat 
faptul că în prezent UE traversează un proces de tranziție demografică caracterizat prin trecerea de la niveluri înalte  ale natalităţii şi mortalităţii, la un regim 
demografic modern, cu niveluri ale natalității şi mortalității scăzute. În acest context s-a exprimat nevoia creșterii gradului de conștientizare cu privire la aceste 
schimbări și la impactul lor asupra societății și a tinerilor. S-a reiterat importanța mobilității tinerilor și a dobândirii de către aceștia a competențelor relevante, 
pentru a face față diferitelor provocări.  

În data de 23 mai a.c., Consiliul a adoptat concluziile cu privire la necesitatea de a scoate în evidență patrimoniul cultural în toate politicile din UE. Statele 
membre au fost invitate să promoveze patrimoniul cultural în politicile relevante ale UE și să sensibilizeze părților interesate cu privire la avantajele reciproce ale 
integrării acestuia în alte politici sectoriale, precum și cu privire la posibilitățile de finanțare. S-a exprimat nevoia de a se consolida principiul guvernanței 
participative a patrimoniului cultural prin identificarea  acțiunilor necesare pentru a face guvernanța culturală mai deschisă și eficientă. 

În marja reuniunii, miniștrii sportului au participat la un prânz informal, cu președintele UEFA, dl Aleksander Čeferin, pentru a discuta despre viitorul 
competițiilor dintre cluburile și echipele naționale. Consiliul a adoptat concluzii  cu privire la promovarea valorilor comune ale UE prin intermediul sportului. 
Reamintind că  sportul face parte din programul Erasmus+ (încă din anul 2011), și că de la demararea primului program, peste 9 milioane de europeni au putut 
beneficia de șansa de a studia, a se forma și a preda în altă țară, conștientizând valorile pe care le au în comun, miniștrii au susținut promovarea acestor valori  în 
relație cu evenimente sportive majore. De asemenea  s-au pronunțat pentru susținerea inițiativelor și a acțiunilor de promovare a sportului ca metodă de 
construire a competențelor sociale, civice și interculturale, pentru oameni de toate vârstele, sexele și din toate grupurile sociale. 

 

 

 

Consiliul afaceri economice și financiare - ECOFIN  

La 25 mai a.c., miniștrii europeni din formatul ECOFIN au convenit asupra poziției Consiliului UE cu privire la un pachet de măsuri care vizează reducerea 
riscurilor în sectorul bancar.10 Miniștrii de finanțe din statele membre ale UE au solicitat Președinției bulgare a Consiliului UE să înceapă negocierile cu 
Parlamentul European de îndată ce acesta va fi pregătit să negocieze. 

Propunerile sunt destinate să pună în aplicare reformele convenite la nivel internațional, în urma crizei financiare din perioada 2007-2008. Prezentate în 
luna noiembrie 2016, acestea includ elemente convenite de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară și de Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF). 

                                                 
10 Reuniunea Consiliului ECOFIN, 25 mai 2018: http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/25/banking-council-agreement-on-measures-to-reduce-risk/.   

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8301-2018-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8544-2018-INIT/ro/pdfl
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8032-2018-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/25/banking-council-agreement-on-measures-to-reduce-risk/
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Prin consolidarea normelor existente ale UE se urmărește să se asigure abordarea corectă a tuturor deficiențelor nesoluționate care riscă să afecteze 
stabilitatea financiară. „(…) Acordul de astăzi privind pachetul bancar ne va permite să înregistrăm progrese cu privire la alte elemente ale Uniunii bancare. (…) 
Acordul de astăzi va transmite un semnal pozitiv pieței. Prin urmare, ne exprimăm speranța că Parlamentul European va fi în curând în măsură să înceapă 
negocierile, permițându-ne să ajungem la un acord cu privire la aceste propuneri și să le adoptăm cât mai curând posibil” - a afirmat dl Vladislav Goranov 
ministrul de finanțe bulgar. 

