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Rezumat 
Dezbaterile privind viitorul Europei care au avut loc în Parlamentul European au oferit șefilor de 
stat sau de guvern o ocazie unică de a-și prezenta opiniile cu privire la direcția pe care ar trebui 
să o urmeze UE-27. Acest exercițiu a arătat, pe de o parte, că există diferențe între vorbitori în 
privința domeniilor de politică considerate de mare importanță, dar și că, pe de altă parte, opiniile 
acestora referitoare la multe aspecte sunt convergente. O premisă acceptată de toți vorbitorii 
este valoarea adăugată a apartenenței la UE, fie datorită beneficiilor economice, fie datorită 
beneficiilor de securitate care decurg din aceasta. Toți vorbitorii au considerat că problemele 
secolului 21 nu pot fi rezolvate individual de către statele membre, indiferent de dimensiunea 
sau de prosperitatea lor economică. În acest sens, toți vorbitorii au subliniat nevoia de unitate a 
UE, referindu-se și la valorile UE care trebuie păstrate, chiar dacă se consideră că aceste valori 
provin surse diferite.  

Dorința de a recunoaște valoarea adăugată a UE i-a făcut pe câțiva vorbitori să sublinieze 
necesitatea de a întări legătura dintre aparatul UE și cetățenii europeni. Unii vorbitori doresc ca 
cetățenii să se implice mai mult în procesul decizional al UE, alții doresc ca ei să fie mai bine 
informați în legătură cu realizările UE. Dezbaterile au pus în evidență existența unei dorințe 
reduse de reformare a tratatelor, ca atare, îmbunătățirile ar trebui să se bazeze pe actualul cadru 
juridic. În ceea ce privește identificarea necesităților în materie de politici, vorbitorii au menționat 
cu precădere migrația, schimbările climatice și securitatea, acestea fiind cele trei domenii 
principale prioritare. Cu toate acestea, la fel ca și în cazul altor politici, există divergențe între 
vorbitori cu privire la măsura în care UE ar trebui să fie implicată. Un alt subiect controversat 
rămâne renunțarea la principiul unanimității și, dacă se va aplica, în ce domenii. Analiza a arătat, 
de asemenea, că uneori alegerea temelor (de exemplu, șomajul) s-a datorat nu numai afilierii 
politice specifice ale vorbitorului, ci și evenimentelor internaționale majore (de exemplu, disputa 
comercială cu SUA) sau problemei care se afla pe ordinea de zi la nivelul UE (de exemplu, 
Spitzenkandidaten). În plus, dezbaterile au oferit șefilor de stat sau de guvern o platformă pentru 
prezentarea propriilor propuneri. Într-adevăr, vorbitorii au venit cu idei noi — deși posibil 
contradictorii — pe teme legate de politică, precum și pe teme instituționale mai ample.  

