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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Sondajul Eurobarometru1 standard din primăvara anului 2018 

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru prezentat în data de 14 
iunie 2018, majoritatea europenilor consideră că starea economică este 
bună și sunt optimiști în privința viitorului.  

Din ce în ce mai mulți cetățeni simt că au beneficiat de politici-cheie 
ale Uniunii, iar două treimi dintre europeni susțin o UE puternică în ceea ce 
privește comerțul. Majoritatea europenilor au o imagine pozitivă despre 
UE, iar proporția celor care consideră că vocea lor contează a atins cel mai 
înalt nivel de după 2004. Principalele rezultate ale celui mai recent sondaj 
Eurobarometru standard sunt caracterizate de: 

 1. optimism în legătură cu economia și o susținere puternică a 
monedei euro; 

                                                 
1  „Sondajul Eurobarometru standard din primăvara anului 2018” ( Eurobarometru 
Standard 89) a fost realizat prin intermediul unor interviuri față în față desfășurate între 17 
și 28 martie 2018. Au fost intervievate 33.130 de persoane din toate statele membre ale 
UE și din țările candidate. 
 

2.încrederea în Uniunea Europeană este în creștere; 

3.migrația și terorismul sunt principalele preocupări ale 
europenilor; 

4. europenii resimt beneficiile politicilor și ale realizărilor Uniunii. 

 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180
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Justiție, consumatori și egalitatea de gen  

Dublul standard de calitate a produselor alimentare 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 14 iunie 2018, o nouă 
metodologie2 comună pentru compararea calității produselor alimentare 
pe teritoriul UE. 

Centrul Comun de Cercetare, serviciul pentru știință și cunoaștere 
din cadrul Comisiei Europene, a dezvoltat o metodologie comună care le va 
permite autorităților naționale pentru protecția consumatorilor să 
efectueze teste cu scopul de a compara compoziția și caracteristicile 
produselor alimentare vândute în ambalaje similare în Uniunea Europeană. 
Această măsură vine în completarea acțiunilor întreprinse de Comisie în 
urma discursului privind starea Uniunii rostit de președintele Juncker. 

Forumul la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de 
aprovizionare cu alimente, desemnat de Comisie să abordeze problema 
dublei calități a produselor alimentare, i-a conferit Centrului Comun de 
Cercetare mandatul de a elabora metodologia în iunie 2017. 

Toate produsele alimentare comercializate în UE trebuie să respecte 
reglementări stricte în materie de securitate. Consumatorii trebuie să fie 
informați cu privire la caracteristicile esențiale prevăzute în special de 
legislația UE privind etichetarea produselor și nu trebuie să fie induși în 
eroare de ambalaj. Autoritățile naționale care se ocupă cu siguranța 
alimentară și protecția consumatorilor au obligația de a se asigura că 
alimentele introduse pe piața unică respectă legislația relevantă a UE. 

Metodologia de testare va ajuta autoritățile să stabilească dacă 
produsele alimentare sunt comercializate în conformitate cu legislația 
europeană. 

Metodologia se bazează pe principii-cheie, cum ar fi transparența, 
comparabilitatea, selecția de eșantioane similare și testarea produselor. 

                                                 
2 Metodologie: Centrul de cunoștințe privind fraudele alimentare și calitatea alimentelor 
 

Bugetul UE 

Oferirea mijloacelor necesare UE pentru a-și îndeplini rolul 

de actor global puternic 

Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 
2021-2027, Comisia Europeană propune majorarea bugetului pentru 
acțiunea externă3, care va ajunge la 123 de miliarde EUR, simplificarea în 
mod semnificativ a structurii și sporirea flexibilității și eficacității pentru a 
putea face față provocărilor globale actuale. 

Bugetul consacrat acțiunii externe va fi principalul instrument al UE 
de sprijinire a țărilor partenere în transformările lor politice și economice în 
direcția dezvoltării durabile, stabilității, consolidării democrației, dezvoltării 
socio-economice și eradicării sărăciei. Totodată, acesta îi va permite Uniunii 
să continue să ofere asistență umanitară în întreaga lume. În ceea ce 

                                                 
3 Notă de informare 
Texte juridice și fișe informative privind vecinătatea și restul lumii 
Instrumentul european pentru pace 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_ro.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-harmonised-methodology-testing-food-products-180814
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/neighbourhood-and-world_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46331/new-european-peace-facility-worth-%E2%82%AC105-billion-bolster-international-security_en
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privește vecinătatea UE, acesta va fi, de asemenea, un instrument care va 
ajuta țările din vecinătate să se apropie din punct de vedere economic de 
piața unică a UE. 

Elementele-cheie ale propunerii privind noul buget pentru acțiunea 
externă: 

 mai multe fonduri: finanțarea va crește de la 94,5 miliarde 
EUR în perioada 2014-2020 la 123 de miliarde EUR în perioada 2021-2027, 
ceea ce reprezintă o creștere de 30 %; 

 simplificare: Comisia propune reducerea numărului de 
instrumente, precum și integrarea Fondului european de dezvoltare în 
bugetul UE. Acest lucru va permite să se pună mai clar accentul pe 
obiectivele și angajamentele politice cu partenerii, în conformitate cu 
valorile și prioritățile UE; 

 flexibilitate: noua structură bugetară va permite utilizarea și 
reutilizarea fondurilor neutilizate pe o bază multianuală. Acest lucru va 
permite UE să răspundă mai bine evoluțiilor situației, în conformitate cu 
prioritățile sale de eradicare a sărăciei și de promovare a dezvoltării 
durabile, a prosperității, a păcii și a stabilității; 

 mai multă transparență și un control democratic 
consolidat: de exemplu, prin includerea Fondului european de dezvoltare în 
bugetul UE. 

Noile instrumente propuse pentru acțiunea externă a UE: 

 Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare 
internațională (IVDCI), cu un buget de 89,2 miliarde EUR; 

 un nou Instrument european pentru securitatea nucleară: cu 
un buget de 300 de milioane EUR; 

 Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III): cu un 
buget de 14,5 miliarde EUR; 

 Instrumentul de ajutor umanitar; 

 bugetul pentru politica externă și de securitate comună, în 
valoare de 3 miliarde EUR; 

 cooperarea cu țările și teritoriile de peste mări, 
inclusiv Groenlanda, cu un buget de 500 de milioane EUR; 

 propunerea Comisiei include un cadru de investiții pentru 
acțiunea externă cu o capacitate de acțiune sporită de 60 de miliarde EUR. 
Având la bază experiența pozitivă a Planului de investiții externe al UE, 
acest cadru va contribui la atragerea și la mobilizarea de resurse financiare 
suplimentare pentru dezvoltarea durabilă din partea sectorului privat. 

Fonduri de 4,8 miliarde EUR alocate securității pentru o 

Europă care oferă protecție4 

În ceea ce privește următorul buget pe termen lung al UE pentru 
2021-2027, Comisia a propus, în data de 13 iunie 2018, creșterea 
substanțială a fondurilor alocate în prezent securității – de la 3,5 miliarde 
EUR la 4,8 miliarde EUR. 

Având în vedere caracterul din ce în ce mai complex și internațional 
al amenințărilor, fondurile UE pot contribui la crearea unei Uniuni 
rezistente la viitoarele provocări în materie de securitate și mai bine 
pregătite pentru a răspunde la situațiile de urgență. Suma de 2,5 miliarde 
EUR din cadrul Fondului pentru securitate internă (FSI) consolidat este 
suplimentată cu aproape 1,2 miliarde EUR pentru dezafectarea în condiții 
de mai mare siguranță a activităților nucleare în unele state membre și se 
adaugă sumei de 1,1 miliarde EUR pentru consolidarea agențiilor UE în 
domeniul securității. 