Pachetul convenit de Consiliul ECOFIN cuprinde două regulamente și două directive, referitoare la: 

 cerințele de capital impuse băncilor (modificări la Regulamentul nr. 575/2013 și la Directiva 2013/36/UE); 

 redresarea și rezoluția băncilor aflate în dificultate (modificări la Directiva 2014/59/UE și la Regulamentul nr. 806/2014). 
 
Propunerile referitoare la cerințele de capital impuse băncilor includ un indicator obligatoriu al efectului de levier (gradul de îndatorare) menit să prevină 

o creștere excesivă a acestuia de către bănci, precum și un indicator obligatoriu de finanțare stabilă netă. Acestea consolidează cerințele de capital sensibile la 
riscuri pentru băncile care tranzacționează în mare măsură valori mobiliare și instrumente financiare derivate. De asemenea, impun instituțiilor de importanță 
sistemică globală („G-SII”) să dețină o mai mare capacitate de absorbție a pierderilor și de recapitalizare în caz de rezoluție. 

Propunerile referitoare la redresarea și rezoluția băncilor aplică standardul CSF din noiembrie 2015 privind „capacitatea de absorbție totală a pierderilor” 
(TLAC) și integrează cerința privind TLAC în normele UE privind „cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile” (MREL). În vreme ce standardul privind 
TLAC stabilește cerințe exclusiv pentru G-SII-uri, MREL acoperă întregul sector bancar din UE. Propunerile abordează atât această diferență, cât și alte diferențe 
între cele două. 

Miniștrii au convenit cu privire la un compromis asupra unei serii de aspecte:  

 nivelul necesar și calitatea subordonării datoriilor care trebuie să facă obiectul unei proceduri de rezoluție în cazul G-SII sau al altor bănci care ar 
putea prezenta un risc sistemic pentru stabilitatea financiară; 

 punerea în aplicare de noi cerințe de capital pentru riscul de piață, „revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare” de către Comitetul 
de la Basel; 

 metodologia adaptată pentru calcularea „scorului” G-SII. 
 

Pentru a adopta pachetul, Consiliul are nevoie de o majoritate calificată, cu acordul Parlamentului European  [Temei juridic: articolul 53 alineatul (1) și 
articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene]. 

În conformitate cu concluziile Consiliului UE din iunie 2016, înregistrarea de progrese, în ceea ce privește partajarea riscurilor în cadrul Uniunii bancare a 
UE, este condiționată de înregistrarea de progrese cu privire la reducerea riscurilor. Consiliul European urmează să examineze, în luna iunie 2018, progresele 
realizate până în prezent în ceea ce privește reducerea riscurilor în sectorul bancar al UE și ar putea decide cu privire la o serie de măsuri specifice de adoptat. 

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliu ECOFIN a mai discutat despre ierarhia creditorilor și implementarea standardului internațional de evaluare financiară 
IFRS 9. Aceste două propunerile ale Comisiei Europene, din noiembrie 2016, au făcut obiectul unei proceduri accelerate și au fost adoptate în anul 2017. Ele se 
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referă la rangul instrumentelor de datorie negarantate în procedurile de insolvență, precum și asigurarea unui impact progresiv asupra capitalului reglementat 
al standardului internațional de contabilitate IFRS 9. De asemenea, propunerile prevăd eliminarea progresivă a dispozițiilor privind tratarea ca expuneri mari a 
unor datorii ale sectorului public denominate în alte monede decât monedele naționale din UE. 

Totodată, Consiliul ECOFIN a salutat publicarea rapoartelor de țară ale Comisiei Europene, care analizează politicile economice în cazul fiecărui stat 
membru al UE, inclusiv bilanțurile aprofundate în contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM), care monitorizează progresele înregistrate 
cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 2017, precum și a comunicării aferente. Consiliul ECOFIN salută analiza integrată a 
acestora și subliniază necesitatea de a menține analiza bilanțurilor aprofundate ușor identificabilă, completă și transparentă. 