În ceea ce privește principalele domenii de politică examinate de prezentul document, în 
domeniul UEM persistă divergențe între abordările vizând reducerea riscurilor (și anume bugete 
echilibrate și un sistem bancar sănătos) și pozițiile care pun accentul pe nevoia de solidaritate 
între statele membre. Migrația este considerată în unanimitate un domeniu în care este necesară 
o strategie comună a UE, deși rămân diferențe în ceea ce privește reforma sistemului european 
comun de azil (SECA) și există o dihotomie a pozițiilor, care subliniază fie solidaritatea, fie 
flexibilitatea. Cu privire la dimensiunea socială, majoritatea vorbitorilor care au vorbit despre 
acest subiect au sprijinit Pilonul european al drepturilor sociale. Majoritatea vorbitorilor au 
afirmat că politicile sociale și de protecție socială ar trebui să constituie o prioritate a UE, iar unii 
au propus un salariu minim sau o asigurare de șomaj la nivelul UE. În ceea ce privește comerțul, 
majoritatea vorbitorilor care au abordat problema au subliniat necesitatea de a evita 
protecționismul sau abordările naționaliste, protejând totodată mai bine interesele strategice ale 
UE și menținând standardele sociale și de mediu. Referitor la cadrul financiar multianual (CFM), 
vorbitorii care au abordat subiectul dimensiunii bugetului UE s-au repartizat în mod relativ egal 
între partizanii unei reduceri, a unei extinderi sau, în general, a unei alinieri a acestuia la nevoile 
UE. Și în acest caz, părerile au fost împărțite în ceea ce privește menținerea neschimbată a 
cheltuielilor în materie de politici structurale și de coeziune. În ceea ce privește securitatea și 
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apărarea, vorbitorii au arătat un grad ridicat de convergență cu privire la nevoia de securitate și 
apărare, din cauza amenințărilor externe cu care se confruntă UE. Relația transatlantică și 
multilateralismul rămân factori semnificativi, însă cei mai mulți lideri au subliniat și importanța 
cooperării structurate permanente (PESCO) și a Fondului european de apărare (FEA). Cu toate 
acestea, aspectele instituționale ale securității și apărării rămân controversate. Pozițiile liderilor 
privind schimbările climatice și energia au demonstrat caracterul supranațional al acestor 
probleme. Subiectul reducerii emisiilor de dioxid de carbon și cel al realizării unei economii 
neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 au fost dezbătute, 
împreună cu necesitatea de a promova energia din surse regenerabile, de a diversifica sursele de 
aprovizionare și de a crește eficiența energetică. În privința aspectelor instituționale, vorbitorii au 
insistat asupra necesității unei mai mari implicări a cetățenilor. Opiniile cu privire la nevoia de 
„mai multă” sau ”mai puțină” Europă au fost împărțite. 
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1. Introducere 
În urma deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE, președintele Parlamentului European, Antonio 
Tajani, și-a anunțat intenția de a găzdui o serie de dezbateri privind viitorul Europei în timpul 
sesiunilor plenare din cursul unei perioade de un an și jumătate înainte de alegerile europene din 
mai 2019. Acesta a indicat că ar invita șefi de state și de guverne și alte personalități europene de 
marcă să-și exprime viziunea într-un for democratic și deschis, începând din prima parte a anului 
2018. Acest proces a fost unul fără precedent în viața instituțională a Parlamentului și a venit într-un 
moment în care toate contribuțiile și ideile erau importante pentru restabilirea stabilității și clarității 
proiectului european. 

Dezbaterile privind viitorul Europei i-au avut ca oaspeți pe majoritatea șefilor de stat sau de guvern 
din UE. În jur de 20 de șefi de stat sau de guvern au acceptat invitația (figura 1) și și-au exprimat 
opiniile în discursuri (figura 2), urmate de o dezbatere cu deputații în timpul sesiunilor plenare ale 
Parlamentului. Programate inițial să se desfășoare în anul 2018, dezbaterile au continuat până în 
ultima sesiune plenară din aprilie 2019. Acestea oferă o ocazie prețioasă de a reflecta asupra 
viitorului UE și de a sensibiliza cetățenii și politicienii deopotrivă, având în vedere summitul din 9 
mai 2019 de la Sibiu, din România și, mai târziu, în aceeași lună, alegerile europene. 

Figura 1 — Participanții la dezbaterile privind viitorul Europei în cadrul Parlamentului 
European (2018-2019) 

 
Sursa datelor: EPRS. 

Figura 2 — Participanții la dezbaterile privind viitorul Europei în cadrul Parlamentului 
European (2018-2019) 

 
Sursa datelor: EPRS. 
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2. Tendințe, asemănări și diferențe în dezbaterile privind 
viitorul Europei 

În cursul dezbaterilor privind viitorul Europei în cadrul Parlamentului European au fost abordate 
numeroase teme și au fost prezentate numeroase viziuni. Toți vorbitorii și-au axat discursurile pe o 
temă specifică, care reflectă diferitele lor interese naționale, gradul de prosperitate sau afilierea 
politică. Această analiză prezintă principalele asemănări și deosebiri dintre discursuri și identifică 
mesajele principale asupra cărora toți ar putea cădea de acord. 

În urma examinării discursurilor tuturor celor 20 de șefi de stat sau de guvern care au luat cuvântul 
în cadrul dezbaterilor privind viitorul Europei,1 pot fi identificate mai multe convergențe, tendințe și 
diferențe. Următoarea prezentare generală va începe prin conturarea mesajelor comune cu care toți 
vorbitorii ar putea să fie de acord, trecând apoi la analiza opiniilor acestora cu privire la principalele 
probleme cu care se confruntă UE. Prezentarea va scoate în evidență diferențele în ceea ce privește 
accentul pus pe alegerea aspectelor de politică prin examinarea frecvenței cu care vorbitorii se 
referă la subiecte specifice și a nivelului de atenție acordat fiecăreia dintre diversele chestiuni de 
politică. Exemplele vor ilustra motivul pentru care unele subiecte au fost menționate mai mult de 
unii vorbitori decât de alții. Secțiunea se va încheia prin enumerarea tuturor noilor propuneri 
formulate de șefii de stat sau de guvern în cursul dezbaterilor privind viitorul Europei.  