Un Fond pentru securitate internă (FSI) consolidat 

Cu toate că protejarea cetățenilor este, în primul rând, o 
competență națională, Uniunea Europeană are un rol esențial în sprijinirea 
eforturilor statelor membre. Comisia propune dublarea Fondului pentru 

                                                 
4 Texte juridice și fișe informative 
 

https://ec.europa.eu/commission/publications/security-and-defence_ro
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securitate internă (FSI), care este principalul instrument financiar de 
sprijinire a statelor membre în domeniul securității, de la 1 miliard EUR la 
2,5 miliarde EUR. Noul fond va include: 

 un nou set de obiective: (1) intensificarea schimbului de 
informații dintre autoritățile UE responsabile cu aplicarea legii; (2) 
intensificarea operațiunilor comune transfrontaliere și (3) consolidarea 
capacităților de combatere și prevenire a criminalității și de abordare a 
radicalizării; 

 o mai mare flexibilitate și un răspuns mai bun în situații de 
urgență:  suma de 1,5 miliarde EUR din cadrul fondului va fi alocată statelor 
membre pentru a le permite acestora să își consolideze reziliența pe 
termen lung în materie de securitate; 

 o mai bună coordonare în cadrul politicilor UE; 

 o dimensiune externă puternică; 

 consolidarea agențiilor UE. 

Siguranța permanentă a dezafectării activităților nucleare 

Programele UE de asistență pentru dezafectare nucleară (NDAP) 
urmăresc sprijinirea statelor membre în procesul de lichidare și închidere a 
instalațiilor nucleare aflate la finalul ciclului de viață, menținând, în același 
timp, cel mai înalt nivel de securitate. Pentru perioada 2021-2027, Uniunea 
va continua să asigure un sprijin financiar direcționat în mod strict în 
valoare de 118 milioane EUR, pentru dezafectarea instalațiilor nucleare din 
Bulgaria și Slovacia și de 552 de milioane EUR pentru cele din Lituania. 
Alte 348 de milioane EUR vor fi alocate pentru dezafectarea și gestionarea 
deșeurilor radioactive din cadrul instalațiilor de cercetare nucleară ale 
Comisiei Europene, iar 160 de milioane EUR vor sprijini acțiunile generale 
de securitate și garanții nucleare. 

Comisia propune, de asemenea, consolidarea mecanismului de 
protecție civilă al UE prin intermediul sistemului rescEU, cu suma de 1,4 
miliarde EUR – aceasta fiind în plus față de cele 4,8 miliarde EUR pentru 
finanțări viitoare în materie de securitate. 

Intensificarea rolului UE de garant al securității și apărării5 

Pentru următorul buget pe termen lung (2021-2027) al UE, Comisia 
a propus creșterea autonomiei strategice a UE, consolidarea capacității 
acesteia de a-și proteja și a-și apăra cetățenii și transformarea UE într-un 
actor mai important la nivel mondial. 

Un Fond european de apărare în valoare de 13 miliarde EUR va oferi 
capacitatea financiară pentru investiții transfrontaliere în tehnologii și 
echipamente de ultimă generație și complet interoperabile în domenii 
precum software-urile criptate și tehnologia dronelor.  

Fondul european de apărare 

Noul Fond european de apărare în valoare de 13 miliarde EUR va 
aloca 4,1 miliarde EUR pentru finanțarea directă a unor proiecte de 
cercetare competitive și colaborative, în special prin intermediul 
granturilor. Dincolo de faza de cercetare, suma de 8,9 miliarde EUR va fi 

                                                 
5 Texte juridice și fișe informative 
 

https://ec.europa.eu/commission/publications/security-and-defence_en
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pusă la dispoziție pentru a completa investițiile statelor membre prin 
cofinanțarea costurilor pentru dezvoltarea de prototipuri și pentru 
respectarea cerințelor ulterioare de certificare și testare. Fondul va situa 
UE printre primii 4 investitori în cercetarea și tehnologia în domeniul 
apărării din Europa și va acționa ca un catalizator pentru o bază industrială 
și științifică inovatoare și competitivă. 

Principalele caracteristici ale Fondului european de apărare sunt: 

 finanțarea proiectelor care contribuie la o Uniune 
Europeană mai sigură și care corespund priorităților convenite de statele 
membre, în cadrul politicii de securitate și apărare comune, și de alte 
organizații regionale și internaționale, precum NATO; 

 numai proiectele colaborative care implică cel puțin 3 
participanți din 3 state membre sunt eligibile; 

 UE va cofinanța dezvoltarea de prototipuri comune numai 
dacă statele membre se angajează să cumpere produsul final; 

 participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a 
întreprinderilor cu capitalizare medie este puternic stimulată prin creșterea 
ratelor de finanțare, favorizarea de proiecte ale consorțiilor care includ 
IMM-uri, și, dacă este necesar, lansarea de cereri de propuneri specifice; 

 promovarea inovării revoluționare, un procent de 5 % din 
fonduri fiind alocat tehnologiilor radicale și echipamentelor inovatoare care 
permit UE să își consolideze preeminența pe termen lung în domeniul 
tehnologic; 

 Proiectele din cadrul cooperării structurate 
permanente (PESCO) pot primi, dacă sunt eligibile, o cofinanțare 
suplimentară de 10 %, însă finanțarea nu este automată. 

Instrumentul european pentru pace 

Înaltul Reprezentant propune, cu sprijinul Comisiei, instituirea, în 
cadrul Instrumentului financiar pentru pace, a unui nou fond extrabugetar 
în valoare de 10,5 miliarde EUR care va reuni actualele mecanisme 
extrabugetare dedicate securității și apărării în vederea eliminării lacunelor 

și a limitărilor existente. Acesta va spori eficacitatea finanțării pentru 
misiunile și operațiunile militare desfășurate ca parte a politicii de 
securitate și apărare comună (PSAC). El va facilita contribuțiile UE la 
operațiunile de pace conduse de parteneri și va extinde domeniul de 
aplicare al sprijinului militar și de apărare pe care îl poate oferi UE. Fondul 
respectiv va acoperi cheltuielile care nu pot fi finanțate din bugetul UE din 
cauza implicațiilor sale militare și de apărare. 

Comisia propune o suplimentare semnificativă a finanțării 

pentru consolidarea frontierelor și gestionarea migrației6 

Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 
2021-2027, Comisia a propus, în data de 12 iunie 2018, triplarea finanțării 
pentru migrație și gestionarea frontierelor, de la 13 miliarde EUR, cât era 
pachetul financiar alocat acestui domeniu în perioada precedentă, la 34,9 
miliarde EUR. 

Propunerea Comisiei reprezintă un răspuns la provocările crescânde 
în materie de migrație, mobilitate și securitate cu care se confruntă UE, 
prevede instrumente de finanțare mai flexibile pentru a aborda apariția 
unor evenimente migratorii neprevăzute și consacră protecția frontierelor 
ca o componentă centrală a noului buget. Va fi instituit un nou fond 

                                                 
6 Texte legislative și fișe informative: 

 Regulamentul de instituire a Fondului pentru azil și migrație; 

 Anexele la Regulamentul de instituire a Fondului pentru azil și migrație; 

 Regulamentul de instituire a Instrumentului de sprijin financiar pentru 
echipamente de control vamal; 

 Anexele la Regulamentul de instituire a Instrumentului de sprijin financiar pentru 
echipamente de control vamal; 

 Regulamentul de instituire a Instrumentului de sprijin financiar pentru 
gestionarea frontierelor și vize; 

 Anexe la Regulamentul de instituire a Instrumentului de sprijin financiar pentru 
gestionarea frontierelor și vize; 

 Evaluarea impactului programului privind CFM; 

 Evaluarea impactului: Rezumat. 
 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/security-and-defence_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-and-border-management_en
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separat destinat gestionării integrate a frontierelor, iar Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va fi consolidată în 
continuare prin constituirea unei noi rezerve permanente de aproximativ 
10.000 de polițiști de frontieră. Noul fond pentru frontiere va ajuta, de 
asemenea, statele membre să efectueze controale vamale prin finanțarea 
achiziționării de echipamente de control vamal. 

