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COMISIA EUROPEANĂ 

 

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă  

Evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa 

În data de 13 iulie 2018 Comisia a prezentat ediția din anul 2018, a 
bilanțului anual, privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației 
sociale în Europa. Pe de o parte este o evaluare economică actualizată a 
tendințelor sociale, din domeniul ocupării forței de muncă în Europa iar pe 
de alta, este principalul raport aflat la dispoziția Comisiei Europene pentru 
analizarea dovezilor, examinarea tendințelor și provocărilor viitoare de pe 
piețele forței de muncă. 

În documentul din acest an se confirmă tendințele pozitive de pe 
piața muncii, precum și îmbunătățirea situației sociale. Numărul persoanelor 
încadrate în muncă a atins noi niveluri, record. Gradul de ocupare a forței de 
muncă nu a fost niciodată mai mare în UE, cu aproape 238 de milioane de 
persoane mai mult încadrate într-un loc de muncă. În anul 2017, față de 
2016, peste trei milioane și jumătate de persoane aveau un loc de muncă. 
Deși numărul orelor lucrate pe persoană angajată a crescut în ultimii ani, ele 
se situează încă sub nivelurile din 2008. În același timp, asistăm la o creștere 
a veniturilor disponibile și la niveluri mai scăzute de sărăcie. Deprivarea 
materială severă a scăzut la un nivel minim istoric, numărul persoanelor 

afectate fiind mai mic cu 16,1 milioane față de anul 2012. Însă, având în 
vedere impactul evoluțiilor tehnologice, există incertitudini cu privire la 
efectele viitoare ale automatizării și digitalizării. Acesta este motivul pentru 
care evaluarea ESDE pe 2018 este dedicată pieței muncii în schimbare. 

Raportul actual își propune să analizeze oportunitățile și riscurile 
legate de inovațiile tehnologice, de schimbările demografice și de 
globalizare. Evaluarea indică acțiunile care trebuie întreprinse astfel încât 
oricine să poată beneficia de aceste evoluții. Progresele tehnologice sunt 
esențiale pentru creșterea productivității globale, dar, în același timp 
progresele tehnologice înlocuiesc sarcinile de rutină care necesită un nivel 
scăzut de pregătire și cresc pragul de competență necesar pentru ocuparea 
unui loc de muncă. Deși nu există o concluzie definitivă cu privire la 
amploarea impactului tehnologiei asupra locurilor de muncă, studiile arată 
că sarcinile de rutină implicate în locurile de muncă actuale sunt cele mai 
predispuse în viitor la automatizare totală sau parțială, adică, între 37% și 
69%. Ce ar putea diminua acest efect ar fi oferirea unei educații mai 
temeinice și prelungirea procesului de învățare pe tot parcursul vieții, 
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asigurarea faptului că piața forței de muncă și instituțiile de protecție socială 
vor gestiona bine aceste evoluții.  

Cu ajutorul Agendei pentru competențe în Europa și al finanțării din 
partea Uniunii, Comisia Europeană încearcă să ajute pe cetățenii interesați 
să dobândească competențe superioare la toate nivelurile, în strânsă 
cooperare cu statele membre, cu furnizorii de formare și reprezentanții din 

întreprinderi. De asemenea, partenerii sociali joacă un rol important în 
actualizarea competențelor profesionale, în recalificarea forței de muncă 
precum și în susținerea flexibilității sporite de pe piața muncii aflaltă în 
schimbare. Ei vor putea contribui la elaborarea programelor de formare, la 
identificarea oportunităților și a dezavantajelor ivite în fața schimbărilor 
rapide care afectează piețele forței de muncă. 
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Moneda euro, dialogul social, stabilitatea 

financiară, serviciile financiare și uniunea 

piețelor de capital 

Previziunile economice intermediare din vara anului 20181 

Acest document se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare 
la evoluția cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a prețurilor 
produselor de bază, întemeiate pe informațiile disponibile până la data de 
28 iunie a.c. În ceea ce privește toate celelalte date care au fost avute în 
vedere, previziunile țin cont de informațiile disponibile până la data de 3 
iulie a.c. 

Așadar, creșterea economică ar urma să-și mențină ritmul susținut în 
2018 și în 2019, la 2,1% anul acesta și 2% în anul următor, atât în UE, cât și 
în zona euro. Cu toate acestea, după cinci trimestre consecutive de creștere 
dinamică, elanul economic al Europei s-a temperat în prima jumătate a 
anului 2018 și se estimează că va cunoaște o scădere cu 0,2 puncte 
procentuale atât în UE, cât și în zona euro, în raport cu previziunile din 
primăvară. Totuși, ritmul de creștere ar urma să se accelereze într-o 
oarecare măsură, în a doua jumătate a acestui an, deoarece condițiile de pe 
piața forței de muncă se îmbunătățesc, datoriile gospodăriilor se reduc, 
încrederea consumatorilor se menține ridicată, iar politica monetară 
rămâne favorabilă. Ca urmare a creșterii prețurilor la petrol, începând din 
primăvară, se estimează că anul acesta inflația va fi în medie de 1,9% în UE și 
de 1,7% în zona euro. Aceste cifre reflectă o creștere de 0,2 puncte 
procentuale în ambele zone față de primăvară. Previziunea pentru 2019 a 
fost modificată cu 0,1 puncte procentuale pentru zona euro, la 1,7%, dar 
rămâne neschimbată, la 1,8%, pentru UE. 

                                                 
1 Documentul complet:   
Previziunile economice intermediare din vara anului 2018 

Potrivit previziunilor economice intermediare din vara anului 2018, 
România va înregistra o creștere economică de 4,5% în 2018 și de 3,9% în 
2019. PIB-ul României a crescut cu 6,9% în 2017, un record post-criză, 
datorită boom-ului în consumul privat, stimulat de măsurile de relaxare 
fiscală, inclusiv reducerea impozitelor indirecte şi mărirea salariilor în 
sectorul public. Creşterea ar urma să-şi reducă viteza în 2018, dar va rămâne 
robustă. Consumul privat ar urma să încetinească anul acesta, deoarece 
mărirea nominală a salariilor se moderează, iar majorarea inflaţiei afectează 
venitul disponibil real, dar va rămâne principalul motor al creşterii 
economiei. Totuşi, investiţiile se vor întări probabil în acest an, datorită 
sporirii gradului de implementare a proiectelor finanţate cu fonduri 
europene. Totodată, deficitul de cont curent se va adânci la 3,6% din PIB în 
2018 şi la 3,9% din PIB în 2019, iar  rata inflaţiei va creşte la 4,2% în 2018 şi 
va scădea la 3,4% în 2019. După doi ani consecutivi de scădere a preţurilor 
de consum, nivelul inflaţiei a fost pozitiv în anul 2017, deşi a fost atenuată 
de reducerea ratei TVA şi a accizelor la combustibil. Inflaţia a început să 
accelereze în semestrul doi, în principal pe fondul majorării preţurilor la 
alimente şi energie, acestea din urmă provocând atât creşterea preţurilor la 
combustibili la nivel mondial, cât şi inversarea, în octombrie 2017, a 
efectului reducerii accizelor din ianuarie a.c. În anul 2018, deficitul bugetar 
ar urma să ajungă la 3,4% din PIB, pentru ca în 2019 să se adâncească la 
3,8% din PIB. Anul trecut, deficitul bugetar s-a situat la 2,9% din PIB, un uşor 
declin comparativ cu cel din 2016. 

Comisia susține normalizarea vieții în Grecia  

Comisia a adoptat, în data de 11 iulie 2018, o decizie de activare a 
cadrului de supraveghere consolidată în Grecia2 pentru a susține punerea în 
aplicare a reformelor convenite în urma încheierii cu succes a programului 
de sprijin pentru stabilitate din cadrul Mecanismului european de stabilitate 
(MES). 

La 20 august a.c., Grecia va încheia, cu succes, programul de sprijin 
pentru stabilitate din cadrul MES, păstrându-și locul în inima zonei euro și a 

                                                 
2 Decizie de activare a cadrului de supraveghere consolidată 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2018-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/files/summer-2018-economic-forecast-romania_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en#factsheets


 

6 

Uniunii Europene. Această realizare majoră este rezultatul sacrificiilor făcute 
de poporul grec, al angajamentului în favoarea reformelor și al solidarității 
partenerilor săi europeni. 

Decizia actuală de activare a cadrul de supraveghere consolidată, 
astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 472/2013 [parte a așa-
numitului „two-pack” (pachetul privind supravegherea și monitorizarea 
bugetară)], facilitează normalizarea situației din Grecia, bazându-se pe 

progresele care au fost înregistrate. Aceasta va sprijini finalizarea, 
promovarea și continuarea punerii în aplicare a reformelor convenite în 
cadrul programului, în conformitate cu angajamentele asumate de 
autoritățile elene,  lucru esențial pentru întărirea încrederii pieței și pentru a 
contribui astfel la consolidarea redresării economice, în special în perioada 
imediat ulterioară aplicării programului. 

 

Conformitatea statelor membre cu dreptul UE 

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE3, din data de 12 iulie 2018, prezintă modul în care Comisia a monitorizat și a 
asigurat aplicarea dreptului UE în 2017. Tabloul de bord al pieței unice  marchează cea de a 25-a aniversare a pieței unice a UE și arată că, deși majoritatea 
barierelor în calea liberei circulații a persoanelor, a serviciilor, a mărfurilor și a capitalurilor sunt în curs de a fi eliminate, în unele domenii situația stagnează sau 

chiar se înrăutățește. 

                                                 
3 Începând cu anul 1984, în urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE în cursul anului precedent. 
Parlamentul European adoptă apoi o rezoluție privind raportul Comisiei. 
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Aplicarea legislației este esențială pentru a se garanta faptul că cetățenii și întreprinderile se pot bucura de beneficiile conferite de dreptul UE. Orice 
normă, indiferent cât de atent ar fi elaborată și pregătită, este eficientă numai în măsura în care este pusă în aplicare. Pentru a face să avanseze prioritățile sale 
de politică Comisia acordă atenție nu numai propunerii de noi de acte legislative, ci și asigurării că ele sunt puse în aplicare și respectate în mod corespunzător. 
De exemplu, în anul 2017, Comisia a acționat ferm în domeniul asigurării, respectării normelor în materie de protecție a datelor, migrație, protecția 
consumatorului, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și în domeniul calității aerului. 