Consiliul ECOFIN a luat în considerare aceste elemente, precum și programele naționale de reformă, programele de stabilitate și de convergență și 
recomandarea privind politica economică a zonei euro din mai 2018, la adoptarea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 2018. 
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BREXIT 

 

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

Problema centrală a negocierilor în acest moment este guvernanța acordului de retragere. Michel Barnier refuză 

vulnerabilizarea comunității europene de drepturi și destine. Boris Johnson vrea ca Regatul Unit să fie din nou un 

actor mondial. 

La 24 mai, Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) din Parlamentul European, în cadrul activității sale privind aspectele instituționale și 
constituționale ale retragerii Regatului Unit din UE, a discutat asupra raportului grupului de experți care a prezentat 3 documente de cercetare solicitate de 
Departamentul tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, cu privire la consecințele instituționale ale unui „Brexit dur". 

La 26 mai, în discursul său la cel de al XXVIII-lea Congres al federației internaționale pentru drept european, dl Michel Barnier subliniat problemele 
acestei etape, importanța rezolvării problemei guvernanței acordului și a importanța componentei juridice a negocierilor.  

Progresele care s-au înregistrat se bazează pe proiectul de acord al Uniuni Europene, în ceea ce privește: 

 drepturile cetățenilor - continuitatea drepturilor tuturor celor intrați în Regatul Unit până la 31 decembrie 2020 - pe baza primatului dispozițiilor 
acordului de retragere în dreptul britanic, acești cetățeni își vor putea invoca direct drepturile în fața tribunalelor britanice. Tribunalele britanice vor avea, timp 
de 8 ani, dreptul de a ridica acțiuni prejudiciale în fața Curții de justiție de la Luxemburg și vor trebui să țină cont, în aplicarea prevederilor acordului de 
retragere, de jurisprudența pertinentă a Curții; 

 problemele financiare - toate angajamentele luate de cele 28 de state vor fi onorate de toate cele 28 de state, asigurarea fundamentală pentru 
toți beneficiarii proiectelor financiare ale Uniunii Europene; 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-3962_fr.htm
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 acordul asupra perioadei de tranziție  de 21 de luni după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Această perioadă în care Regatul Unit 
va continua să fie tratat ca un stat membru, chiar dacă nu va mai participa în instituțiile Uniunii, a fost solicitată de către partea britanică și dă timp 
administrațiilor și întreprinderilor să se pregătească pentru viitoarea relație. 

Deci, s-a ajuns la un acord în 75% dintre probleme.  

Ceea ce rămâne de soluționat se referă la acordul de guvernanță, situația din Irlanda de Nord și la acordul cu privire la viitoarele relații dintre cele două 
părți. În această privință, negociatorul șef al Uniunii a subliniat din nou necesitatea urgentării tuturor diligențelor pentru atingerea scopului comun de punere în 
acord a celor două puncte de vedere în cel mai scurt timp posibil.  

În luna martie, Consiliul UE a adoptat orientările ținând cont de „liniile roșii” impuse de Regatul Unit și marcate de decizia guvernului britanic de părăsi 
piața unică și uniunea vamală.  

Punctul forte al perioadei este, însă, guvernanța acordului de retragere, care se va articula, din punctul de vedere al Uniunii Europene, pe 3 direcții 
principale:  

 guvernanța va trebui să cuprindă un sistem juridic de reglementare a diferendelor – Barnier a respins propunerea britanică pentru rezolvarea 
problemelor de interpretare sau aplicare a acordului de către o comisie mixtă, considerând aceasta drept un act politic. Uniunea Europeană solicită rezolvarea 
litigiilor într-un cadru jurisdicțional sau arbitral, nu politic; 

 rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene în cadrul sistemului jurisdicțional sau arbitrar al reglementării diferendelor - UE nu va accepta altă 
jurisdicție decât pe aceea a Curții Europene de Justiție; 

 respectarea rolului Curților britanice - judecătorii britanici vor fi însărcinați cu aplicarea acordului de 
retragere. Potrivit proiectului de acord al UE, ei vor trebui să țină cont de jurisprudența Curții Europene de Justiție. 