În timpul crizei refugiaților din 2015 și 2016, sprijinul financiar și 
tehnic oferit de UE statelor membre a contribuit în mod esențial la 
sprijinirea statelor membre confruntate cu presiuni migratorii importante, 
la dezvoltarea capacităților de căutare și salvare necesare, la accelerarea 
returnărilor și la asigurarea unei gestionări îmbunătățite a frontierelor 
externe. Desprinzând învățăminte din trecut, Comisia propune să se 
tripleze suma alocată pentru finanțarea destinată domeniului crucial al 
migrației și al gestionării frontierelor. 

1. Securizarea frontierelor externe ale UE 

Protecția eficace a frontierelor externe ale UE este crucială pentru 
gestionarea migrației și asigurarea securității interne. Totodată, de 
asigurarea unor frontiere externe puternice depinde capacitatea UE de a 
menține un spațiu Schengen fără controale la frontierele interne. Comisia 
propune alocarea unei sume globale de 21,3 miliarde EUR pentru 
gestionarea frontierelor și va crea un nou Fond de gestionare integrată a 
frontierelor (GFIG), cu un buget de peste 9,3 miliarde EUR. 

Principalele caracteristici ale noului fond sunt următoarele: 

- un set adecvat de priorități: consolidarea frontierelor externe ale 
Europei, o politică în materie de vize mai puternică și mai eficientă și un 
sprijin pentru statele membre; 

- un răspuns flexibil și rapid; 

- echipamente de control vamal mai bune la frontierele externe; 

- consolidarea agențiilor UE cu atribuții în ceea ce privește 
gestionarea frontierelor. 

 

2. Migrația: sprijinirea unei politici robuste, realiste și echitabile 

Comisia propune majorarea fondurilor destinate migrației cu 51 %, 
ajungându-se astfel la 10,4 miliarde EUR în cadrul noului Fond pentru azil și 
migrație (FAM). Fondul va sprijini eforturile statelor membre în trei 
domenii-cheie: azil, migrația legală și integrarea, combaterea migrației 
neregulamentare și returnările. Principalele caracteristici ale noului fond 
sunt următoarele: 

 un set adecvat de priorități: un sistem european de azil mai puternic 
și mai eficient, 

 un sprijin sporit pentru migrația legală și integrare, returnări mai 
rapide și mai frecvente; 

 sprijin pentru statele membre; 

 o mai bună pregătire; 

 o coordonare sporită între instrumentele de finanțare ale UE; 

 consolidarea agențiilor UE. 
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Comisia propune un nou fond pentru investiții în economia 

maritimă și sprijinirea comunităților de pescuit7 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-
2027, Comisia a propus, în data de 12 iunie 2018, un fond mai simplu și mai 
flexibil în valoare de 6,14 miliarde EUR pentru sprijinirea sectorului 
european al pescuitului și a economiei maritime. 

Noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime va continua 
să ajute sectorul european al pescuitului să adopte practici de pescuit mai 
durabile, punând accentul pe sprijinirea micilor pescari. El va contribui, de 
asemenea, la valorificarea potențialului unei economii albastre durabile, în 
scopul asigurării unui viitor mai prosper pentru comunitățile de coastă. 
Acest fond va contribui, pentru prima dată, la consolidarea guvernanței 
internaționale a oceanelor pentru ca mările și oceanele să devină mai 
sigure, mai curate, mai securizate și să fie gestionate într-un mod mai 
sustenabil. Comisia consolidează impactul fondului asupra mediului, 
punând accentul pe protecția ecosistemelor marine și preconizând o 
contribuție de 30 % din bugetul acestuia pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, în conformitate cu angajamentele 
convenite în cadrul Acordului de la Paris. 

Pescuitul constituie o sursă vitală de subzistență pentru multe 
dintre comunitățile de coastă din UE și reprezintă un element important al 
patrimoniului lor cultural. Împreună cu acvacultura, acesta contribuie, de 
asemenea, la securitatea alimentară și la alimentație. Fondul va pune un 
accent deosebit pe sprijinirea micilor pescari de coastă cu nave mai mici de 
12 metri, care reprezintă jumătate din forța de muncă din sectorul 
pescuitului european. De la reforma politicii comune în domeniul 
pescuitului din 2014, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește refacerea 
stocurilor de pește, creșterea rentabilității industriei pescuitului din UE și 

                                                 
7  Textele juridice și fișele informative privind resursele naturale și mediul sunt 
disponibile aici. 
 

conservarea ecosistemelor marine. Noul fond va continua să sprijine aceste 
obiective socioeconomice și de mediu. 

În ceea ce privește economia maritimă, Comisia propune 
consolidarea sprijinului său, comparativ cu perioada 2014-2020. Este vorba 
despre un sector economic cu un potențial ridicat, a cărui producție la nivel 
mondial este estimată în prezent la 1,3 mii de miliarde EUR și ar putea 
deveni de două ori mai mare până în 2030. Fondul maritim va permite 
realizarea de investiții în noi piețe, tehnologii și servicii maritime, precum 
energia oceanică și biotehnologia marină. Comunitățile de coastă vor primi 
un sprijin mai substanțial și mai amplu pentru stabilirea de parteneriate 
locale și de transferuri de tehnologii în toate sectoarele economiei albastre, 
inclusiv în acvacultură și turismul de coastă. 

În contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite, Uniunea s-a angajat, de asemenea, la nivel 
internațional, să îmbunătățească siguranța, securitatea, salubritatea și 
gestionarea sustenabilă a mărilor și oceanelor. Noul Fond european pentru 
pescuit și afaceri maritime va sprijini aceste angajamente în vederea unei 
mai bune guvernanțe internaționale a oceanelor. Printre altele, acesta va 

https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_ro
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furniza finanțarea necesară pentru îmbunătățirea supravegherii maritime, a 
securității și a cooperării în materie de pază de coastă. 

Pentru a se asigura eficiența și eficacitatea fondului, acesta 
cuprinde mai multe elemente noi, printre care: 

 simplificarea și o mai mare posibilitate de alegere pentru 
statele membre, care vor putea de acum să își orienteze sprijinul către 
prioritățile lor strategice, nemaifiind obligate să aleagă dintr-un „meniu” de 
acțiuni eligibile; 

 o mai bună aliniere cu alte fonduri ale Uniunii Europene. 
Normele aplicabile tuturor fondurilor structurale și de investiții sunt 
stabilite în Regulamentul privind dispozițiile comune; 

 o mai bună orientare a sprijinului în vederea realizării 
politicii comune în domeniul pescuitului. 

Comisia propune 1,26 miliarde EUR pentru consolidarea 

Corpului european de solidaritate8 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE, aferent perioadei 
2021-2027, Comisia a propus, în data de 11 iunie 2018, un nou program 
pentru Corpul european de solidaritate, aplicabil după anul 2020, căruia să 
i se aloce 1,26 miliarde EUR pentru a extinde oportunitățile pe care le 
oferă. 

Noul program va permite unui număr de cel puțin 350.000 de tineri 
europeni să sprijine comunitățile în situații de necesitate între 2021 și 2027 
prin voluntariat, stagii și plasament în muncă. Propunerea adoptată 
marchează consolidarea Corpului european de solidaritate pentru perioada 
bugetară următoare. 

                                                 
8 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
programului Corpului european de solidaritate și de abrogare a [Regulamentului privind 
Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 [COM (2018) 
440/2] 
 

Noul program se va baza pe realizările Corpului din cursul primilor 
săi ani de existență și creează un punct de acces unic pentru tinerii dispuși 
să se implice în activități de solidaritate. În particular, programul va include 
activități de voluntariat pentru a sprijini operațiunile de ajutor umanitar în 
țări din afara UE și măsuri țintite precum finanțare suplimentară sau 
activități dedicate de durată mai scurtă sau desfășurate în propria țară, 
pentru, de exemplu, a facilita participarea la Corpul european de 
solidaritate a tinerilor defavorizați. 