 

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE în 20174 

Raportul anual pentru 2017 arată o ușoară scădere (cu 5,91%) a cazurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise comparativ cu anul 
precedent. Astfel, după ce în 2016 s-a atins un maxim, raportat la ultimii cinci ani, numărul de cazuri a început să se stabilizeze în anul 2017. Cu toate acestea, 
prin fiecare neaplicare corectă a dreptului UE, cetățenii și întreprinderile nu își pot exercita drepturile și beneficiile conferite de legislația europeană. În domeniul 
mediului, de exemplu, transpunerea și punerea în aplicare integrală a Directivei privind reducerea utilizării pungilor din plastic sunt esențiale pentru abordarea 
preocupărilor din ce în ce mai mari ale cetățenilor cu privire la materialele plastice. În ceea ce privește cazurile de transpunere cu întârziere, Belgia, 
Cipru și Portugalia au avut cel mai mare număr de cazuri deschise, în timp ce Italia, Danemarca și Ungaria au avut cele mai puține. Spania, Italia și Germania au 
înregistrat cel mai mare număr de cazuri pendinte pentru transpunerea incorectă și/sau greșită a dreptului UE, în timp ce Danemarca a avut cel mai scăzut 
număr total de cazuri deschise anul trecut. Domeniile de politică în care au fost deschise, în 2017, cele mai multe cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
au fost mobilitatea și transportul, mediul, dar și stabilitatea financiară, serviciile și piețele de capital. 

Tabloul de bord al pieței unice din 20185 

Tabloul de bord al pieței unice evaluează anual modul în care statele membre: 

- pun în aplicare normele UE; 

- creează piețe deschise și integrate (de exemplu-achiziții publice, comerțul cu bunuri și servicii etc.); 

- gestionează aspectele administrative privind lucrătorii străini (de exemplu, calificările profesionale); 

- cooperează și contribuie la mai multe instrumente de guvernanță la nivelul întregii UE (de exemplu - portalul Europa ta, Solvit și EURES).  

                                                 
4 - Raport anual privind punerea în aplicare la nivel național a dreptului UE 
- Fișe informative pentru fiecare țară 
- Fișă informativă UE-28 
5 Tabloul de bord 
- Fișe informative pentru fiecare țară 
- Imagine de ansamblu asupra performanțelor 
 

http://europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/solvit
https://ec.europa.eu/eures/
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_ro
hhttps://ec.europa.eu/info/publications/2017-national-factsheets-monitoring-application-eu-law_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-eu-28-countries-factsheet-monitoring-application-eu-law_ro
https://ec.europa.eu/single-market-scoreboard
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm
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În funcție de performanțele lor din 2017, statele membre au primit 152 de cartonașe verzi, 135 de cartonașe galbene și 49 de cartonașe roșii. Cartonașele 
indică domeniile în care statele membre au avut rezultate excelente (verde), medii (galben) sau sub medie (roșu). 

Statele membre au făcut progrese în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale, al transpunerii normelor referitoare la piața unică și al dezvoltării 
instrumentelor de sprijinire a bunei funcționări a pieței unice pe teren (Europa ta, e-Certis și EURES). Însă, în comparație cu ediția anterioară a tabloului de bord, 
statele membre au primit mai multe cartonașe roșii în domeniul comerțului transfrontalier cu bunuri și servicii, al echității sistemelor de achiziții publice și în 
ceea ce privește numărul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În general, țările cu cele mai bune performanțe au 
fost Finlanda, Danemarca și Slovacia, iar cele mai multe cartonașe roșii au fost primite de Cehia, Irlanda și Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiaritate și proporționalitate 

În data de 10 iulie 2018, ”Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea” și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”, prezidat de prim-
vicepreședintele Timmermans, a prezentat raportul său6 final președintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker. 

Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” a fost instituit de președintele Juncker în luna 
noiembrie 2017. Președintele a solicitat grupului operativ să examineze trei aspecte: (1) rolul autorităților locale și regionale în procesul de elaborare a politicilor 
și de punere în aplicare a politicilor Uniunii Europene; (2) rolul subsidiarității și proporționalității în activitatea instituțiilor și organismelor Uniunii; (3) dacă 
responsabilitatea pentru anumite domenii de politică ar trebui să fie delegată din nou statelor membre. 

                                                 
6 Raportul final al Grupului operativ 
 

În mod prioritar, Comisia are în vedere problemele în care acțiunile sale de asigurare a respectării legii pot avea un impact real și oferă o 

valoare adăugată reală pentru cetățeni și întreprinderi. Cât privește împărțirea responsabilităților între instituțiile europene, Comisia 

Europeană are responsabilitatea generală de a iniția procesul legislative, Consiliul și Parlamentul European decid cu privire la propunerile 

Comisiei. Statele membre sunt responsabile pentru aplicarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE în ordinea juridică 

națională în mod corect și la timp. Acest cerc e închis de Comisie: după adoptarea propunerilor sale ca legislație UE, ea monitorizează 

dacă statele membre aplică în mod corect legislația respectivă și ia măsuri în caz contrar. Prin urmare, Comisia ar trebui să acționeze ferm 

și rapid atunci când încălcările stau în calea realizării obiectivelor politice ale UE. 

 

 

http://europa.eu/youreurope
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
https://ec.europa.eu/eures/
https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en
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Grupul operativ a concluzionat că este necesară o nouă modalitate de 
lucru în materie de subsidiaritate și proporționalitate pentru a permite 
autorităților locale și regionale, precum și parlamentelor naționale, să contribuie 
într-un mod mai eficient la elaborarea politicilor UE și la elaborarea de noi acte 
legislative.  Conform noii abordări propuse, principiile subsidiarității și 
proporționalității sunt evaluate într-un mod mai sistematic de către toate 
nivelurile de guvernare, pe baza unei „grile model”, comparabile cu o listă de 
verificare a subsidiarității și proporționalității. 

De asemenea, grupul operativ recomandă aplicarea în mod flexibil a 
termenului-limită de 8 săptămâni pentru prezentarea de către parlamentele 
naționale a avizelor referitoare la proiectele legislative ale UE, și are în vedere 
posibilitatea ca, în viitor, să mărească la 12 săptămâni timpul disponibil pentru 
prezentarea acestor avize. Totodată, Grupul operativ recomandă ca cele trei 
instituții ale UE să convină asupra unui program multianual specific, menit să 
promoveze o reechilibrare a activității UE în anumite domenii de politică, în 
scopul de a se pune în aplicare cu mai multă eficacitate legislația existentă și de a 
se iniția mai puține acte legislative noi. Acesta se bazează pe introducerea, de 
către Comisia Juncker, a unor programe de lucru mult mai orientate ale Comisiei, 
precum și a declarațiilor comune anuale convenite între cele trei instituții cu 
privire la dosarele prioritare supuse adoptării în anul respectiv. 

Grupul operativ consideră că noua abordare ar trebui să fie aplicată 
corpusului existent al legislației Uniunii Europene, precum și tuturor inițiativelor 
politice noi. Părțile interesate au prezentat Grupului operativ o serie de sugestii 
referitoare la legislația și la politicile UE cu privire la care ar putea să se lanseze o 
examinare a criteriilor subsidiarității și proporționalității. Comisia va ține seama 
de aceste sugestii în activitatea sa viitoare. 

În luna noiembrie 2018, Președinția austriacă a UE va organiza, la 
Bregenz (Austria), o conferință privind subsidiaritatea, care va oferi posibilitatea 
de a se discuta în continuare raportul Grupului operativ și de a se analiza modul 
în care poate da curs recomandărilor sale, din perspectiva discursului privind Starea Uniunii, care va fi prezentat la 12 septembrie 2018. 
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

 

În săptămâna 9 – 15 iulie  a.c.  deputații europeni și-au desfășurat activitatea în cadrul comisiilor parlamentare ale Parlamentului European, la Bruxelles - Belgia.   

Prioritățile Președinției austriece a Consiliului UE discutate în comisii 

 În perioada 9 - 12 iulie a.c., într-o serie de reuniuni organizate de comisiile parlamentare ale PE, au fost prezentate, de către miniștri austrieci, prioritățile 
noii Președinții a Consiliului UE,  care se desfășoară între 1 iulie și 31 decembrie a.c.  

În domeniul afacerilor juridice, în audierile de la  Comisia pentru afaceri juridice (JURI), din data de  9 iulie a.c., 
Dr. Josef Moser, ministrul afacerilor constituționale, a precizat că Președinția se va axa pe  securitate, drept de autor, 
insolvabilitate, subsidiaritate și o piață unică digitală conectată. „(...) Sporirea cooperării transfrontaliere a poliției și a 
schimbului de dovezi, negocierile în curs privind întreprinderile profitabile și regulile de insolvență, precum și actualizarea 
normelor privind drepturile de autor reprezintă priorități-cheie ale Președinției” - a declarat ministrul austriac.  Deputații 
europeni au solicitat Președinției austriece să susțină reprezentarea femeilor în consiliile de administrație, să pună 
accentul pe o guvernanță deschisă și eficientă a UE și să abordeze subiecte precum e-intimitatea, principiile 
subsidiarității și protecția împotriva denunțătorilor. 