„(…) Asupra acestor 3 puncte se va construi o guvernanță solidă pentru acordul de retragere. (...) Nu există 
nici o logică și nici o justificare pentru a accepta vulnerabilizarea comunității de drepturi și de destine pentru că unul 
dintre statele noastre membre a decis să părăsească [UE]” - a declarat în finalul discursului său Michel Barnier. 

Între timp, la Londra declarațiile oficialilor continuă să inflameze opinia publică din ambele „tabere”.  

În timp ce Theresa May a făcut o nouă propunere de "backstop", care ar menține Regatul Unit în Uniunea 
vamală, pentru o perioadă mai lungă de timp, în încercarea de a rezolva problema frontierei irlandeze, șeful 
diplomaţiei britanice, Boris Johnson consideră că Regatul Unit trebuie să părăsească Uniunea vamală, pentru a redeveni o putere comercială la nivel mondial. 
„(…) Pentru noi a sosit momentul nu de a fi mai puţin europeni - putem încheia un mare acord de comerţ liber cu Uniunea Europeană în beneficiul ambelor părţi - 
ci de a fi din nou cu adevărat un actor mondial”'. Johnson a declarat că este momentul pentru a încheia acorduri cu „țări dinamice” din America Latină, precum 
Chile, Peru sau Argentina. 

 Oricum, prim-ministrul britanic nu mai poate amâna luarea unei decizii definitive. În luna iunie, va trebui să aducă legislația pentru Brexit în Parlament. 

 

https://www.bloomberg.com/brexit
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-22/boris-johnson-warns-may-to-get-on-with-it-and-deliver-brexit
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

                               

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 

săptămâna 20 - 27 mai 2018 
 
 
 
 
 

 Austria: Beneficiile sociale vor fi reduse în cazul străinilor fără cunoştinţe la 
nivel mediu de limbă germană şi la nivel avansat de limbă engleză  
În prezent venitul minim garantat în Austria va rămâne la nivelul de 863 de 
euro, însă străinii fără cunoştinţe medii de germană sau cunoştinţe avansate 
de engleză vor primi cu 300 de euro mai puţin. Acest lucru va afecta în 
special familiile de migranţi, care au tendinţa de a avea mai mulţi copii decât 
cele austriece. Cancelarul conservator Sebastian Kurz a explicat că scopul 
este de " a combate migraţia în sistemul de protecţie socială", dar şi de a 
oferi stimulente pentru căutarea unui loc de muncă. (RO) 
 

 UE prelungește sancțiunile împotriva regimului din Siria cu un an 
Miniștrii de externe din țările Uniunii reuniți în Consiliul afaceri externe au 
dispus prelungirea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene împotriva 
regimului sirian până la 1 iunie 2019. ”Având în vedere continuarea 
represiunii împotriva populației civile, UE a decis să își mențină măsurile 
restrictive împotriva regimului sirian și a susținătorilor acestuia, în 
conformitate cu strategia UE privind Siria”, se arată în comunicatul 
Consiliului.  (RO) 

 

 Președintele Italiei propune un nou-prim ministru tehnocrat: Carlo Cottarelli, 
un fost înalt responsabil al FMI  
Preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, l-a mandatat oficial pe Carlo 
Cottarelli, fost înalt responsabil al Fondului Monetar Internaţional, cu 
formarea unui nou guvern tehnocrat, după o încercare nereuşită a 
partidelor Mişcarea 5 Stele (M5S) şi Liga Nordului de a crea o coaliţie 
guvernamentală. (RO) 
 