Uniunea securității  

UE depune eforturi9 pentru a dezvolta reziliența și pentru a 

contracara amenințările hibride 

În urma atacului de la Salisbury și la solicitarea Consiliului European, 
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus, în data de 13 iunie 
2018, măsuri suplimentare, în continuarea eforturilor deja depuse, ca 
răspuns la amenințările hibride și la amenințările chimice, biologice, 
radiologice și nucleare (CBRN) și raportează, totodată, cu privire la punerea 
în aplicare în ansamblu a Cadrului comun privind contracararea 
amenințărilor hibride. Comisia realizează, de asemenea, un bilanț al 
progreselor înregistrate privind principalele dosare de securitate, inclusiv 
Planul de acțiune CBRN. 

Consolidarea capacității de reacție a UE la amenințările hibride 

                                                 
9 Raport comun privind punerea în aplicare a Cadrului comun privind contracararea 
amenințărilor hibride din iulie 2017 până în iunie 2018 
Fișă informativă: Amenințările hibride 
Al cincisprezecelea raport referitor la progresele înregistrate în direcția realizării unei 
uniuni a securității efective și reale 
Anexa 1: Planul de acțiune al UE pentru îmbunătățirea securității transportului feroviar de 
pasageri 
Raportul final al Grupului de experți la nivel înalt privind radicalizarea 
Fișă informativă: O uniune a securității - O Europă care oferă protecție 
Concluziile Consiliului European privind atacul din Salisbury, 22 martie 2018 
 

https://ec.europa.eu/commission/publications/european-solidarity-corps-legal-texts-and-factsheets_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/european-solidarity-corps-legal-texts-and-factsheets_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/european-solidarity-corps-legal-texts-and-factsheets_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/european-solidarity-corps-legal-texts-and-factsheets_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46398/joint-report-implementation-joint-framework-countering-hybrid-threats-july-2017-june-2018_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46398/joint-report-implementation-joint-framework-countering-hybrid-threats-july-2017-june-2018_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46393/factsheet-hybrid-threats_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180613_com-2018-470-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180613_com-2018-470-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2018-06-12-action-plan-security-rail-passengers_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2018-06-12-action-plan-security-rail-passengers_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180613_final-report-radicalisation.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180613_agenda-on-security-factsheet-progress-report_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/03/22/european-council-conclusions-on-the-salisbury-attack/
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Pentru a consolida în continuare răspunsul colectiv la amenințările 
în evoluție, Comisia și Înaltul Reprezentant au identificat domeniile în care 
ar trebui luate măsuri suplimentare privind conștientizarea situației, 
comunicarea strategică, dezvoltarea rezilienței și a prevenirii în sectorul 
securității cibernetice, dezvoltarea rezilienței la activitatea ostilă de 
informații. 

O mai bună pregătire în fața amenințărilor chimice, biologice, 
radiologice și nucleare 

În octombrie 2017, Comisia a prezentat un plan de acțiune în 
vederea consolidării pregătirii și rezilienței împotriva riscurilor de 
securitate chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) la nivelul UE. 
Atacul de la Salisbury și îngrijorarea crescândă legată de interesul și 
capacitatea teroriștilor de a utiliza astfel de substanțe arată că provocările 
CBRN la adresa securității, în special amenințările chimice, sunt reale. UE va 
studia măsuri care să susțină respectarea normelor și standardelor 
internaționale, inclusiv prin intermediul unui posibil regim de sancțiuni ale 
UE privind armele chimice. În paralel, Comisia împreună cu statele membre 
va accelera lucrările privind amenințările chimice până la sfârșitul anului 
2018, inclusiv prin: 

 elaborarea unei liste de substanțe chimice care reprezintă în 
mod deosebit o amenințare la adresa securității; 

 instituirea unui dialog cu lanțul de aprovizionare pentru a 
combate riscurile legate de substanțele chimice care pot fi utilizate ca 
precursori; 

 îmbunătățirea detectării amenințărilor chimice prin trecerea 
în revistă a scenariilor de amenințare și analizarea metodelor de detectare 
existente; 

 sensibilizarea personalului de primă intervenție, în special a 
autorităților de aplicare a legii și a personalului de protecție civilă; 

 inventarierea resurselor de contramăsuri medicale esențiale, 
a capacităților în materie de laboratoare, tratamente și alte capacități, 
precum și cartografierea periodică a disponibilității acestora pe întreg 
teritoriul UE. 

Raportul privind progresele înregistrate în ceea ce privește Uniunea 
securității, prezentat în data de 13 iunie 2018, de către Comisia Europeană 
furnizează informații actualizate privind eliminarea conținutului online cu 
caracter terorist și calea de urmat privind prevenirea radicalizării, ca 
urmare a raportului final al Grupului de experți la nivel înalt privind 
radicalizarea, prezentat la 18 mai a.c. Raportul analizează, de asemenea, 
progresele înregistrate în alte domenii prioritare în materie de securitate, 
între care interoperabilitatea, schimbul de informații, securitatea 
cibernetică și finanțarea terorismului. 

Comisia a mai prezentat Planul de acțiune al UE pentru 
îmbunătățirea securității pasagerilor și a personalului în transportul 
feroviar, îndeplinindu-și angajamentul de a proteja mai bine spațiile 
publice. Planul de acțiune urmărește să prevină și să răspundă unor 
posibile atacuri care vizează serviciile feroviare, prin intermediul unui nou 
cadru de cooperare și coordonare între statele membre, inclusiv prin 
intermediul unei noi Platforme a UE privind securitatea pasagerilor 
feroviari. 

Comisia a prezentat și un raport privind eventualele restricții a 
plăților în numerar, care a concluzionat că astfel de restricții nu ar 
împiedica în mod semnificativ finanțarea terorismului. În acest stadiu, 
Comisia nu are în vedere nicio inițiativă legislativă în această chestiune. 

 

https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/security-union-commission-publishes-report-restriction-payments-cash-2018-jun-13_en
https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/security-union-commission-publishes-report-restriction-payments-cash-2018-jun-13_en
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Educație, cultură, tineret și sport  

DiscoverEU  

Începând cu data de 11 iunie 2018 și până la data de 26 iunie a.c., tinerii își pot depune candidatura pentru a obține un bilet care le oferă posibilitatea 
de a-și descoperi propriul continent, din iulie 2018 până la sfârșitul lunii octombrie 2018. DiscoverEU le va permite să înțeleagă mai bine diversitatea Europei, 
să profite de bogăția sa culturală, să își facă noi prieteni și să își formeze o idee despre identitatea lor europeană.  

În temeiul acestei noi inițiative a UE, tinerii vor putea călători în mod individual sau într-un grup de maximum cinci persoane. Ca regulă generală, 
călătorii vor călători cu trenul. Cu toate acestea, pentru a asigura un acces larg pe întregul continent, participanții vor putea, în cazuri speciale, să utilizeze și 
alte mijloace de transport, cum ar fi autobuzul sau feribotul, sau, în mod excepțional, avionul. Acest lucru va garanta că tinerii care locuiesc pe insule sau în 
regiuni izolate ale UE vor avea și ei șansa de a participa la această inițiativă. Întrucât 2018 este Anul european al patrimoniului cultural, călătorii vor avea șansa 
de a participa la numeroasele manifestări care vor fi organizate în toată Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/youth/discovereu_ro
https://europa.eu/youth/discovereu_ro
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_ro
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Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

 

 În data de12 iunie a.c.,a avut loc,la Singapore, summit-ul dintre Statele Unite ale Americii (SUA) şi Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC). 