Pentru agricultura și dezvoltarea rurală -  se au în vedere reforma PAC, comerțul internațional, medicamentele 
veterinare. „(…) Reforma politicii agricole a UE după anul 2020 și abuzul de practici comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente, sunt doar două 
dintre prioritățile pe care le are Președinția austriacă” - a precizat ministrul femeilor, familiilor și tineretului, dna Juliane Bogner-Strauss, la întâlnirea cu deputații 
europeni de la Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), din data de 9 iulie a.c. „(…) Președinția se va concentra, de asemenea, pe negocierile 
comerciale în curs cu țările din afara UE, pe strategia bio-economiei, pe aprovizionarea cu proteine în UE, precum și pe medicamentele de uz veterinar și despre 
legile privind hrana pentru animale” – a mai adăugat ministrul Bogner-Strauss. Deputații europeni au insistat pe faptul că viitoarea politică agricolă a UE ar trebui 
să rămână cu adevărat comună, bine finanțată, simplificată și mult  mai corectă. Mulți membri ai PE au solicitat protejarea sectoarelor agricole sensibile din UE 
în timpul negocierilor comerciale internaționale. 

 

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201807/JURI/JURI(2018)0709_1/sitt-8323188
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201807/AGRI/AGRI(2018)0709_1/sitt-8324048
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La Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), prezentarea priorităților, din data de  9 iulie a.c., a fost susținută de dl Herbert Kickl, 
ministrul federal de interne, și de dl Josef Moser, ministrul federal pentru afaceri constituționale, reforme, dereglementare și justiție. Acestea vizează 
securitatea, azilul, situația din Polonia, e-intimitate. „(…) Consolidarea securității pentru a se asigura că cetățenii UE se simt protejați va fi o prioritate-cheie” - a 
declarat ministrul de interne, Herbert Kickl. El a salutat „schimbarea paradigmei” în politica UE în materie de migrație și azil, hotărâtă la ultimul Consiliu 
European.  

Deputații europeni au cerut clarificări cu privire la planurile de înființare a „platformelor regionale de debarcare” în afara UE, manifestând o îngrijorare cu 
privire la valorile UE și respectarea convențiilor internaționale. Ei au reamintit că reforma Sistemului european comun de azil ar trebui tratată ca un pachet și l-
au îndemnat pe ministrul austriac să depună eforturi pentru a ajunge la un acord privind revizuirea Regulamentului Dublin. 

La subiectul referitor la Polonia și la activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, ministrul Justiției, dl Josef Moser, a declarat că această 
chestiune va fi discutată în următorul Consiliu pentru justiție și afaceri interne, sugerând că mai multe state membre sunt în favoarea continuării dialogului cu 
Varșovia. Dl Moser a răspuns la întrebările care vizează noua legislație privind confidențialitatea în domeniul email-ului, recunoscând că în Consiliu există 
„interese conflictuale”, unele țări considerând că propunerea „nu este matură”.  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201807/LIBE/LIBE(2018)0709_1/sitt-8323009
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Deputații europeni din Comisia pentru comerț internațional (INTA) au avut prilejul să afle, în data de 9 iulie a.c., din prezentare susținută de dna 
Margarete Schramböck, ministrul federal pentru afaceri economice și digitale, care sunt prioritățile din domeniul politicii comerciale internaționale - Rusia, tarife 
americane, negocieri comerciale. Astfel, Președinția austriacă a anunțat că va susține aplicarea în continuare a sancțiunilor împotriva Rusiei, va răspunde 
planificat la tarifele americane pentru oțelul european și produsele din aluminiu, precum și la tarifele pentru autoturisme și piese de mașini. 

Întrebat despre discuțiile de lungă durată cu țările Mercosur, de peste 20 de ani, ministrul Schramböck a declarat că Președinția sprijină acordurile 
comerciale în curs. Deputații europeni au solicitat, în cele din urmă, să se realizeze progrese și în ceea ce privește negocierile privind ocrotirea investițiilor 
străine directe și exportul produselor cu dublă utilizare, civile și militare. 

Drepturile femeilor și egalitatea de gen se concentrează pe sensibilizarea tinerilor europeni. În data de 10 iulie a.c., dna Juliane Bogner-Strau, ministru 
responsabil pentru femei, familii și tineret, a declarat, în Comisia pentru drepturile femeii că egalitatea de gen (FEMM), că egalitatea dintre sexe se află în 
fruntea priorităților Președinției. O conferință privind viitorul egalității de gen va avea loc la Viena, în luna octombrie a.c., cu accent pe tineret. Printre celelalte 
priorități au fost enumerate: oportunitățile digitalizării, pentru fete și băieți tineri, integrarea dimensiunii de gen, echilibrul între viața profesională și cea privată 
și punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Deputații europeni au salutat organizarea acestei 
conferințe privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și au cerut Austriei să încurajeze cele 10 state membre să ratifice Convenția de la Istanbul. 

În domeniul afaceri externe - relația cu Balcanii de Vest este primordială. „(…) Creșterea stabilității în vecinătatea europeană, stimularea perspectivei UE 
pentru statele din Europa de sud-est și consolidarea relațiilor dintre UE și Asia se numără printre prioritățile Președinției austriece a Consiliului UE” - a precizat, în 
data de 10 iulie a.c., ministrul afacerilor externe, dna Karin Kneissl. Deputații europeni de la Comisia pentru afaceri externe (AFET) au salutat viziunea ministrului 
austriac cu privire la  Balcanii de Vest, în timp ce mulți dintre ei i-au cerut să nu slăbească atenția UE asupra Parteneriatului Estic, războiului din Ucraina și 
politica agresivă a Rusiei. Abordând subiectul migrației, doamna Kneissl a subliniat că trebuie început printr-un set diferit de instrumente, deoarece cele actuale 
erau proiectate pentru a face față sutelor, nu miilor, de refugiaților. 

Pachetul de mobilitate, mecanismul Conectarea Europei, drepturile călătorilor în transportul feroviar sunt doar unele dintre prioritățile Președinției 
austriece în domeniul transportului și turismului. Președinția analizează cu atenție evoluția pozițiilor guvernelor UE în găsirea unor soluții comune, în cadrul 
discuțiilor privind propunerile din pachetul de mobilitate privind reforma sectorului transportului rutier, a menționat, în data de 10 iulie a.c., dl Norbert Hofer,  
ministru al transporturilor, inovării și tehnologiei. Deputații europeni l-au întrebat pe dl Hofer care este poziția Președinției în legătură cu finanțarea 
mecanismului Conectarea Europei și cu privire la propunerea de creare a Autorității europene a muncii. În ceea ce privește reforma în curs a sectorului de 
transport rutier, unii deputați europeni au fost interesați despre ce intenționează Președinția să facă pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale șoferilor, în 
timp ce alții au atras atenția că este important să se asigure că reforma nu fragmentează piața și că IMM-urile nu sunt suprasolicitate. De asemenea, deputații 
europeni au solicitat detalii despre conducerea automată, propunerea Brenner Pass și propunerea privind drepturile pasagerilor pe căile ferate. 

La capitolul dezvoltarea regională se va pune accent pe subsidiaritate, simplificare, eficiență pentru a orienta reforma finanțării structurale. Ambiția 
Parlamentului European de a ajunge la un acord preliminar privind Cadrul financiar multianual și normele de finanțare structurală post-2020 necesită ca 
deputații europeni să fie foarte flexibili și dispuși să facă compromisuri. Această părere i-a aparținut dnei Juliane Bogner-Strauß, ministrului familiei, la 
prezentarea din 11 iulie a.c. Deputații europeni au solicitat Președinției austriece să reconsidere invitația deputaților din Comisia pentru dezvoltare regională, la 
reuniunea informală dedicată Consiliului afaceri Ggnerale, programată pentru sfârșitul lunii noiembrie a.c.  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201807/INTA/INTA(2018)0709_1P/sitt-8698408
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201807/FEMM/FEMM(2018)0709_1/sitt-8323005
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201807/AFET/AFET(2018)0710_1/sitt-8324024
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Cu referire la cultură și educație – este în atenție  o educație de calitate, patrimoniul cultural, mobilitatea, drepturile de autor. Protecția patrimoniului 
european comun, inclusiv a conținutului european pe marile platforme on-line, precum și protejarea drepturilor artiștilor se află în centrul priorităților 
Președinției, a precizat în cadrul prezentării, din data de 11 iulie a.c., dl Gernot Blümel, ministrul culturii. Vor fi depuse eforturi pentru a avea un nou program 
Europa creativă pentru a sprijini inovarea și digitalizarea sectorului culturii. La fel, noul program Erasmus + va fi o prioritate, a declarat, în cadrul aceleiași 
întâlniri, dl Heinz Faβmann,  ministrul educației, pe lângă recunoașterea diplomelor. La rândul său, ministrul Juliane Bogner-Strauβ, ministrului familiei, a 
declarat că Președinția va încerca să mărească rata cererilor de succes din programul Corpului european de solidaritate. Dimensiunea economică a sportului, 
precum și sportul la locul de muncă, vor fi pe agenda de vârf, a precizat dl Hans-Christian Strache, ministrul serviciului public și al sportului. Deputații din Comisia 
pentru cultură și educație au solicitat miniștrilor austrieci să lupte pentru o finanțare mai mare a programului Erasmus+  și au solicitat sprijin pentru a proteja 
drepturile artiștilor și noile norme europene privind drepturile de autor. 

Președinția austriacă a respins invitația Comisiei pentru control bugetar, unde avea să-și prezinte prioritățile privind negocierea bugetului anual pentru 
anul 2019 -  Cadrul financiar multianual 2021-2027 - bugetul UE pe termen lung. 

Domeniul ocuparea forței de muncă și afacerile sociale se va axa pe coordonarea valorilor mobiliare sociale, echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, Autoritatea europeană a muncii. Ministrul muncii, afacerilor sociale, sănătății și protecției consumatorului, dna Beate Hartinger-Klein, a precizat în 
prezentarea din data de 11 iulie a.c., că Președinția dorește să facă progrese în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și asupra 
negocierilor interinstituționale privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, și riscurile pentru sănătate la locul de muncă. Ministrul austriac a 
subliniat că vor continua acordurile privind înființarea unei Autorități europene a muncii și că așteaptă, cu nerăbdare, negocierile viitoare privind Fondul Social 
European Plus. 