 Comisia Europeană a declanşat procedura de infringement împotriva 
României pentru netranspunerea Directivei privind prezumţia de nevinovăţie 
Comisia Europeană a declanşat o procedură de infringement împotriva 
României pentru nerespectarea Directivei europene 343 din 2016 privind 
consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului 
de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. (RO) 
 

 

 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/05/28/austria-beneficiile-sociale-vor-fi-reduse-in-cazul-strainilor-fara-cunostinte-medii-de-germana-si-avansate-de-engleza--116812
http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-italiei-propune-un-nou-prim-ministru-tehnocrat-cine-este-carlo-cottarelli-un-fost-inalt-responsabil-al-fmi-mandatat-sa-salveze-a-treia-economie-din-ue/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-a-declansat-procedura-de-infrigement-impotriva-romaniei-pentru-netranspunerea-directivei-privind-prezumtia-de-nevinovatie-ce-prevede-aceasta/
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 Polonia și Lituania au decis construirea unui gazoduct între cele două state 
pentru a diversifica sursele de aprovizionare și pentru a îmbunătăți 
securitatea 
Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Polonia, Gaz-
System, şi omologul lituanian, Amber Grid, au semnat un acord cu privire la 
construirea unui gazoduct între cele două ţări, în ideea integrării pieţelor de 
gaze naturale din ţările baltice cu cele din Uniunea Europeană, a 
diversificării surselor de aprovizionare şi a îmbunătăţirii securităţii. Investiția 
implică construirea unei conducte cu o lungime de 357 de kilometri pe 
teritoriul Poloniei, la care se va adăuga o secțiune cu o lungime de 165 de 
kilometri pe teritoriul Lituaniei. Cele două tronsoane ar urma să fie puse în 
serviciu înaintea datei de 31 decembrie 2021. (RO) 
 

 România folosește puține fonduri europene 
Corina Crețu, membru al Comisiei Europene, responsabilul pentru politica 
regională, își dorește ca țara sa să profite din plin de fondurile europene 
oferite și Republica Moldova să îndeplinească criteriile de aderare la spațiul 
comunitar, pentru a debloca și mai multe fonduri. Dna Crețu a criticat încă o 
dată guvernul român pentru faptul că nu a utilizat pe deplin fondurile UE, 
menționând un proiect rutier în desfășurare ca un exemplu perfect pentru 
accesarea de fonduri europene. (FR) (EN) (DE) 
 

 Președintele Parlamentului European se așteaptă la un curent eurosceptic 
puternic în următorul legislativ european 
Cu un an înaintea alegerilor europene, președintele Antonio Tajani a 
declarat că „(…) Cel mai probabil sentimentele eurosceptice vor prevala în 
următoarele alegeri europene. Pentru a contracara această tendință trebuie 
să muncim din greu în următorul an”. În prezent, există o neîncredere 
crescândă în rândul cetățenilor europeni față de instituțiile UE - o tendință 
care nu este ușor de depășit pe termen scurt, având în vedere că 
următoarele alegeri sunt programate pentru exact un an de acum înainte. 
(RO) 

 

 Comisia Europeană a solicitat României să îşi alinieze taxele de înmatriculare 
a vehiculelor la legislaţia UE 
Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în 
întârziere pentru că nu asigură rambursarea integrală şi imediată a taxelor 
de înmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziţionate din alte state membre. 
„(…) Dat fiind că normele româneşti aplicabile restituirii taxelor nu respectă 
principiile cooperării loiale, echivalenţei şi efectivităţii, este încălcată 
legislaţia UE (articolul 110 din TFUE). În cazul în care România nu ia măsuri 
în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat 
autorităţilor române”, se arată într-un comunicat al CE. (RO) 
 

 Ministrul de externe sârb: Nu vom accepta negocieri privind date-limită legate 
de Uniunea Europeană 
Serbia nu va fi de acord cu vreo negociere privind date-limită legate de 
Uniunea Europeană, iar poziția statelor care recunosc independența Kosovo 
este dificil de schimbat deoarece acestea apără politica pe care o duceau în 
anii ‘90, a apreciat ministrul de externe sârb, Ivica Dacic. El a subliniat că 
pentru Serbia este important să se menţină neschimbat numărul ţărilor care 
nu au recunoscut Kosovo. (RO) 
 