Preşedintele Trump şi preşedintele Kim Jong-Un au avut un schimb de opinii cuprinzător privind problemele legate de stabilirea unor relaţii noi între SUA 
şi RPDC şi construirea unui regim de pace durabil în Peninsula Coreeană. Președintele Trump s-a angajat să furnizeze garanții de securitate RPDC, iar 
președintele Kim Jong-Un a reafirmat angajamentul său ferm și neclintit de a finaliza denuclearizarea Peninsulei Coreene. 

Președintele Donald Trump și președintele Kim Jong-Un au stabilit următoarele în declaraţia comună, de la finalul reuniunii: 

1. Statele Unite ale Americii și RPDC se angajează să stabilească noi relații între SUA și RPDC în conformitate cu dorința de pace și prosperitate a 
popoarelor celor două țări; 

2.  SUA și RPDC își vor uni eforturile de a construi un regim de pace durabil și stabil în 
Peninsula Coreeană; 

3. Reafirmând Declarația Panmunjom din 27 aprilie 2018 semnată de Coreea de Nord şi 
Coreea de Sud, RPDC se angajează să lucreze spre denuclearizarea completă a Peninsulei Coreene; 

4. Statele Unite și RPDC se angajează să organizeze, cât mai curând posibil, negocierile 
ulterioare, conduse de secretarul de stat american Mike Pompeo, și de un oficial important al RPDC la 
nivel înalt, pentru punerea în aplicare a rezultatelor summitului SUA-RPDC. 

 

Uniunea Europeană, în calitate de susținător ferm al regimului internațional de neproliferare 
nucleară, inclusiv al rolurilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și al Tratatului de 

interzicere totală a testelor nucleare este gata să faciliteze și să sprijine negocierile ulterioare și alte măsuri menite să sporească încrederea și să asigure pacea, 
securitatea și prosperitatea de lungă durată pe o peninsulă coreeană liberă de arme nucleare. 

În acest context, dna Federica Mogherini a declarat că „(...)Traseul diplomatic reprezintă adesea o provocare dar este întotdeauna plină de satisfacţii”. 
Scopul final, împărtăşit de întreaga comunitate internaţională şi exprimat de Consiliul de securitate al Naţiunilor Unite, rămâne denuclearizarea completă, 
verificabilă şi ireversibilă a Peninsulei Coreene. 
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 În data de 17 iunie a.c., în prezenţa Înaltului Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini şi a dlui Johannes Hahn, membru al Comisiei Europene 
responsabil pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere, cât şi a prim-miniştrilor şi înalţilor reprezentanţi ai ONU, miniştrii de externe Nicola Dimitrov 
şi Nikos Kotzias au semnat, la Lacul Prespa, acordul privind schimbarea numelui fostei Republicii Iugoslave în „Republica Macedonia de Nord”, după 25 de ani de 
negocieri diplomatice între cele două ţări. 

Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini şi dl Johannes Hahn, membru al  Comisiei Europene responsabil pentru politica de vecinătate şi 
negocieri pentru extindere au subliniat că această realizare aparţine liderilor celor două ţări şi echipelor sale, dar în primul rând aparţine tututor cetăţenilor şi 
întregii Europe. În acelaşi sens au apreciat că procesul de negociere, sub auspiciile ONU şi medierea trimisului special al ONU, Matthew Nimetz, şi cu sprijinul 
Uniunii Europene este o dovadă clară a puterii diplomaţiei multilaterale, a dialogului, a respectului şi a dorinţei de a găsi soluţii profitabile şi pentru cele mai 
dificile probleme. Perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, reafirmată recent la summit-ul de la Sofia, rămâne cea mai puternică forţă de stabilizare a regiunii 
şi reprezintă o responsabilitate pentru a o folosi în mod corespunzător. 

Ca urmare a acestui acord, Înaltul Reprezentant a declarat că  „(...) aşteptăm cu nerăbdare Consiliul să aprobe recomandarea noastră din 17 aprilie de a 
deschide negocierile de aderare cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei din luna iunie a.c.. ca o recunoaştere a rezultatelor considerabile ale reformei ţării şi 
care va contribui în mod crucial la implementarea completă a acordului, în interesul ambelor părţi, ale regiunii şi ale Uniunii Europene în ansamblu”. 

"Skopje și Atena ne fac pe toți europenii mândri de capacitatea de a găsi, prin diplomație și dialog, o soluție câștigătoare pentru o problemă care a rămas 
de prea multe decenii nerezolvată" a declarat dna Mogherini în cadrul ceremoniei . 

Totodată, Înaltul Reprezentant a subliniat că „(...)Uniunea Europeană va continua cu toate instrumentele și unitatea sa să însoțească procesul, care a avut 
ca rezultat un progres istoric și care va contribui la transformarea întregii regiuni a Europei de Sud-Est.” 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

În săptămâna 11 - 17 iunie a.c., deputații europeni şi-au desfăşurat 
activitatea în cadrul plenului parlamentului, la Strasbourg – Franța. 

Componența Parlamentului European (PE) 

În data de 13 iunie a.c., deputații europeni au adoptat rezoluția 
legislativă referitoare la proiectul de decizie al Consiliului European de stabilire 
a componenței PE. În prezent, Parlamentul European are 751 de membri, 
numărul maxim permis de tratatele UE. În urma deciziei, 27 din cele 73 de 
locuri ce aparțin acum Regatului Unit al Marii Britanii vor fi redistribuite către 
alte țări, iar 46 vor fi păstrate pentru viitoarele extinderi. Acest lucru înseamnă 
că numărul deputaților care vor fi aleși în anul 2019 va fi de 705. Redistribuirea 
aprobată de deputații europeni garantează că nicio țară din UE nu va pierde 
locuri, iar unele vor câștiga între un loc și cinci locuri pentru a redresa 
subreprezentarea în urma schimbărilor demografice. 

Noua distribuție va intra în vigoare după ce Marea Britanie va părăsi UE. 
În prezent, se așteaptă ca acest lucru să aibă loc la sfârșitul lunii martie 2019. 

De asemenea, aceste norme vor intra în vigoare la timp pentru alegerile 
europene din 23-26 mai 2019, după ce vor fi aprobate de liderii UE, în cadrul 
Summit-ului de la Bruxelles, ce va avea loc în perioada 28-29 iunie 2018.  
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Deputații europeni solicită o soluție imediată în ceea ce privește numărul deceselor 

migranților care traversează Marea Mediterană 

Deputații europeni solicită liderilor UE să se pună de acord asupra unei poziții privind sistemul Dublin10. De asemenea, înainte de summit-ul UE de la 
Bruxelles, îi îndeamnă pe aceştia să arate o voință politică reală și să elaboreze soluții veritabile pentru a pune capăt crizelor migrației. 

În dezbaterea din data de 12 iunie a.c., cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, dl Frans Timmermans și cu ministrul adjunct al președinției bulgare 
a Consiliului UE, dna Monika Panayotova, deputații europeni și-au stabilit prioritățile pentru următorul summit UE de la Bruxelles, din 28-29 iunie 2018. 

Președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, a cerut liderilor UE să continue eforturile de revizuire a regulilor de la Dublin, evidențiind, în 
același timp, că Parlamentul European a adoptat o poziție clară în această privință, bazată pe solidaritate. 

Energie: noul obiectiv de 32% din surse regenerabile până în 2030     

Noile obiective ale UE privind energiile regenerabile, inclusiv autoconsumul și biocarburanții, au fost aprobate de negociatorii Parlamentului European și 
Consiliului UE, în data de 14 iunie 2018. Aceștia au convenit provizoriu asupra ponderii energiei din surse regenerabile de cel puțin 32% din consumul final brut 
al Uniunii în 2030, cu o clauză de revizuire până în 2023. Printre aceste obiective enumerăm:  

 32% obiectiv obligatoriu la nivelul UE pentru energiile regenerabile până în anul 2030; 

 transport curat bazat pe biocarburanți durabili11; 

 noi măsuri pentru sprijinirea consumatorilor autohtoni. 