Dezvoltarea regională nu ar trebui să condiționeze acordarea ajutorului umanitar în politica sa de migrație. În cadrul dezbaterii din data de 11 iulie a.c.,  
cu dna Karin Kneissl, ministrul integrării și afacerilor externe, deputații europeni au subliniat importanța obținerii unui acord în cadrul Consiliului privind 
parteneriatul UE cu țările din Africa, Caraibe și Pacific. De asemenea, au solicitat prioritizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv referitoare la alimente 
sănătoase, apă curată și canalizare, precum și realizarea de progrese în ceea ce privește recenta solicitare a Parlamentului European de a ridica limita minimă de 
vârstă pentru căsătorie la 18 ani în întreaga Uniune Europeană. Numind lupta împotriva sărăciei extreme, ca obiectiv cu numărul unu, ministrul austriac a 
menționat crizele alimentare, deplasarea forțată, violența sexuală și cea bazată pe egalitatea de gen, ca fiind tot priorități pe care se va concentra președinția în 
domeniul umanitar. 

Piața internă și protecția consumatorilor va avea ca priorități digitalizarea, libera circulație, accesibilitatea. Pachetul privind bunurile, care urmărește să 
sporească supravegherea pieței, recunoaștere reciprocă și să abordeze produsele nesigure de pe piața internă, noua ofertă pentru consumatori, propunerea 
privind platformele on-line, negocierile în curs referitoare la contractele digitale și legile europene privind accesibilitatea au fost printre subiectele discutate, în 
data de 11 iulie a.c., cu dna Margarete Schramböck, ministrul pentru afaceri digitale și economice. Deputații europeni au subliniat importanța liberei circulații pe 
piața internă, precizând că spațiul fără frontiere interne este esențial pentru obținerea mai multor locuri de muncă, a creșterii și a competitivității. Dacă există 
un lucru pe care oamenii îl apreciază în UE, acesta este despre piața internă, au afirmat ei, solicitând președinției austriece să se concentreze în special asupra 
IMM-urilor și a noilor întreprinderi. 
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Industria, cercetarea și energia se vor axa pe digitalizare, pe pachetul de energie curată și programul Horizon Europe. Valorificarea potențialului 
economiei digitale și finalizarea pachetului energie curată sunt printre prioritățile prezentate, în data de 10 iulie a.c., de dl Heinz Faßmann, ministrul educației, 
științei și cercetării, de dna Margaret Schramböck, ministrul afacerilor economice și digitale, și de  dl Norbert Hofer,  ministrul transporturilor. Președinția 
austriacă va depune eforturi pentru a reduce birocrația, promovând în același timp discuția privind programul Horizon Europe pentru perioada 2021-2027. În 
domeniul energiei, va facilita negocierile privind revizuirea pieței europene a energiei electrice și se va promova tehnologia inovatoare pentru a trece la un 
sistem energetic curat. Deputații europeni au cerut miniștrilor să ajungă la o poziție comună privind revizuirea Directivei privind gazele naturale, deoarece 
Parlamentul European este pregătit să înceapă negocierile.  

Afacerile constituționale vor avea în prim plan inițiativa cetățenească europeană, registrul de transparență, dreptul de anchetă. Printre prioritățile de 
bază se numără și continuarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, a precizat, în data de 11 iulie a.c., dl Gernot Blümel, ministrul pentru 
arte, cultura și media. Domina-sa a subliniat importanța unității dintre cele 27 de state membre, în contextul Brexit. Deputații europeni au apreciat obiectivele 
stabilite pentru inițiativa cetățenilor europeni, pentru „platformele de debarcare", impozitarea digitală, consolidarea încrederii cetățenilor în Uniunea 
Europeană și dreptul de anchetă, evidențiind în special necesitatea de a ajunge la un acord cu privire la acesta din urmă. 

Afacerile economice și monetare vor urmării Uniunea bancară, piețele de capital, UEM, impozitarea. În prezentarea sa din data de 11 iulie a.c., dl Hartwig 
Loger, ministrul finanțelor, a declarat că Președinția dorește să continue eforturile pentru finalizarea Uniunii bancare și a Uniunii piețelor de capital, și încearcă 
să reducă riscul și stocul de împrumuturi neperformante. Președinția ar dori să dezvolte o Uniune Economică și Monetară mai profundă, prin instituirea unui 
sprijin comun pentru Fondul unic de soluționare, prevăzut sub forma Mecanismului european de stabilitate. Un al treilea obiectiv este acela de a formula un 
sistem fiscal echitabil la nivel european, acordându-se o atenție deosebită propunerilor fiscale digitale, modernizării sistemelor TVA și elaborării unei baze fiscale 
consolidate comune. 

În domeniul pescuitului există planuri multianuale, măsuri tehnice, CFM, reglementarea controlului. Dl Thomas Oberreiter, ministru plenipotențiar, a 
precizat, în prezentarea sa din data de 11 iulie a.c., că ambiția Președinției este de a realiza progrese în ceea ce privește propunerile de planuri multianuale în 
apele Europei Occidentale, Marea Mediterană de Vest și Adriatică, precum și așa-numitele măsuri tehnice, care ar putea crea condițiile necesare pentru un 
sistem modern și eficient de pescuit. Sunt de așteptat progrese și în ceea ce privește CFM. 

Deputații au avertizat Președinția că reducerea fondurilor pentru pescuit ar putea pune în pericol anumite proiecte. De asemenea, au subliniat 
importanța luptei împotriva poluării plastice în oceane și a proliferării deșeurilor în general. 

 

Legea Cybersecurity  

În data de 10 iulie a.c., Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a votat adoptarea proiectului de raport și decizia de a iniția negocieri 
interinstituționale cu privire la Regulamentul ENISA - Agenția UE pentru securitate cibernetică, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 privind 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201807/ITRE/ITRE(2018)0709_1/sitt-8324042
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certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”)7 – prin care se instituie un nou 
cadru de certificare pentru dispozitivele conectate și se acordă un rol mai puternic pentru Agenția de Cyber-securitate din cadrul UE.  

Sistemul UE de securitate cibernetică va certifica faptul că un produs, un procedeu sau un serviciu nu are vulnerabilități cunoscute în momentul eliberării 
certificatului și că acesta respectă standardele internaționale și specificațiile tehnice. 

Certificarea va fi voluntară sau, dacă este cazul, obligatorie, și va dovedi:  

 confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și intimitatea serviciilor, funcțiilor și datelor; 

 că serviciile, funcțiile și datele pot fi accesate și utilizate numai de persoane autorizate și/sau de sisteme și programe autorizate; 

 că există procedee care să identifice toate vulnerabilitățile cunoscute și să se ocupe de cele noi; 

 că produsele, procedeele sau serviciile sunt concepute pentru a fi sigure și că sunt dotate cu software actualizat fără vreo vulnerabilitate 
cunoscută; 

 că alte riscuri legate de incidente cibernetice, cum ar fi riscurile pentru viață sau sănătate, sunt reduse la minimum. 

Schema de certificare va specifica trei niveluri de asigurare bazate pe risc:  

 de bază - aparatul sau dispozitivul este protejat față de riscurile de bază cunoscute ale incidentelor cibernetice; 

 substanțial - riscurile cunoscute de incidente cibernetice sunt împiedicate și există capacitatea de a rezista atacurilor cibernetice cu resurse 
limitate; 

 mare - riscurile de incidente cibernetice sunt împiedicate și aparatul sau dispozitivul este capabil să reziste atacurilor cibernetice de ultimă oră, cu 
resurse semnificative. 

Aceste norme noi vor oferi un buget mai mare și un mandat permanent Agenției Europene pentru securitate (ENISA). În plus, ENISA va deveni punctul de 
referință al sistemului de certificare a securității informatice, pentru:  

 a evita fragmentarea sistemelor de certificare în Uniunea Europeană; 

 proiectele de scheme de certificare ale UE pentru anumite produse, la cererea Comisiei Europene; 

 a păstra un web site dedicat, cu toate informațiile relevante privind sistemele de certificare, inclusiv cele privind certificatele retrase și expirate. 

Raportorul european Angelika Niebler (PPE, DE) este de părere că: „(…) Votul este un pas foarte important către o viziune pe termen lung a securității 
cibernetice în UE din două motive. În primul rând, din perspectiva consumatorilor - este important ca utilizatorii să aibă încredere în soluțiile IT. În al doilea rând, 

                                                 
7 COM(2017)0477 - 2017/0225(COD) – Anexă la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4289/ANGELIKA_NIEBLER_home.html
file:///C:/Users/denisa.ion/Downloads/1_RO_annexe_proposition_cp_part1_v2%20(1).pdf
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cred cu tărie că Europa poate deveni un jucător de frunte în domeniul securității informatice. Avem o bază industrială puternică și este vital să continuăm să 
lucrăm la îmbunătățirea securității informatice pentru bunurile de consum, aplicațiile industriale și infrastructura critică.” 

Proiectul de raport adoptat va constitui poziția PE pentru negocierile cu Consiliul, dacă acesta va fi adoptat de plenul Parlamentului European, în luna  
septembrie a.c. 

 

 

Supremația legii și protecția jurnaliștilor 

După tragicele evenimente petrecut în Malta și Slovacia, când au fost asasinați jurnaliștii Daphne Caruana Galizia (octombrie 2017) și Ján Kuciak și 
logodnica sa, Martinei Kušnírová  (februarie 2018), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European a înființat un grup de 
monitorizare8 privind statul de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, prezidat de dna Sophie in 't Veld (ALDE, NL).  

În urma acestor asasinate, delegații ale Parlamentul European s-au deplasat la fața locului pentru a evalua statul de drept și punerea în aplicare a 
legislației europene împotriva spălării banilor (AML).  

În acest context, modalitatea de a asigura libertatea și siguranța jurnaliștilor de investigație în UE, ca element-cheie al statului de drept, a fost în centrul 
unei audieri parlamentare, organizată de Comisia LIBE și Grupul de monitorizare, în data de 11 iulie a.c.  