2.1. Mesaje comune 
Șefii de stat sau de guvern din UE s-au concentrat în discursurile lor asupra unor elemente diverse 
sau au subliniat diferite domenii de politică, însă analiza de mai jos identifică principalele mesaje cu 
care toți vorbitorii sunt, în principiu, de acord. 

Chestiuni referitoare la apartenența la UE 
Toți vorbitorii au subliniat beneficiile pe care țara lor le are de pe urma apartenenței la Uniunea 
Europeană. Mulți vorbitori au făcut această afirmație atunci când au prezentat îmbunătățirea 
situației economice a țărilor lor. Majoritatea au subliniat și valoarea adăugată pe care o oferă UE în 
materie de securitate, libertate, democrație sau stat de drept. Prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark 
Rutte, a susținut că „toate statele membre au beneficii de pe urma pieței unice, uniunii monetare și 
liberei circulații a persoanelor. Dar este „la fel de important ca UE să asigure securitatea, stabilitatea 
și statul de drept”. Un alt beneficiu al apartenenței la UE menționat de numeroși șefi de stat sau de 
guvern este importanța Uniunii ca garant al păcii. Deși mulți vorbitori au reflectat asupra acestui rol 
dintr-o perspectivă istorică, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, a subliniat că acesta este 
valabil și în prezent. 

Prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, a observat că „aceste avantaje, care decurg din 
calitatea de membru al unei țări în Uniune, sunt pur și simplu considerate ca fiind de la sine înțelese”. 
Unii lideri, cum ar fi premierul Estoniei, Jüri Ratas, și-au asumat, de asemenea, o parte din 
responsabilitate și au recunoscut că „trebuie să vorbim despre beneficiile pe care piața unică și 
moneda unică le aduc întreprinderilor noastre, despre libera circulație a cetățenilor noștri, despre 
beneficiile aduse de ERASMUS studenților noștri.” 

                                                             

1 Prim-ministrul sloven Marjan Šarec a acceptat inițial invitația Parlamentului European, însă a hotărât ulterior să nu 
participe la dezbatere. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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Împreună pentru rezolvarea problemelor  
De asemenea, șefii de stat sau de guvern au considerat la unison că niciun stat membru, indiferent 
de dimensiunea sa, nu este suficient de mare pentru a face față de unul singur problemelor secolului 
al XXI-lea. Prim-ministrul Portugaliei, António Costa, a cerut tuturor „să devină conștienți de faptul 
că niciuna dintre problemele majore cu care ne confruntăm nu poate fi rezolvată mai bine în afara 
UE de către fiecare stat membru în mod individual, indiferent cât de bogat este acesta sau cât de 
mare este populația sa.” 

Păstrarea unității UE 
Toți vorbitorii au menționat nevoia de unitate, unii, printre care și președintele României, Klaus 
Iohannis, punând acest subiect în centrul discursului lor. Prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte a 
sintetizat subiectul, afirmând că „unitatea (...) este viitorul Europei”. Unitatea a fost frecvent 
menționată împreună cu nevoia demonstrării solidarității. 

Apărarea valorilor UE 
O altă temă recurentă a fost importanța valorilor europene și necesitatea de a le apăra atât în cadrul 
UE, cât și pe plan extern. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a subliniat că „acum este momentul 
să protejăm și să apărăm valorile care fac ca proiectul nostru să fie unic și chiar invidiat pe plan 
mondial”. Valorile europene au fost adesea menționate împreună cu identitatea europeană. Deși 
prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a definit identitatea europeană ca fiind înrădăcinată 
în creștinism, cei mai mulți dintre vorbitori, printre care președintele României, Klaus Iohannis, au 
subliniat că această identitate este „bazată pe principii, valori și interese comune”. 