Dl José Blanco López (S & D, ES), raportorul pentru energie regenerabilă a declarat: „(…) Am îmbunătățit în mod substanțial propunerea inițială și în cele 
din urmă am reușit să ajungem la un compromis cu privire la un obiectiv obligatoriu de 32% din sursele regenerabile din mixul energetic 2030. Pentru prima dată, 
am pus în aplicare o strategie consecventă. Am descurajat investițiile în producția nouă de biocombustibili pe bază de culturi alimentare și am împins dezvoltarea 
și utilizarea biocombustibililor avansați (…)”. 

Acordul provizoriu urmează să fie aprobat de miniștrii din Consiliului UE și de deputații europeni. Odată ce acest lucru este atins, statele membre vor 
trebui să includă noile elemente ale directivei în legislația națională până la 30 iunie 2021. 

                                                 
10 A se vedea fişa explicativă privind sistemul Dublin. 
11 „Biocarburanții durabili”: biocarburanți produși în Comunitatea Europeană (CE) trebuie să îndeplinească următoarele criterii de durabilitate: materiile prime provin din agricultură, iar pentru 
cultivarea acestora trebuie să se utilizeze cât mai puține îngrășăminte și pesticide cu putință; producția trebuie să respecte cerințele legale în materie de gestionare stabilite în titlul „Mediu” de 
la litera A și la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în 
cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, precum și cerințele legale care derivă din bunele condiții agricole și de mediu prevăzute în anexa III la regulamentul citat. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ_home.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_ro.pdf
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 PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE

Consiliul Transporturi Telecomunicații și 

Energie  (Energie) 

În data de 11 iunie 2018 miniștrii europeni s-au reunit în Luxemburg 
pentru a dezbate propunerea de revizuire a Regulamentului Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a Agenției pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). Obiectivul 
regulamentului este de a îmbunătăți colaborarea dintre autoritățile de 
reglementare naționale în domeniul energiei electrice și al gazului prin 
actualizarea sarcinilor care îi revin agenției. 

Toate statele membre au acceptat că este necesară adaptarea 
cadrului legislativ existent pentru a redefini modul de funcționare a agenției, 
rolul său și domeniul său de competență. În urma acestui acord general, s-a 
acordat Președinției mandatul de începere a negocierilor cu Parlamentul 
European. Această adaptare se referă la atribuțiile directorului și ale 

Consiliului autorităților de reglementare, alcătuit din reprezentanți la nivel 
înalt ai autorităților naționale de reglementare ale statelor membre. 
Repartizarea sarcinilor între Consiliul autorităților de reglementare și 
directorul ACER este redefinită. ACER a îmbunătățit deja coordonarea dintre 
autoritățile de reglementare în privința chestiunilor transfrontaliere. Agenția 
a fost instituită oficial în martie 2011 și are sediul la Ljubljana, în Slovenia. 
De la înființarea sa, agenția a primit noi atribuții importante legate de 
monitorizarea piețelor angro și în domeniul infrastructurilor energetice 
transfrontaliere Pentru o integrare sporită a pieței și pentru tranziția către o 
varietate mai mare de mijloace de producție a energiei electrice sunt 
necesare eforturi suplimentare în scopul coordonării politicilor energetice 
naționale cu cele ale țărilor învecinate și al utilizării la scară mai largă a 
posibilităților oferite de comerțul transfrontalier cu energie electrică. Acest 
lucru va permite statelor membre ale UE să se pregătească pentru crize 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9478-2018-INIT/ro/pdf
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neașteptate de aprovizionare cu energie și să asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică. Pentru că rețeaua de energie electrică a UE este 
strâns interconectată este nevoie de cooperare mai i strânsă între țările vecine pentru a menține stabilitatea rețelei și pentru a integra cantități mai mari de 
energie regenerabilă. 

” (…) Consiliul Uniunii Europene, în configurația „Energie”, a convenit asupra unui text pentru o abordare generală privind propunerea de revizuire a 
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei. 
Propunerea de revizuire a Regulamentului ACER este ultimul act legislativ din pachetul „Energie curată pentru toți europenii” cu privire la care Consiliul a ajuns, în 
cele din urmă, la o abordare generală. ACER joacă un rol important în facilitarea cooperării dintre autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei. 
După negocieri intense, acordul la care s-a ajuns astăzi este echilibrat și ne oferă o bază excelentă de la care să înceapă discuțiile cu Parlamentul European”a 
declarat dl Temenujka Petkova, ministrul energiei din  Bulgaria. Acest acord general  permite Consiliului să demareze negocierile cu Parlamentul European care 
și-a adoptat poziția cu privire la Regulament la 1 martie 2018. Se preconizează că negocierile vor demara în perioada președinției austriece. 

În cadrul unei sesiuni publice Președinția a prezentat Consiliului stadiul lucrărilor cu privire la trei dosare din pachetul privind energia: regulamentul 
privind guvernanța uniunii energetice, Directiva privind eficiența energetică și Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Din luna 
februarie s-au desfășurat unsprezece trialoguri. Negocierile cu Parlamentul European sunt în prezent într-un stadiu avansat. Principalele chestiuni nesoluționate 
cu privire la care încă nu s-a ajuns la un acord sunt nivelul obiectivelor și contribuțiile. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

 

 

Uniunea Europeană pregăteşte răspunsuri la problemele grave ale 
Brexit-ului: relaţiile în domeniul securităţii şi apărării şi graniţa cu Irlanda. 
Theresa May promite miliarde de lire sterline pentru serviciul naţional de 
sănătate. Parlamentul britanic doreşte drept de veto pentru Brexit. 

Pregătind variatele aspecte care ar decurge din retragerea ordonată 
a Regatului Unit din Uniunea Europeană, Grupul de lucru pentru pregătirea 
şi desfăşurarea negocierilor din Comisia Europeană a publicat, la 13 iunie 
a.c., o serie de documente care privesc participarea Regatului Unit la 
activităţile Uniunii referitoare la spaţiu, inclusiv la programul Galileo, o notă 
tehnică privind un regim vamal tranzitoriu. Ideea de bază este aceea că, în 
ceea ce priveşte cooperarea dintre cele două părţi, aceasta trebuie să 
continue în toate domeniile economice dar şi în cele legate de politica 
externă, de securitate şi apărare iar partea britanică trebuie să respecte 
condiţiile rezervate ţărilor terţe.  Principiile viitoarei colaborări se referă la 
o balanţă a drepturilor şi obligaţiilor, concurenţă loială, autonomia 
procesului decizional al Uniunii. În esenţă, Regatul Unit ar primi statutul de 
observator în comisiile de specialitate, ar datora o contribuţie financiară 
standard, iar participarea în domeniul industriilor specifice ar fi 

reglementată de normele UE privind eligibilitatea ofertanţilor din ţările 
terţe.  

De altfel, secretarul de stat David Lidington a declarat că Marea 
Britanie doreşte să continue şi să întărească relaţiile în ceea ce priveşte 
politica externă şi securitate cu Uniunea Europeană prin „cel mai apropiat 
acord de cooperare posibil”.  

În ceea ce priveşte un regim vamal tranzitoriu, poziţiile celor două 
părţi sunt încă departe de a se armoniza: în timp ce partea britanică are 
multe întrebări cheie la care nu a răspuns, nu a rezolvat problema 
controalelor şi prevede ca acest regim să fie aplicat doar pentru o perioadă 
limitată de timp, Uniunea Europeană cere o soluţie viabilă şi rapidă, care să 
acopere toate aspectele pe care le implică evitarea unei „graniţe dure” şi se 
adresează circumstanţelor specifice ale Irlandei, fără a predetermina 
viitoarele relaţii cu Regatul Unit.  