Audierea a fost structurată în două părți, prima fiind dedicată cooperării transfrontaliere între autoritățile de aplicare a legii, cu participarea 
reprezentanților Europol, Eurojust și a autorităților naționale, și nu a avut caracter public, iar cea de-a doua parte, publică - s-a concentrat pe siguranța 
jurnaliștilor de investigație, cu participarea reprezentanților mass-media, academicieni, reprezentanți ai organizațiilor profesionale care apără drepturile 
jurnaliștilor, cum ar fi „Reporteri fără frontiere” și Comisia pentru protecția jurnaliștilor.  

De asemenea, deputații europeni au urmărit concluziile și recomandările adoptate în plenul Parlamentului European, prin rezoluțiile sale privind Malta 
(15 noiembrie 20179) și Slovacia (19 aprilie 201810). 

 

 

 

                                                 
8
 Grup de monitorizare a statului de drept (ROLMG) va lucra pe baza  documentelor care au stat la baza întocmirii celor două rapoarte după vizitele ad-hoc ale Parlamentului European, în Malta 

(decembrie 2017) și în Slovacia (martie 2018).  
9 Rezoluţia Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la statul de drept în Malta - 2017/2935(RSP) 
10 Rezoluţia Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová  - 
2018/2628(RSP) 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150861/draft-programme-hearing-rule-of-law.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/CR/2018/01-24/1143312EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140245/Ad%20hoc%20delegation%20to%20Slovakia_report_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0438+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0183+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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PREŞEDINŢIA AUSTRIACĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 

 

 

 

Summit-ul UE – Ucraina 

 

În data de 9 iulie a.c a avut loc la Bruxelles Summit-ul Uniunea Europeană - Ucraina la care au participat dl Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, 
dl Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene şi dl Petro Poroshenko, preşedintele Ucrainei.  

Cei trei oficiali şi-au reafirmat angajamentul pentru consolidarea asocierii politice şi integrării economice a Ucrainei cu Uniunea Europeană, pe baza 
acordului de asociere şi a valorilor comune privind democraţia, statul de drept şi drepturile omului şi au discutat despre paşii de urmat. A fost evaluată punerea 
în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina, progresul reformelor şi bilanţul primului an de la liberalizarea vizelor pentru cetăţenii ucrainieni. Privind punerea 
în aplicare a acordului de asociere, liderii UE şi ai Ucrainei s-a exprimat satisfacția față de creșterea substanțială a fluxurilor comerciale bilaterale și punerea în 
aplicare efectivă a regimului fără vize, care a contribuit la creşterea cu 24% în 2017 a comerţului cu bunuri şi la o creştere economică de 2,5 % în 2017. 

Deopotrivă, liderii UE și-au exprimat sprijinul pentru agenda ambițioasă de reformă a Ucrainei şi au apreciat lansarea unor reforme importante din 
domeniul sănătăţii şi al pensiilor. Totodată, au subliniat importanţa accelerării eforturilor de reformă în domenii precum dezvoltarea abilităţilor, eficienţa 
energetică, securitatea cibernetică şi dezinformarea. În acest context, s-a pus accent pe rezultatele obținute în ceea ce privește reformele structurale în 
domeniul descentralizării și al administrației publice, în ceea ce privește achizițiile publice și reformele de mediu, precum și în legătură cu adoptarea legii privind 
privatizarea și eforturile de îmbunătățire a guvernanței și transparenței întreprinderilor de stat. 

De asemenea, a fost apreciată decizia recentă a Parlamentului European și a Consiliului de a oferi Ucrainei asistență macrofinanciară suplimentară de 
până la 1 miliard de euro pentru a sprijini stabilizarea economică și reformele structurale, în special în domeniul luptei împotriva corupţiei. 

http://www.consilium.europa.eu/media/36086/joint-statement-eu-ua-summit-2018.pdf
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În plus, modificarea legislației privind securitatea națională şi adoptarea de către Ucraina a Strategiei energetice până în 2035 privind reformele de 
recuperare și de mediu au fost considerate reale progrese înregistrate. 

Iar, în marja summit-ului, Ucraina și Banca Europeană de Investiții au semnat un acord de împrumut de 75 milioane euro pentru finanțarea proiectelor 
de infrastructură şi siguranță rutieră în țară. 

În legătură cu tema de interes major referitoare la anexarea ilegală a Crimeei şi a Sevastapolului de către Rusia, Uniunea Europeană şi-a reiterat sprijinul 
şi angajamentul ferm faţă de independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internaţional şi au 
subliniat necesitatea implementării depline a acordurilor Minsk de către toate părțile, subliniind că este responsabilitatea Rusiei pentru războiul din estul 
Ucrainei. 

În declaraţia sa președintele Tusk și-a reînnoit solicitarea de a fi eliberat producătorul și scriitorului ucrainean, Oleh Sentsov, precum și eliberarea tuturor 
celorlalți deținuți ilegal în Crimeea și în Rusia. 

 

Summit-ul Balcanilor de Vest 

În data de 10 iulie a.c. a avut loc, la Londra, cel de-al cincilea summit convocat în cadrul Procesului de la Berlin, care vizează intensificarea cooperării 
regionale în Balcanii de Vest și contribuie la integrarea acestor țări în 
Uniunea Europeană.  Iniţiativa lansată la 28 august 2014 de către 
cancelarul german Angela Merkel se desfăşoară cu sprijinul Comisiei 
Europene, a instituțiilor financiare internaționale și a statelor membre 
implicate în proces - Austria, Croația, Franța, Germania, Italia, Slovenia și 
Regatul Unit. Acesta este complementar procesului instituțional de 
integrare europeană a țărilor candidate, care este bazat pe adoptarea 
acquis-ului comunitar. Pe lângă întâlnirile celor mai înalți oficiali 
guvernamentali din cadul summit-ului Balcanilor de Vest. Procesul de la 
Berlin cuprinde întâlnirile reprezentanților organizațiilor regionale ale 
societății civile (Forumul Societății Civile), organizațiilor de tineret 
(Forumul Tineretului) și asociațiilor de afaceri (Business Forum). 

La summit-ul actual organizat la Londra au participat atât şefii de 
guvern, miniştrii de externe şi miniştrii de interne din Balcanii de Vest, cât 
şi reprezentanţi ai Austriei, Bulgariei, Croației, Franței, Germaniei, Italiei, 
Sloveniei și Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Greciei şi ai 
Poloniei. Summit-ul viitor, din 2019, va avea loc în Polonia.  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/09/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-eu-ukraine-summit/pdf
http://wb-csf.eu/
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Liderii europeni şi cei ai Balcanilor de Vest au stabilit măsuri concrete care 
vizează trei domenii-cheie, după cum urmează:  

1. sporirea stabilităţii economice în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri, 
încurajarea spritului antreprenorial, abordarea şomajului din rândul tinerilor şi 
promovarea interconectivităţii regionale; 

2. consolidarea cooperării în domeniul securității regionale pentru a contribui la 
combaterea amenințărilor comune, inclusiv a corupției, crimei organizate, traficului de 
persoane, drogurilor și armelor de foc, terorismului și extremismului violent; 

3. încurajarea cooperării politice și a relațiilor de bună vecinătate,prin reconciliere, 
şi  soluționarea disputelor bilaterale. 

Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini a declarat că: "(...) În acești 
ani, toți am colaborat pentru a aduce regiunea tot mai aproape de Uniunea Europeană, 
din punct de vedere politic, economic și de securitate. Și am văzut rezultate remarcabile, 
soluții la cele mai dificile probleme bilaterale. Balcanii de Vest progresează în mod 
constant. Și astăzi reconfirmăm că suntem alături de ei pe această cale, împărtășind 
angajamentul față de viitorul nostru comun." 

 

 

Consiliul Afaceri economice și financiare (ECOFIN) 

Miniștrii de finanțe reuniți în ședința Consiliului ECOFIN din data de 13 iulie a.c. au discutat două propuneri legate de TVA. 

În primul rând, miniștrii au efectuat un schimb de opinii cu privire la propunerea Comisiei Europene privind "mecanismul generalizat de taxare inversă", 
care permite statelor membre UE să aplice temporar o inversare generalizată a datoriei TVA. În luna iunie, Consiliul European a subliniat că ar trebui continuată 
activitatea privind modalitatea de colectare eficientă a TVA și a solicitat progrese rapide în ceea ce privește propunerile Comisiei Europene privind măsurile pe 
termen scurt. 

Miniștrii de finanțe din UE au discutat, de asemenea, propunerea privind "e-publicațiile", care ar permite statelor membre să aplice cotele TVA 
nestandardizate publicațiilor electronice și, eventual, să alinieze normele privind TVA între formularele fizice și cele electronice pentru publicații. Acest dosar 
face parte din eforturile mai ample ale UE de modernizare a taxei pe valoarea adăugată pentru economia digitală în contextul strategiei UE privind piața unică 
digitală. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2018/07/13/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/vat-reverse-charge/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/vat-reverse-charge/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/reduced-vat-epublications/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/reduced-vat-epublications/
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Apoi, reuniunea Consiliului ECOFIN a aprobat emiterea pachetului de 
recomandări specifice adresate fiecărui stat membru UE pentru anul 2018  cu 
privire la politicile lor economice, de ocupare a forței de muncă și fiscale, 
încheindu-se astfel exercițiul Semestrului european din acest an. Recomandările 
au fost aprobate de Consiliul European în cadrul summit-ului de vară, din luna 
iunie a.c.  Obiectivul general al recomandărilor din acest an este acela de a 
încuraja statele membre ale UE să utilizeze actualul impuls economic favorabil 
pentru a consolida în continuare rezistența economiilor lor. 

Consiliul ECOFIN a discutat prioritățile președinției austriece în domeniul 
afacerilor economice și financiare. 