Rolul important al cetățenilor UE 
Toți șefii de stat sau de guvern din UE care au luat cuvântul în Parlamentul European au subliniat 
rolul important al cetățenilor europeni. Majoritatea au considerat că o mai bună comunicare cu 
cetățenii este răspunsul-cheie la unele dintre problemele cu care se confruntă în prezent UE (a se 
vedea secțiunea 2.2 de mai jos), în special ascensiunea euroscepticismului și a populismului. Există 
două perspective diferite și complementare asupra acestui subiect: Unii vorbitori s-au concentrat 
asupra necesității de a implica cetățenii într-un mod mai activ în procesul decizional al UE prin 
utilizarea dialogurilor cu cetățenii și a altor forme de democrație directă. Alți vorbitori au subliniat 
necesitatea ca avantajele UE să fie mai bine aduse la cunoștința cetățenilor și ca așteptările acestora 
să fie satisfăcute. Prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, a rezumat acest aspect, spunând că UE 
„trebuie să își dovedească în mod constant utilitatea în viața de zi cu zi a oamenilor și să le hrănească 
acestora aspirațiile de viitor”. Afirmând că „cetățenii trebuie să simtă beneficiile Europei, trebuie să 
o adopte și să participe activ la dezvoltarea pe mai departe a acesteia”, Taoiseach-ul irlandez Leo 
Varadkar a demonstrat că aceste două puncte de vedere sunt complementare. 

Reformarea UE în actualul cadru al tratatelor 
În cele din urmă, s-a exprimat mesajul comun al necesității de a reforma UE. O serie de vorbitori au 
exprimat critici cu privire la performanța UE, iar alții au pus nevoia de reformă în legătură cu 
problemele cu care se confruntă UE. În ambele cazuri, varianta preferată susținută de șefii de stat 
sau de guvern din UE a fost de a realiza această reformă în cadrul actual al tratatului, deoarece acesta 
este suficient de flexibil pentru a încorpora multe dintre schimbările necesare. Mulți vorbitori, 
precum prim-ministrul Belgiei, Charles Michel, au considerat că modificarea tratatului ar fi „chiar 
contraproductivă” în acest moment. În acest context, unii au subliniat posibilitatea utilizării 
cooperării consolidate, în timp ce alții s-au opus unei Europe cu mai multe viteze.  
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Tabelul 1 - Privire generală asupra subiectelor abordate de fiecare șef de stat sau de guvern 
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2.2. Principalele provocări cu care se confruntă Europa 
Vorbitorii au reamintit numeroasele provocări cu care s-a confruntat Uniunea în ultimii ani, în special 
criza economică și financiară, migrația și criza refugiaților, precum și retragerea Regatului Unit din 
Uniune (Brexit). Au prezentat apoi principalele provocări actuale și viitoare (a se vedea figura 3). 

Figura 3 - Principalele provocări menționate de vorbitori 

 

Sursa datelor: EPRS. 

Provocările menționate se pot împărți în trei categorii: i) provocări de politică, ii) provocări politice 
și iii) provocări la nivel internațional. 

În ceea ce privește provocările de politică, domeniile menționate cel mai des au fost migrația, 
schimbările climatice și securitatea. Acestea au fost, de asemenea, cele trei provocări citate cel mai 
des din cele trei categorii [a se vedea punctele i), ii), iii) de mai sus]. Digitalizarea și dezvoltarea 
economică s-au aflat printre celelalte provocări de politică importante menționate. În ceea ce 
privește provocările politice, majoritatea vorbitorilor și-au exprimat îngrijorarea cu privire la distanța 
tot mai mare care s-a format între instituții și cetățeni și au considerat că sunt necesare reajustări ale 
performanțelor politice și instituționale ale Uniunii. Prim-ministrul belgian, Charles Michel, a vorbit 
despre o „criză fundamentală a încrederii” în instituțiile publice, inclusiv în instituțiile europene, 
precum și în mass-media tradițională. Numeroși vorbitori au considerat că acest lucru este legat de 
creșterea populismului. Deși mulți vorbitori au considerat că creșterea populismului reprezintă o 
amenințare majoră care trebuie combătută, pentru prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, aceasta 
reprezintă ocazia „de a inversa procesul de separare progresivă între cei care guvernează și cei care 
sunt guvernați”. Pe de altă parte, prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, a susținut că „Uniunea nu 
este ceva fictiv și îndepărtat numit Bruxelles. Noi suntem Uniunea Europeană.”  

Cu toate că toți șefii de stat sau de guvern au convenit că statele membre trebuie să facă față acestor 
provocări împreună, au existat păreri diferite privind forma exactă a acestei cooperări. Unii vorbitori 
au susținut că unele responsabilități trebuie să revină statelor-națiuni, iar prim-ministrul Poloniei, 
Mateusz Morawiecki, a solicitat chiar crearea „unei Uniuni a Națiunilor 2.0”. Numeroși alți vorbitori 
au făcut apel la mai multă Europă, dar numai în domenii specifice. Președintele Franței, Emmanuel 
Macron, a solicitat o mai mare „suveranitate europeană” și consolidarea nivelului european.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

N
um

ăr
ul

 v
or

bi
to

ril
or



EPRS | Serviciul de Cercetare al Parlamentului European 
  

 

7 

În ceea ce privește procesul decizional, anumite persoane, cum ar fi prim-ministrul spaniol, Pedro 
Sanchez, au solicitat renunțarea la principiul unanimității, în timp ce alții, precum președintele 
Ciprului, Nicos Anastasiades, au subliniat că este necesar să se mențină luarea deciziilor prin consens. 