Între timp, la Londra, membrii cabinetului May aşteaptă răspunsul 
Parlamentului cu privire la formula finală a proiectului de retragere din 
Uniunea Europeană a Regatului Unit.  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/slides_on_the_eus_space-related_activities.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/slides_on_the_eus_space-related_activities.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/infographic-eus-backstop-proposal_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/infographic-eus-backstop-proposal_en
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-defence/uk-seeks-closest-possible-security-pact-with-eu-after-brexit-minister-idUSKBN1JB0VM
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-defence/uk-seeks-closest-possible-security-pact-with-eu-after-brexit-minister-idUSKBN1JB0VM
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-defence/uk-seeks-closest-possible-security-pact-with-eu-after-brexit-minister-idUSKBN1JB0VM
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Subiectul este acum preeminenţa Parlamentului în faţa guvernului în ceea ce priveşte acordul pentru finalizarea procesului de ieşire din Uniune, 
dacă discuţiile de la Bruxelles nu vor conduce la o înţelegere acceptabilă pentru ambele părţi. Deputaţii au respins un amendament care ar fi conferit 
Parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Bruxellesul, în timp ce majoritatea parlamentarilor britanici refuză ca ţara lor să părăsească 
UE fără un acord. În dezbatere au fost şi o serie de măsuri care privesc Scoţia, mai ales în ceea ce 
priveşte agricultura şi pescuitul, dar fără acordul parlamentului autonom scoţian, ceea ce a determinat 
acuzaţii la adresa guvernului central  şi părăsirea sălii de către deputaţii Partidului Naţional Scoţian. 

Theresa May se confruntă nu doar cu parlamentarii, chiar şi cu cei din propriul partid, ci şi cu 
opinia publică. Pe fondul  creşterilor de taxe şi impozite anunţate de către presa britanică, al loviturilor 
primite de populaţie datorită  situaţiei sistemului de sănătate, aflat în  criză ca urmare a economiilor 
impuse de Brexit, premierul a promis că va direcţiona miliarde de lire sterline suplimentar în serviciul 
public de sănătate. „Părăsind Uniunea Europeană şi încetând plata unor sume importante în fiecare an 
Bruxellesului, vom avea mai mulţi bani pentru anumite priorităţi, cum ar fi Serviciul Naţional de 
Sănătate.…Dar pentru a oferi finanţarea de care are nevoie pentru viitor, dividendele rezultate din 
Brexit nu sunt suficiente şi ţara va trebui să contribuie un pic mai mult..". 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parliament.uk/business/news/2017/september/commons-european-union-withdrawal-bill/
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/06/13/deputati-scotieni-au-parasit-furiosi-parlamentul-britanic-pe-fondul-unei-dispute-legate-de-brexit--126352
https://www.pressreader.com/uk/the-mail-on-sunday/20180617/281479277128964
https://www.pressreader.com/uk/the-mail-on-sunday/20180617/281479277128964
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 
săptămâna 11-18 iunie 2018 

 

 Ministrul polonez de externe afirmă că Polonia își va duce la capăt 
reformele din justiție: “Nu vedem nicio ameninţare la adresa statului de 
drept” 
Jacek Czaputowicz a apărat modificările la sistemul judiciar făcute de 
guvernul de la Varşovia, în contextul procedurii în desfăşurare de 
sancţionare a Poloniei de către Comisia Europeană, declarând că executivul 
din care face parte va duce la capăt noile legi deoarece ”(…) Nu vedem nicio 
ameninţare la adresa statului de drept în Polonia”. Prim-vicepreşedintele 
Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anunţat că executivul european a 
îndemnat statele membre să înainteze cu procedura de atenţionare a 
Poloniei, prin organizarea unei audieri formale. (RO) 

 

 Noul guvern italian amenință că nu va ratifica acordul comercial UE – 
Canada (CETA) 
Prospăt numit în funcția de ministru al Agriculturii din Italia, Gian Marco 
Centinaio a amenințat că executivul din care face parte nu va ratifica 
acordului UE-Canada, cunoscut și sub numele de CETA, justificând că acesta 
nu protejează fermierii italieni și produsele lor și că CETA nu asigură 
suficientă protecție pentru specialitățile Italiei. (RO) 

 

 

 România, țara cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei din Uniunea 
Europeană, în mai 2018 
Conform Eurostat, rata anuală a inflaţiei a urcat în mai 2018 la 1,9% în zona 
euro şi la 2% în Uniunea Europeană, de la 1,3% şi, respectiv, 1,5% în aprilie 
a.c. Cele mai ridicate rate anuale ale inflaţiei din UE au fost înregistrate 
luna trecută în România (4,6%) şi Estonia (3,1%), iar cele mai scăzute în 
Irlanda (0,7%) şi Grecia (0,8%). Comparativ cu aprilie 2018, inflaţia anuală a 
urcat în 26 de ţări membre ale UE. (RO) 
 

 Parlamentul European este instituţia UE în care cetăţenii europeni au cea 
mai mare încredere 
Conform unui sondaj Eurobarometru, Parlamentul European îşi 
consolidează poziţia de instituţie a Uniunii Europene în care cetățenii au 
cea mai mare încredere. Statisticile din 2018 arată că 50% dintre 
respondenţi au indicat că au încredere în Parlamentul European. Aceasta 
reprezintă o creştere substanţială de 5 procente comparativ cu toamna 
anului 2017, în timp ce nivelul de neîncredere a scăzut cu 3%. (RO) 

 

 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/ministrul-polonez-de-externe-jacek-czaputowicz-afirma-ca-varsovia-isi-va-duce-la-capat-reformele-din-justitie-nu-vedem-nicio-amenintare-la-adresa-statului-de-drept/
http://www.caleaeuropeana.ro/italia-pe-urmele-protectionismului-american-promovat-de-donald-trump-noul-guvern-de-la-roma-ameninta-ca-nu-va-ratifica-acordul-comercial-ue-canada-ceta/
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-romania-cea-mai-ridicata-rata-anuala-a-inflatiei-din-uniunea-europeana-in-mai/
http://www.caleaeuropeana.ro/eurobarometru-parlamentul-european-institutia-ue-in-care-cetatenii-au-cea-mai-mare-incredere/
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 Parlamentul European a decis că după alegerile europene din 2019 
România va avea 33 de eurodeputați 
După ieșirea Marii Britanii din UE, vor fi redistribuite 27 de locuri din cele 
73 de mandate alocate actualmente Marii Britanii în Parlamentul 
European. Celelalte 46 de locuri vor fi păstrate pentru potențiale aderări, în 
condițiile în care UE urmărește să se extindă spre Balcanii Occidentali în 
următorul deceniu. În acest context, numărul de mandate alocate 
României crește de la 32 la 33, începând cu legislatura 2019-2024. 
Nealocarea tuturor mandatelor britanice va determina și reducerea 
componenței Parlamentului European, de la 751 de membri la 705. (RO) 

 

 Austria colaborează cu alte câteva state din UE pentru înființarea unor 
centre de primire a refugiaţilor în afara Uniunii Europene 
Șeful guvernului austriac a confirmat că ”există demersuri în curs pentru a 
înfiinţa, în afara Europei, centre de protecţie, unde vom putea găzdui 
refugiaţi, oferi protecţie, însă nu o viaţă mai bună în Europa Centrală”, 
completând că ”este un proiect asupra căruia lucrăm cu un număr mic de 
state într-un mod confidențial pentru a-i spori fezabilitatea”. (RO) 

 

 Nava Aquarius cu refugiați, dispută diplomatică între Franța și Italia. 
Ambasadorul Franței în Italia, convocat să dea explicații 
Italia a amenințat că va anula summit-ul cu Franța după aceasta a criticat 
virulent decizia Italiei de a refuza să accepte primirea navei de salvare 
Aquarius, la bordul căreia se aflau mai mult de 600 de migranți, printre care 
și 123 de minori neînsoțiți, dar și șapte femei însărcinate. Spania s-a oferit 
să primească nava, care a rămas în apele internaţionale dintre Malta şi 
Italia, după ce ambele ţări i-au refuzat accesul. Președintele francez, 
Emmanuel Macron, a denunțat ”cinismul și iresponsabilitatea guvernului 
italian”. (RO) 