Accentul activităților până la sfârșitul anului 2018 va fi concentrat pe: 

 finalizarea uniunii bancare și dezvoltarea uniunii piețelor de 
capital; 

 aprofundarea și consolidarea coordonării politicilor economice, 
prin consolidarea stabilității, rezistenței și conformității în cadrul Pactului de 
Stabilitate și Creștere (PSC); 

 îmbunătățirea eficienței și corectitudinii în materie de impozitare; 

asigurarea faptului că punerea în aplicare a bugetului UE pentru 2019 va respecta principiile gestionării financiare eficiente. 

 

Consiliul de stabilizare şi de asociere Uniunea Europeană - Bosnia şi Herţegovina  

În data de 13 iulie a.c. a avut loc cea de a 3-a reuniune a Consiliului de stabilizare şi asociere între Uniunea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina, la 
Bruxelles. Reuniunea  a fost prezidată de dl Denis Zvizdic, preşedintele Consiliului de miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, care a fost însoţit de vicepreşedintele 
Consiliului de miniştri şi de ministrul finanţelor şi trezoreriei, dl Vjekoslav Bevanda şi de ministrul de afaceri externe dl Igor Crnadak. Delegaţia Uniunii Europene 
a fost condusă de  Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini, însoţită de dl Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate şi 
negocieri în vederea extinderii. 

În acest cadru au fost evaluate progresele realizate în procesul de preaderare, mai ales din perspectiva raportului Comisiei Europene din anul 2018. 

Consiliul a apreciat adoptarea reformelor orientate spre UE, în Bosnia și Herțegovina, cum ar fi strategiile la nivel național pentru mediu și dezvoltare 
rurală, şi a reiterat necesitatea ca acestea să adopte un nou cadru strategic la nivel național pentru reforma necesară în administrația publică, precum și o 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/07/13/2018-country-specific-recommendations-on-economic-employment-and-fiscal-policies/
https://www.eu2018.at/agenda-priorities/programme.html
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/07/13/joint-press-statement-following-the-third-meeting-stabilisations-and-association-council-between-bosnia-and-herzegovina-and-the-european-union/pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-bosnia-and-herzegovina-report.pdf
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strategie, la nivel național, privind gestionarea finanțelor publice, care reprezintă, 
printre altele, o condiție prealabilă pentru accesarea sprijinului bugetar al UE în orice 
sector. 

Consiliul a semnalat adoptarea unei noi strategii privind combaterea crimei 
organizate și punerea în aplicare a planului de acțiune privind combaterea spălării 
banilor și finanțarea terorismului. 

Referitor la problemele de migraţie, Consiliul a reiterat importanța unei 
cooperări consolidate cu UE și cu țările vecine pe aspectele legate de controlul 
frontierelor și îmbunătățirea cooperării dintre agențiile de securitate din Bosnia și 
Herțegovina. 

În domeniul politicii externe și de securitate comună, Consiliul SA a salutat 
eforturile depuse de Bosnia și Herțegovina de a se angaja activ în operațiunile Uniunii 
Europene de gestionare a crizelor. 

 

 

Consiliul de stabilizare şi de asociere UE – fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei  

În data de 13 iulie a.c. a avut loc cea de a 14-a reuniune a Consiliului de stabilizare şi asociere între Uniunea Europeană şi fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, la Bruxelles. Reuniunea a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini, iar delegaţia fostei Republici Iugoslave a Macedoniei 
a fost condusă de dl Nikola Dimitrov, ministrul afacerilor externe, însoţit de viceprim-ministrul pentru afaceri europene, dl Bujar Osmani. 

În cadrul acestei reuniuni s-a discutat despre stadiul punerii în aplicare a Acordului şi au fost prezentate progresele înregistrate în  strategia de 
preaderare, în special din perspectiva parteneriatului pentru aderare şi a Raportului din anul 2018 al Comisie Europene. 

Consiliul a apreciat semnarea acordului referitor la numele acestei republici şi la stabilirea unui parteneriat strategic cu Republica Elenă, precum și 
intrarea în vigoare a Tratatului privind prietenia, buna vecinătate și cooperarea cu Bulgaria, care au constituit exemple solide pentru statele din regiune în 
vederea consolidării buneelor relații cu statele vecine. 

De asemenea, Consiliul a salutat participarea activă și abordarea constructivă a acestui stat în inițiativele de cooperare regională şi a recunoscut 
eforturile de a face față provocării crizei migrației și refugiaților din Europa. 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/07/13/joint-press-statement-fourteenth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-and-the-eu/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/07/13/joint-press-statement-fourteenth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-and-the-eu/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-report.pdf
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În ceea ce privește evoluțiile economice, Consiliul a luat act de nivelul de dezvoltare a economiei de piață funcționale și a solicitat țării să abordeze 
provocările-cheie rămase. Totodată, Consiliul a declarat că este salutar angajamentul guvernului de a investi mai multe eforturi în creșterea absorbției fondurilor 
UE şi în adoptarea strategiilor privind gestionarea finanțelor publice și reforma administrației publice, care vor permite sprijinul bugetar al UE. 
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BREXIT

Stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 

 

 

Premierul britanic a prezentat în Parlament documentul intitulat „Viitorul relaţiilor dintre  Regatul Unit şi Uniunea Europeană”.  

Grupul pentru Brexit din Parlamentul European salută ideea unui viitor acord de asociere.  

Guvernul României ia în considerare oricare dintre posibilele scenarii de evoluție a negocierilor. 

 

Procesul de ieșire al Regatului Unit din Uniunea Europeană se află în a doua etapă, în cadrul căreia se discută cadrul general al relațiilor dintre cele două 
părți, inclusiv aranjamentele de tranziție, care trebuie să fie acum clar definite. În toamna anului 2018 va trebui să se finalizeze acordul de retragere.  

La 10 iulie 2018, Michel Barnier, într-un discurs ținut la New-York, în fața Camerei de comerț Europa-America, a subliniat din nou impactul Brexitului 
asupra economiei celor două părți, necesitatea pregătirilor pentru un Brexit fără acord. Barnier a subliniat atât progresele făcute în ultimele luni (acordul pentru 
protecția cetățenilor, plata contribuțiilor asumate de către Regatul Unit, perioada de tranziție de 21 luni în care relațiile dintre cele două părți vor funcționa pe 
baza menținerii status-quo-ului), cât și necesitatea găsirii de soluții  pentru a evita o graniță “dură” cu Republica Irlanda, cooperare judiciară și în domeniul 
politicii externe și politicii de securitate și apărare. Punctul central l-a constituit necesitatea păstrării unor relații strânse cu Regatul Unit în domeniul serviciilor 

financiare. 

La 12 Iulie 2018, premierul britanic a prezentat în Parlament documentul intitulat „Viitorul relaţiilor dintre  Regatul Unit şi Uniunea Europeană”11.  

                                                 
11 Acest plan a provocat demisia din guvernul May a lui David Davis, ministrul britanic pentru  Brexit, şi a lui Boris Johnson, ministrul de Externe - https://www.euractiv.com/section/uk-
europe/news/may-appoints-jeremy-hunt-as-new-foreign-minister/ 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4452_en.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/724982/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union_WEB_VERSION.pdf
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/may-appoints-jeremy-hunt-as-new-foreign-minister/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/may-appoints-jeremy-hunt-as-new-foreign-minister/
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În esenţă, guvernul britanic îşi reafirmă dorinţa de a părăsi piaţa unică şi uniunea vamală  dar își reconfirmă poziţia în ceea ce priveşte evitarea unei 
frontiere „dure” între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda. 

În domeniul economic se propune crearea unei zone de liber schimb pentru bunuri, administrată după  o serie de principii clare: 

 reguli comune (regulile Uniunii Europene) pentru bunurile industriale şi agro-alimentare; 

 angajamente reciproce în ceea ce priveşte concurenţa, ajutoarele de stat şi standardele de mediu, protecţie socială şi protecţia consumatorilor; 

 participarea Regatului Unit la unele agenţii europene de reglementare, cu acceptarea regulilor de funcţionare ale acestor agenţii şi contribuţia 
corespunzătoare la bugetul acestora; 

 transpunerea progresivă în practică a unui „aranjament vamal simplificat”; 

 noi relaţii în ceea ce priveşte serviciile şi domeniul digital, ceea ce ar permite Regatului Unit să aplice propriile reguli de competitivitate; 

 angajamente noi în domeniul serviciilor financiare; 

 continuarea cooperării în domeniile energiei şi transporturilor; 

 un nou cadru care ar trebui să garanteze atât europenilor, cât şi britanicilor libertatea de mişcare, ceea ce ar trebui să servească în primul rând 
activităţii întreprinderilor, în special celor din domeniul serviciilor.  

În domeniul securităţii şi apărării, guvernul britanic îşi reafirmă angajamentul pentru securitate, propunând următoarele noi forme de cooperare: 

 menţinerea capacităţilor existente în ceea ce priveşte partajarea informaţiilor şi cooperarea în lupta împotriva criminalităţii şi terorismului, în 
calitate de ţară terţă; 

 participarea Regatului Unit la Europol şi Eurojust, cu acceptarea regulilor de funcţionare ale acestor agenţii şi contribuţia corespunzătoare la 
bugetul acestora; 

 implementarea unor dispozitive de cooperare în politica externă, de apărare şi ajutor pentru dezvoltare; 

 contribuţia Regatului Unit la  susţinerea eficacităţii operaţionale, interoperabilităţii armatelor europene şi competitivitatății industriei europene 
de apărare. 
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În domeniul justiţiei, Regatul Unit confirmă intenţia de a părăsi jurisdicţia Curţii de Justiţie a UE, dar consideră că tribunalele britanice vor putea ține cont 
de reglementările europene în cazuri care ţin de ”reguli comune”. De asemenea, a fost exprimată dorința de punere în practică a unui mecanism de soluţionare 
a conflictelor şi un sistem de arbitraj independent, înființarea unui  ”organ de guvernanţă” comun.  

Pe lângă aceste domenii, se propune cooperarea transversală şi alte tipuri de cooperare referitoare la protecţia datelor personale, migraţie, 
cybersecuritate, ştiinţă şi inovare, spaţiu, pescuit etc. 