În ceea ce privește provocările internaționale, temele cel mai frecvent menționate au fost 
instabilitatea din regiune, definită ca instabilitate geopolitică și/sau conflicte în vecinătatea 
frontierelor Uniunii, și provocările la adresa ordinii multilaterale, descrise în principal ca o înrăutățire 
a relațiilor transatlantice și agresiune a Rusiei. În plus, rolul mai activ și mai sigur pe care îl joacă pe 
scena internațională China și, într-o mai mică măsură, alți actori, precum India, a fost, de asemenea, 
menționat în contextul ordinii multilaterale în schimbare. În cele din urmă, globalizarea a fost 
menționată fie ca o provocare în sine, fie ca având un impact multidimensional, cum ar fi o pierdere 
a competitivității europene sau o creștere a inegalităților sociale. 

2.3. Principalele teme și priorități 
Pentru a analiza chestiunile de politică tratate de șefii de stat sau de guvern, trebuie să se facă o 
distincție între numărul total de chestiuni de politică abordate și atenția acordată fiecăreia dintre 
aceste teme specifice. 

Numărul și gradul de aprofundare a temelor tratate de fiecare vorbitor 
În medie, în discursurile lor adresate Parlamentului European, șefii de stat sau de guvern au 
menționat 15 din cele 27 chestiuni prezentate în tabelul 1. Tendința care poate fi observată este o 
scădere medie a numărului de teme între primul discurs din ianuarie 2018 și discursurile mai recente. 

Figura 4 – Numărul temelor tratate de fiecare vorbitor 

 

Sursa datelor: EPRS. 

Șeful de stat sau de guvern care a tratat cele mai multe chestiuni a fost prim-ministrul 
Luxemburgului, Xavier Bettel, care a menționat 21, în timp ce vorbitorul care a tratat cele mai puține 
chestiuni a fost prim-ministrul Danemarcei, Lars Löke Rasmussen, care a menționat opt. Numărul 
total al subiectelor tratate nu oferă decât o imagine incompletă a situației.  
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Figura 5 – Timpul afectat diverselor chestiuni în luările de cuvânt 

 

Sursa datelor: EPRS. 

Pe lângă numărul temelor menționate, o altă dimensiune care trebuie luată în considerare este 
timpul afectat de vorbitori pentru fiecare din temele menționate în discursurile lor. Dacă definim trei 
categorii (și anume, timp limitat, mediu și mare), se poate observa o tendință generală de scădere a 
importanței acordate fiecărei chestiuni în parte între discursurile de la început și discursurile mai 
recente. Aceasta înseamnă că cei din urmă vorbitori au tratat mai puține teme și le-au acordat o 
atenție mai redusă. Dacă analizăm vorbitorii în mod individual, se pot distinge diferențe între 
numărul de teme menționate și atenția acordată acestora. De exemplu, atât Lars Løkke Rasmussen, 
cât și Mark Rutte au menționat, în medie, mai puține chestiuni, dar au vorbit relativ destul de mult 
despre fiecare dintre temele pe care le-au tratat. În schimb, prim-ministrul estonian, Jüri Ratas, a fost 
unul dintre vorbitorii care au menționat cele mai multe teme, însă a vorbit relativ puțin despre 
fiecare. Alți vorbitori, cum ar fi prim-ministrul Luxemburgului și cel al Poloniei, au tratat numeroase 
teme și au pus un accent important pe fiecare din subiectele menționate. (A se vedea figurile 4 și 5).  

Frecvența globală și atenția acordată temelor tratate 
Dacă comparăm nivelul de atenție politică acordată fiecărei teme, putem observa o corelare între 
frecvența cu care a fost menționat fiecare subiect și atenția care i s-a acordat. 
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Figura 6 – Frecvența apariției temelor 

 

Sursa datelor: EPRS. 