 

 UE actualizează Sistemul Informatic Schengen pentru a proteja mai bine 
frontierele 
Uniunea Europeană va implementa o serie de actualizări la Sistemul 
Informatic Schengen, pentru a proteja mai bine frontierele, într-un efort de 

consolidare a coordonării între ţările UE şi pentru o mai bună protecţie a 
graniţelor externe ale zonei de liberă circulaţie. Aceste actualizări, care vor 
trebui puse în aplicare cel mai târziu până în 2021, vor include introducerea 
de alerte pentru persoane necunoscute căutate pentru infracţiuni, pentru 
cetăţeni non-UE ale căror cereri de rezidenţă au fost respinse şi pentru 
persoane care au nevoie de protecţie. (RO) 

 

 Acord istoric după 27 de ani în privința numele Macedoniei. NATO anunță 
că se pregătește pentru aderarea Macedoniei la Alianță 
Grecia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei au ajuns la un 
”acord” istoric cu privire la numele Macedoniei, a anunţat premierul grec 
Alexis Tsipras, punându-se astfel capăt unei perioade de 27 de negocieri și 
creându-se premisele pentru ca Grecia să renunțe la veto-ul său care 
blochează în prezent parcursul european și euro-atlantic ale Macedoniei. 
(RO) 

 

 Polonia dorește să fie liantul care ține împreună SUA și Uniunea 
Europeană 
Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a precizat că țara sa dorește să 
devină ”o piatră de temelie” care să țină împreună statele occidentale, în 
contextul în care prăpastia dintre Statele Unite și Uniunea Europeană se 
adâncește, ca urmare a războiului comercial declanșat de Donald Trump, 
dar și în contextul diferențelor de opinie existente între UE și liderul de la 
Casa Albă privind diferite dosare, printre acestea numărându-se acordul 
nuclear cu Iranul sau Acordul climatic de la Paris. Mateusz Morawiecki: 
”Toată lumea a observat probabil că drumurile Uniunii Europene și ale 
Statelor Unite au început să meargă în direcții diferite, iar acum depinde 
doar de noi dacă vom deveni o piatră de temelie pentru a integra cele două 
entități”. (RO) 

 

 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/este-oficial-parlamentul-european-a-decis-ca-dupa-alegerile-europene-din-2019-romania-va-avea-33-de-eurodeputati-claudia-tapardel-romania-se-va-bucura-de-o-mai-buna-reprezentare-in-institutiile-ue/
http://www.caleaeuropeana.ro/austria-colaboreaza-cu-alte-cateva-state-din-ue-pentru-infiintarea-unor-centre-de-primire-a-refugiatilor-in-afara-uniunii-europene/
http://www.caleaeuropeana.ro/nava-aquarius-cu-refugiati-disputa-diplomatica-intre-paris-si-roma-ambasadorul-frantei-in-italia-convocat-sa-dea-explicatii/
http://www.caleaeuropeana.ro/ue-actualizeaza-sistemul-informatic-schengen-pentru-a-proteja-mai-bine-frontierele/
http://www.caleaeuropeana.ro/acord-istoric-dupa-27-de-ani-atena-si-skopje-s-au-inteles-privind-numele-macedoniei-nato-anunta-ca-se-pregateste-pentru-aderarea-macedoniei-la-alianta/
http://www.caleaeuropeana.ro/premierul-mateusz-morawiecki-polonia-doreste-sa-fie-liantul-care-tine-impreuna-sua-si-uniunea-europeana/
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 Uniunea Europeană, cel mai mare exportator și importator global de 
produse agroalimentare în 2017 
Uniunea Europeană a rămas și în 2017 cel mai mare exportator și 
importator global de produse agroalimentare, valoarea comerţului la 
această categorie ajungând anul 2017 la 255 de miliarde de euro. Valoarea 
totală a exporturilor de produse agroalimentare ale statelor membre UE a 
urcat cu 5,1% în 2017, la 138 de miliarde de euro, în timp ce importurile s-
au situat la 117 miliarde de euro, rezultând un excedent de 21 de miliarde 
de euro al balanţei comerciale în sectorul agroalimentar. Întreaga 
producţie agricolă a UE în 2017 este estimată la 418 miliarde de euro, în 
timp ce 7,5% din angajaţii din UE lucrează în lanţul de procesare a 
alimentelor. (RO) 

 

 Deputații europeni denunță blocajul Ungariei privind Acordul post-
Cotonou 
Negocierile dintre Uniunea Europeană și țările din Africa, Caraibe și Pacific 
(ACP) privind viitorul Acordului de la Cotonou se află în impas. Cu ocazia 
adoptării unei rezoluții privind negocierile la 14 iunie a.c., deputații 
europeni au solicitat statelor membre să adopte mandatul de negociere 
care să permită începerea discuțiilor cu țările ACP. "Statele membre decid 
în unanimitate cu privire la mandatul de negociere. Acesta este motivul 
pentru care Ungaria a blocat mandatul din cauza unui dezacord privind 
problema migrației", a reamintit europarlamentarul francez Mireille 
D'Ornano. (FR) (EN) 

 

 

 

 

 Mario Draghi: "Euro este ireversibil" 
În ciuda temerilor legate de o nouă criză în zona euro, datorită instabilității 
politice din Italia, Mario Draghi, președintele BCE, a declarat că : "Euro este 
moneda a 340 milioane de oameni și se bucură acum de un sprijin de 74% 
în rândul cetățenilor din zona euro. În plus, există și alte țări care doresc să 
adere la euro astăzi (…) Puteți să trageți propriile concluzii, însă una dintre 
aceste este că [euro] este ireversibil, pentru că este puternic, pentru că 
oamenii îl vor și pentru că nimeni nu are nimic de câștigat dacă discutăm 
acum despre existența sa". (FR) (EN) 

 

 Bulgaria dorește să adere la zona euro 
Spre deosebire de țări precum Suedia sau Polonia care doresc să-și 
păstreze moneda națională, Bulgaria dorește să se alăture zonei euro. 
Bulgaria dorește să lanseze fără întârziere perioada de așteptare de doi ani, 
pentru aderarea la noul mecanism european al ratei de schimb (MTC2). 
Compromisul găsit cu Comisia Europeană, care preferă ca această țară să 
integreze mai întâi Uniunea bancară și apoi MTC2, este acela de a 
introduce cereri pentru ambele instanțe în același timp. (FR) (EN) 

 

 Nouă state se opun controlului exporturilor tehnologiilor de 
supraveghere 
Suedia se află în fruntea unui grup de nouă țări care se opun introducerii 
controalelor la exporturile de tehnologie de supraveghere, temându-se 
pentru pierderea competitivității produselor europene. Suedia, Republica 
Cehă, Cipru, Estonia, Finlanda, Irlanda, Italia, Polonia și Regatul Unit au 
redactat un document împotriva proiectului Comisiei Europene, pe care îl 
consideră limitativ la adresa exportul anumitor tehnologii potențial 
utilizabile. (FR) (EN) 

 

 

 

 

 

http://www.caleaeuropeana.ro/uniunea-europeana-cel-mai-mare-exportator-si-importator-global-de-produse-agroalimentare-in-2017/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/les-eurodeputes-denoncent-le-blocage-de-la-hongrie-sur-le-post-cotonou/
https://www.euractiv.com/section/africa/news/meps-condemn-hungarys-post-cotonou-agreement-blockade/?_ga=2.12060407.294698863.1529228171-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/mario-draghi-leuro-est-irreversible/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/mario-draghi-the-euro-is-irreversible/?_ga=2.124633289.294698863.1529228171-1821560500.1517736518
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/bulgaria-to-launch-joint-application-to-euro-waiting-room-and-banking-union/
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