Grupul pentru Brexit din Parlamentul European, condus de Guy Verhofstadt, a publicat la 12 iulie 2018, un document-reacție la Cartea Albă a guvernului 
britanic. Este apreciată ideea promovării unui viitor acord de asociere în domeniile economic, de securitate, politică externă și unele domenii transversale. Se 
reafirmă ideea că viitorul acestor relații este condiționat de încheierea unui acord de retragere, de rezolvarea problemei unei eventuale granițe “dure” cu 
Republica Irlanda. Problema fundamentală este situația cetățenilor britanici și europeni după Brexit.  

În cadrul unei dezbateri cu privire la perspectivele retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, la 11 iulie 2018, ministrul delegat pentru Afaceri 
Europene, Victor Negrescu, a subliniat că „(...) toate eforturile noastre sunt canalizate către îndeplinirea obiectivului general al României și al Uniunii Europene 
de a încheia un acord care să asigure retragerea ordonată și predictibilă a Marii Britanii. Cu toate acestea,  Guvernul României are responsabilitatea de a fi 
pregătit pentru oricare dintre posibilele scenarii de evoluție a negocierilor. În acest sens, am reiterat necesitatea inițierii măsurilor adecvate pentru a limita 
impactul retragerii Marii Britanii asupra cetățenilor români și a mediului de afaceri“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180712IPR07806/statement-by-the-brexit-steering-group-on-uk-government-white-paper
https://afacerieuropene.mae.ro/local-news/3022
https://afacerieuropene.mae.ro/local-news/3022
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Summit-ul NATO 

 

În perioada 11-12 iulie a.c. a avut loc cea de a 27 reuniune a summit-ului NATO la care au participat șefii de stat și de guvern ai statelor membre NATO.  
Din partea Uniunii Europene a participat preşedintele Consiliului European, Dl Donald Tusk, preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker şi Înaltul 
Reprezentant al UE, dna Federica Mogherini. Summit-ul a fost prezidat de Secretarul general al NATO, dl Jens Stoltenberg. 

Anterior reuniunii, la 10 iulie 2018, Președintele Donald Tusk și președintele Jean-Claude Juncker au semnat Declarația comună UE-NATO împreună cu 
secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a stabilit o viziune asupra modului în care UE și NATO vor 
acționa împotriva amenințărilor comune de securitate și vor coopera în diverse domenii precum: mobilitatea 
militară, securitatea cibernetică, amenințările hibride, contra-terorismul, femeile și securitatea. Noua declarație 
comună evidențiază faptul că eforturile recente ale UE de intensificare a cooperării în domeniul apărării și 
securității întăresc securitatea transatlantică. Liderii au salutat unanim  „(...) eforturile UE de a consolida 
securitatea și apărarea europeană pentru a proteja mai bine Uniunea și cetățenii săi și pentru a contribui la pacea 
și stabilitatea în vecinătate și în afara ei. Cooperarea structurată permanentă și Fondul european de apărare 
contribuie la atingerea acestor obiective. " 

La finalul celor două zile ale reuniunii, şefii de stat sau de guvern ai celor 29 de state membre ale Alianţei 
Nord-Atlantice, au semnat Declaraţia de la Bruxelles în care s-a menționat progresul considerabil privind 
majorarea cheltuielilor de apărare ale statelor aliate şi s-a reafirmat angajamentul pentru îmbunătăţirea 
echilibrului în ceea ce priveşte partajarea costurilor şi a responsabilităţilor ce revin unui stat membru al NATO. În 
plus, s-a pus accent pe faptul că partajarea echitabilă a responsabilităţilor reprezintă un pilon de bază al coeziunii, 
solidarităţii şi credibilităţii NATO.  

Totodată, liderii au salutat angajamentul față de rolul sporit al NATO în lupta la nivel internațional împotriva terorismului, inclusiv prin conștientizare și 
analiză, pregătire și reactivitate, capabilități, construirea de capacități, parteneriate și operații.  

Privind relaţiile cu Rusia, NATO şi-a reafirmat deciziile care au fost adoptate cu prilejul summit-urilor din Ţara Galilor din anul 2014 şi de la Varşovia din 
anul 2016 şi au menţionat că nu caută o confruntare şi nu reprezintă o ameninţare pentru Rusia dar va continua să răspundă mediului deteriorat de securitate 
prin întărirea posturii de descurajare şi apărare, înclusiv printr-o prezenţă avansată în estul Alianţei. În contextul unui mediu de securitate periculos, imprevizibil  

http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180713_180711-summit-declaration-eng.pdf
https://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm
https://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_133169.htm?mode=pressrelease
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pe fondul instabilității şi a persistenţei crizelor în întreaga regiune din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii, terorismul reprezintă o provocare la adresa Alianţiei şi 
subminiează securitatea euro-atlantică şi sistemul internaţional. În plus, acest flagel se poate regăsi în migraţia ilegală şi traficul de fiinţe umane. Atât acțiunile 
Rusiei, cât și criza actuală din Siria au un efect direct asupra stabilităţii regiuni şi securităţii Alianţei în ansamblul său. 

De asemenea, în declaraţia de la finalul summit-ului, liderii prezenţi au reiterat nevoia de a sprijini integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, 
Georgiei și a Republicii Moldova în cadrul  granițelor acestora recunoscute pe plan internațional, declarând că „ (...) În conformitate cu angajamentele sale 
internaționale, facem apel la Rusia să își retragă forțele staționate în cele trei țări fără consimțământul acestora. Condamnăm cu fermitate anexarea ilegală și 
ilegitimă a Crimeii de către Rusia, anexare pe care nu o recunoaștem și nu o vom recunoaște.  De asemenea, cerem Rusiei să își retragă trupele de pe teritoriul 
Republicii Moldova și să continue să se angajeze în mod constructiv în procesul de soluționare privind Transnistria. Ne angajăm să sprijinim reformele 
democratice și eforturile de edificare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova.” 

În legătură cu România şi regiunea Mării Negre, liderii NATO au salutat progresul înregistrat în procesul de punere în aplicare deplină a măsurile aeriene 
şi maritime agreate şi au declarat că sunt necesare, în continuare, eforturi suplimentare în acest domeniu.  
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

                                
săptămâna 9 - 15 iulie 2018 

 
 
 
 

 

 Președintele american, Donald Trump: Uniunea Europeană trebuie să fie 
”foarte, foarte atentă” în legătură cu imigraţia, deoarece ea ”pune stăpânire 
pe Europa” 
Liderul de la Casa Albă a punctat la summit-ul de la Bruxelles că aliații NATO, 
dintre care 22 sunt membri ai Uniunii Europene, ar trebui să ia în serios 
problema migrației. UE a fost în impas aproape trei ani în legătură cu 
reforma în domeniul politicii privind azilul. ”Imigraţia este un lucru foarte 
important, şi le-am spus astăzi, celor din UE, că ar fi mai bine ca Uniunea 
Europeană să fie atentă, deoarece imigraţia pune stăpânire pe Europa”, a 
declarat Trump. (RO) 

 

 Donald Trump îi dă asigurări lui Emmanuel Macron că ”nu există o ruptură 
între SUA și Europa” 
În cursul unui întrevederi desfășurată la sediul NATO, liderul american a 
reamintit ataşamentul său personal faţă de Europa şi a oferit mesaje mai 
curând pozitive şi constructive cu privire la Europa. De asemenea, Trump a 
declarat că ”nu există o ruptură în relaţiile dintre Statele Unite şi Europa”. 
(RO) 

 

 Prețurile locuințelor, în creștere în România dar și la nivelul întregii Uniuni 
Europene 
Potrivit Eurostat, prețul locuințelor a crescut la nivelul întregii Uniuni 
Europene, inclusiv în România, în primul trimestru al anului 2018 comparativ 
cu același trimestru al anului precedent. Acestea s-au scumpit în România cu 
6,6% în ritm anual, față de media UE de 4,7%, dar mai puțin față de Letonia, 
unde creșterea a fost de 13,7%. Cele mai mari creşteri anuale ale preţurilor 
pentru locuinţe în primul trimestru al anului 2018, faţă de intervalul similar 
din 2017, au fost înregistrate în Letonia (13,7%), Slovenia (13,4%), Irlanda 
(12,3%) şi Portugalia 12,2%), în timp ce preţurile au scăzut în Suedia şi Italia 
(ambele cu 0,4%) şi în Finlanda (-0,1%). (RO) 

 

 România, exemplu pozitiv la summit-ul NATO. Țara noastră se menține în top-
ul aliaților care alocă sumele convenite pentru înzestrare militară 
NATO a publicat noi cifre care estimează cheltuielile militare ale membrilor 
săi înaintea summitului de la Bruxelles. Anul 2018 va fi al patrulea an 
consecutiv în care bugetele militare ale aliaților din Europa și Canada vor 
crește, iar opt state membre vor aloca aproximativ 2% din PIB sau mai mult 
pentru cheltuielile de apărare, între acestea aflându-se și România. 
Totodată, România se menține în top în rândul țărilor care alocă cel mai 

http://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-american-donald-trump-uniunea-europeana-trebuie-sa-fie-foarte-foarte-atenta-in-legatura-cu-imigratia-deoarece-ea-pune-stapanire-pe-europa/
http://www.caleaeuropeana.ro/intr-un-context-in-care-relatia-transatlantica-se-clatina-donald-trump-ii-da-asigurari-lui-emmanuel-macron-ca-nu-exista-o-ruptura-intre-sua-si-europa/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180710-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
http://www.caleaeuropeana.ro/preturile-locuintelor-in-crestere-in-romania-dar-si-la-nivelul-intregii-uniuni-europen/
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mare procent din bugetul militar (minim 20%) pentru înzestrare militară și 
achiziție de echipamente. (RO) 

 