 
 

 Ministrul de finanțe francez: UE poate acorda compensaţii companiilor 
europene care ar fi sancţionate de SUA din cauza afacerilor cu Iranul 
Reintroducerea regulilor UE datând din 1996, create iniţial pentru a 
contracara embargoul asupra Cubei „vor oferi posibilitatea să suportăm noi 
costul oricăror posibile sancţiuni plătite de firme, care ar putea astfel să fie 
plătite în numele Uniunii Europene”, a declarant ministrul de finanţe francez, 
Bruno Le Maire, subliniind că UE ar putea acorda compensaţii companiilor 
europene sancţionate de Statele Unite urmare a afacerilor cu Iranul. (RO) 
 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/polonia-si-lituania-au-decis-construirea-unui-gazoduct-intre-cele-doua-state-pentru-a-diversifica-sursele-de-aprovizionare-si-pentru-a-imbunatati-securitatea/
https://www.euractiv.fr/section/elargissement/news/romania-squandering-eu-funding-moldova-deserves-more-says-eu-regional-boss/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/romania-squandering-eu-funding-moldova-deserves-more-says-eu-regional-boss/?_ga=2.244104837.1032721835.1527531376-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/cretu-rumaenien-versaeumt-eu-unterstuetzung-und-moldawien-sollte-mehr-tun/?_ga=2.244693637.1032721835.1527531376-1821560500.1517736518
http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-parlamentului-european-se-asteapta-la-un-curent-eurosceptic-puternic-in-urmatorul-legislativ-european/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-a-solicitat-romaniei-sa-isi-alinieze-taxele-de-inmatriculare-a-vehiculelor-la-legislatia-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-sarb-de-externe-nu-vom-accepta-negocieri-privind-date-limita-legate-de-uniunea-europeana/
http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-francez-de-finante-ue-poate-acorda-compensatii-companiilor-europene-care-ar-fi-sanctionate-de-sua-din-cauza-afacerilor-cu-iranul/


 

24 

 Taxele americane asupra automobilelor reprezintă o preocupare pentru 
Comisia Europeană 
Comisarul UE pentru comerț și-a exprimat îngrijorarea față de planurile 
administrației SUA de a investiga importurile de autoturisme și camioane, 
fapt care ar putea conduce la noi taxe. Aceasta vine ca urmare a deciziei 
președintelui american Donald Trump de a percepe tarife vamale la 
importurile de oțel și aluminiu. (FR) (EN) 
 

 

 Tot mai multe voci protestează împotriva renaționalizării PAC 
Dezbaterea se intensifică în ceea ce privește politica agricolă comună 2020-
2026. După o propunere bugetară care include o reducere a fondurilor 
alocate politicii agricole comune în următorul cadru financiar multianual, 
Comisia Europeană urmează să prezinte, vineri, 1 iunie a.c., planul general. 

În perioada premergătoare acestui anunț crucial, există tot mai multe 
solicitări pentru a bloca consolidarea rolului statelor membre (subsidiaritate 
consolidată) în punerea în aplicare a acestei politici, o direcție propusă de 
Comisie într-o comunicare prezentată în noiembrie anul trecut. (FR) (EN) 
 
 

 Confruntată cu o criză a migrației, Europa lucrează din ce în ce mai mult cu 
regimurile autoritare 
Uniunea Europeană alocă tot mai mulți bani pentru externalizarea 
frontierelor sale. Lupta împotriva imigrației mobilizează din ce în ce mai 
mult fondurile europene către regimuri autoritare, cum ar fi Ciad, Niger, 
Belarus, Libia sau Sudan, subliniază un nou raport privind politica de 
externalizare a frontierelor UE. (FR) (EN) (DE) 
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