 Populația UE a crescut cu 1,1 milioane de persoane în ultimul an 
Potrivit datelor publicate de Eurostat, la 1 ianuarie 2018, populația Uniunii 
Europene a fost estimată la 512,6 milioane, comparativ cu 511,5 milioane la 
1 ianuarie 2017. În cursul anului 2017, în UE s-au înregistrat mai multe 
decese decât nașteri (5,3 milioane de decese și 5,1 milioane de nașteri), 
ceea ce înseamnă că sporul natural al populației UE a fost 
negativ. Schimbarea populației (pozitivă, cu 1,1 milioane de locuitori mai 
mult) s-a datorat migrației nete. Cu 82,9 milioane de rezidenți (sau 16,2% 
din totalul populației UE la 1 ianuarie 2018), Germania este cel mai populat 
stat membru al UE, față de Franța (67,2 milioane sau 13,1%), Regatul Unit 
(66,2 milioane sau 12,9% ), Italia (60,5 milioane, sau 11,8%), Spania (46,7 
milioane, sau 9,1%) și Polonia (38,0 milioane, respectiv 7,4%). Dintre 
celelalte state membre, nouă au o pondere cuprinsă între 1,5% și 4% din 
populația UE, iar 13 au sub 1,5%. (RO) 

 

 După un an și jumătate, SUA au un nou ambasador la UE 
Noul ambasador al Statelor Unite pentru Uniunea Europeană este Gordon 
Sondland, un magnat hotelier cu rădăcini germane. Numirea sa are loc într-
un context tensionat al relației transatlantice, după mai multe decizii ale 
președintelui american: retragerea SUA din Acordul climatic de la Paris, 
mutarea ambasadei SUA din Israel la Ierusalim, anunțarea unor măsuri 
tarifare suplimentare pentru importurile de aluminiu și oțel din UE sau a 
retragerii Statele Unite din acordul nuclear cu Iran. Gordon Sondland:  “Ne 
aşteaptă multe provocări. Vom colabora cu UE pentru a ne promova valorile 
şi interesele comune legate de libertate, pace şi prosperitate pe plan 
mondial”. (RO) 

 

 Al 20-lea summit UE-Ucraina. Donald Tusk și Jean-Claude Juncker: Rezultatul 
este clar și pozitiv. Economia Ucrainei se redresează și angajamentul nostru 
rămâne ferm 

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a reafirmat astăzi sprijinul 
pe care UE i-l oferă Ucrainei după cel de-al douăzecilea summit dintre 
Bruxelles și Kiev. Donald Tusk: “Parteneriatul nostru este construit pe 
fundații solide. Acordul de asociere și zona de comerț liber aprofundată și 
cuprinzătoare au intrat pe deplin în vigoare cu un an în urmă. Rezultatul este 
clar și pozitiv. Și economia Ucrainei se redresează cu o creștere pozitivă 
reînnoită”. Oficialul european a făcut referire și la angajamentul UE de a nu 
lăsa Ucraina pradă ambițiilor de expansiune ale Rusiei: “Continuăm să cerem 
punerea integrală în aplicare a acordurilor de la Minsk, subliniind 
responsabilitatea Rusiei pentru războiul din estul Ucrainei.” (RO) 
 

 Germania solicită un răspuns european comun pentru Donald Trump 
Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, a solicitat la Paris un răspuns 
european de solidaritate în cadrul litigiului comercial dintre Uniunea 
Europeană și Statele Unite. Peter Altmaier: "Pentru a ajunge la un acord cu 
președintele Trump, avem nevoie de solidaritate europeană și de o poziție 
comună". Ministrul german a mai făcut apel la "evitarea unui război 
comercial în întreaga lume". (FR) 

 

 Comisia Europeană ține Grecia sub supraveghere atentă 
Grecia va ieși, la 20 august a.c., din programul de salvare de opt ani, dar va 
rămâne sub o examinare strictă a Comisiei Europene. "Cadrul consolidat de 
supraveghere" pentru Grecia are scopul de a sprijini punerea în aplicare a 
reformelor convenite ca urmare a finalizării cu succes a programului de 
sprijin al Mecanismului european de stabilitate (MES). Acest lucru va 
permite executivului european să revizuiască angajamentele asumate de 
Grecia în schimbul unor noi împrumuturi în cadrul programului actual de 
salvare, cel de-al treilea din 2010 și până în prezent. (FR) (EN) 
 

 Sectorul agricol se bazează tot mai mult pe exploatarea datelor spațiale 
Odată cu dezvoltarea agriculturii de precizie, accesul la date devine din ce în 
ce mai important pentru sectorul agricol, care ar putea beneficia de 
programele spațiale europene. Scopul este de a îmbunătăți activitatea 
fermelor prin intermediul noilor tehnologii și de a le adapta la producția 

http://www.caleaeuropeana.ro/romania-exemplu-pozitiv-la-summitul-nato-confruntat-cu-tensiuni-intre-sua-si-aliatii-europeni-tara-noastra-se-mentine-in-top-ul-aliatilor-care-aloca-cei-mai-multi-bani-pentru-inzestrare-militara/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9063738/3-10072018-BP-EN.pdf/ccdfc838-d909-4fd8-b3f9-db0d65ea457f
http://www.caleaeuropeana.ro/eurostat-populatia-ue-a-crescut-cu-11-milioane-de-persoane-in-ultimul-an/
http://www.caleaeuropeana.ro/dupa-un-an-si-jumatate-sua-au-un-nou-ambasador-la-ue-cine-este-magnatul-hotelier-cu-radacini-germane-trimis-de-donald-trump-sa-gestioneze-relatia-cu-europa/
http://www.caleaeuropeana.ro/al-20-lea-summit-ue-ucraina-donald-tusk-si-jean-claude-juncker-rezultatul-este-clar-si-pozitiv-economia-ucrainei-se-redreseaza-si-angajamentul-nostru-ramane-ferm/
https://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/lallemagne-appelle-a-une-reponse-europeenne-face-a-donald-trump/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/commission-approves-close-surveillance-of-greece-after-bailout/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commission-approves-close-surveillance-of-greece-after-bailout/?_ga=2.134076040.769060839.1531467875-264414739.1508745407
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agricolă. O parte dintre aceste date sunt colectate în prezent prin 
instrumente terestre (drone, senzori), iar o altă parte provine de la sateliți 
care gravitează în jurul Pământului, inclusiv cei finanțați de Uniunea 
Europeană ca parte a politicii sale spațiale. (FR) (EN) 

 

 Trump critică proiectul Nord Stream 2 la summit-ul NATO 
Președintele american Donald Trump a criticat Germania pentru sprijinul 
acordat conductei Nord Stream 2, menită să furnizeze mai mult gaz rusesc 
prin Marea Baltică, a declarat că acesta stat riscă să devină "un prizonier" al 
Rusiei" și a criticat eșecul Germaniei de a majora bugetul apărării. 
Președintele american a declarat că Germania plătește "miliarde și miliarde 
de dolari Rusiei, țară împotriva căreia trebuie să vă protejăm". (FR) (EN) (DE) 

 

 În fața Congresului, Emmanuel Macron a declarat că dorește să construiască 
statul-providență al secolului al XXI-lea 
Într-un moment în care popularitatea șefului statului francez întâmpină 
dificultăți, acesta a anunțat într-ul cadrul solemn, în fața Congresului reunite 
la Versailles, prioritatea sa pentru anul următor: construirea statului-
providență social al al secolului al XXI-lea, "un stat emancipant, universal, 
eficient, responsabilizant". Acest proiect ar trebui să treacă printr-o serie de 
reforme și măsuri care ar putea crea tensiuni în cadrul majorității și 
opoziției.(FR) 

 

 

 Mario Draghi îndeamnă statele membre să finalizeze Uniunea bancară 
Președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a invitat statele 
membre din zona euro să finalizeze Uniunea bancară printr-o schemă 
europeană de asigurare a depozitelor. Acesta a făcut referire la impasul 
negocierilor privind reforma zonei euro, provocat de un grup de țări 
conduse de Germania, care se opun mutualizării riscurilor. "Nu ar trebui să 
ne împiedicăm de distincția dintre reducerea riscurilor și împărțirea 
riscurilor", a declarat acesta, menționând că cele două concepte sunt 
complementare. (FR) (EN) (DE) 

 
 

 Eveniment pe tema perspectivelor Uniunii Economice și Monetare, găzduit de 
reprezentantul Permanent al României pe lângă UE, Luminița Odobescu 
Reuniunea Grupului Ambasadorilor Francofoni la Bruxelles (GAF-B) ce a avut 
loc la 11 iulie a.c.  a fost găzduită de Reprezentanța României pe lângă UE, 
având ca temă  Perspectivele Uniunii Economice și Monetare, și ca invitat 
special pe comisarul european pentru afaceri economice şi financiare, 
impozitare și vamă, Pierre Moscovici. Întâlnirea a fost organizată în 
colaborare cu Reprezentanța Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) 
pe lângă UE. (RO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/le-secteur-agricole-mise-sur-lexploitation-des-donnees-spatiales/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/agricultural-industry-eyes-space-data/?_ga=2.202307991.769060839.1531467875-264414739.1508745407
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/trump-begins-nato-summit-with-nord-stream-2-attack/
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https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/trump-startet-mit-attacke-auf-deutschland-in-den-nato-gipfel/?_ga=2.168893735.769060839.1531467875-264414739.1508745407
https://www.euractiv.fr/section/all/news/devant-le-congres-macron-dit-vouloir-batir-letat-providence-du-21e-siecle/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/draghi-urges-countries-to-complete-banking-union-as-risks-fall/
https://www.euractiv.com/section/banking-union/news/draghi-urges-countries-to-complete-banking-union-as-risks-fall/?_ga=2.167205176.769060839.1531467875-264414739.1508745407
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/ezb-chef-draghi-fordert-vollendung-der-eu-bankenunion/?_ga=2.228014363.769060839.1531467875-264414739.1508745407
http://www.caleaeuropeana.ro/eveniment-pe-tema-perspectivelor-uniunii-economice-si-monetare-gazduit-de-reprezentantul-permanent-al-romaniei-pe-langa-ue-luminita-odobescu/
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