Dintre domeniile de politică tratate, migrația a fost singura temă menționată de fiecare vorbitor. Alte 
domenii importante de politică au fost clima (90 % din toți șefii de stat sau de guvern), CFM (85 %) 
și apărarea (85 %). În schimb, domeniile de politică menționate mai rar au fost politica de dezvoltare 
(20 %), transporturile (20 %), precum și alimentele și sănătatea (5 %). Dacă examinăm nivelul mediu 
de atenție acordată fiecărei teme tratate, figura 7 arată că migrația, politica socială, CFM și apărarea 
au fost temele care au beneficiat, în medie, de cea mai mare atenție. Transportul, alegerile UE, 
energia, precum și educația și cultura au beneficiat, în medie, de cel mai redus nivel de atenție din 
partea vorbitorilor. 

Figura 7 – Timpul dedicat fiecărei teme 

 

Sursa datelor: EPRS. 
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Dacă analizăm aceste două dimensiuni, este evident că, în multe cazuri, temele aduse în discuție de 
numeroși vorbitori au beneficiat, de asemenea, de multă atenție în momentul în care au fost tratate. 
Subiectele precum migrația, CFM și apărarea au obținut un punctaj ridicat, în timp ce altele, cum ar 
fi politica de dezvoltare și transporturile, au obținut un punctaj mai mic în ambele privințe. Cu toate 
acestea, pentru alte subiecte, cum ar fi politica socială, există o diferență între frecvență și 
importanța acordată. Deși șase vorbitori nu au menționat deloc politica socială, ceilalți vorbitori au 
plasat această temă pe al doilea loc ca importanță, după migrație. Clima reprezintă cazul opus: a fost 
a doua temă cel mai frecvent menționată după migrație, dar vorbitorii care au adus-o în discuție i-
au dedicat mai puțin timp comparativ cu alte opt subiecte. 

Figura 8 – Frecvența și importanța temelor discutate 

 

Sursa datelor: EPRS. 

2.4. Explicații posibile privind diferențele de timp dedicat de 
fiecare vorbitor diverselor teme 

Există, desigur, numeroase motive pentru care unii vorbitori au insistat asupra unei anumite 
chestiuni, în timp ce alții au amintit-o foarte pe scurt sau nu au menționat-o deloc. Unele diferențe 
pot fi determinate de diferitele priorități naționale, precum și de apartenențele politice. De exemplu, 
toți vorbitorii care fac parte din stânga spectrului politic au dedicat o mare parte din discursul lor 
politicii sociale. 

Majoritatea celor care au vorbit despre șomaj veneau din țări care se confruntaseră recent cu o 
reducere semnificativă a șomajului, sau invers, unde rata șomajului era încă foarte ridicată. Excepția 
de la această tendință a fost cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care a vorbit despre șomaj deși 
Germania nu este afectată în mod deosebit de această problemă. Pedro Sanchez și Giuseppe Conte, 
care provin din țări care se confruntă încă cu niveluri ridicate ale șomajului, au prezentat propuneri 
pentru a soluționa această problemă la nivel european. Pedro Sanchez a propus introducerea unui 
„sistem european de asigurări de șomaj” și Giuseppe Conte a subliniat că „noua legislatură 
europeană trebuie să urmărească combaterea șomajului și să sprijine creșterea economică cu mai 
multă hotărâre”. Anumite diferențe pot fi explicate și de actualitatea temelor (de exemplu, dacă 
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subiectul a fost discutat sau urma să fie discutat în Consiliul European sau în Parlamentul European). 
Listele transnaționale sunt un bun exemplu în acest sens. Deși jumătate din primii șase vorbitori au 
abordat chestiunea listelor transnaționale, următorii 14 vorbitori nu le-au menționat deloc, 
deoarece tema nu mai era de actualitate. Același lucru este valabil și în cazurile în care se 
menționează procedura Spitzenkandidaten. Comerțul este un alt exemplu: între ianuarie 2018 și mai 
2018, o serie de vorbitori au acordat mai multă atenție comerțului în dezbaterile din cadrul 
Parlamentului European decât majoritatea vorbitorilor care au urmat după aceea. Motivul ar putea 
fi faptul că, la momentul respectiv, litigiul comercial cu SUA se afla într-o fază critică, iar în 
majoritatea reuniunilor Consiliului European din această perioadă se discuta subiectul respectiv, 
până în momentul în care șefii de stat sau de guvern din UE au găsit un acord, la 17 mai 2018.  

2.5. O ocazie de a prezenta noi propuneri 
Dezbaterile privind viitorul Europei din cadrul Parlamentului European nu au reprezentat numai un 
forum pentru dezbaterea unor viziuni diferite asupra viitorului Uniunii, ci și o ocazie de a lansa și a 
discuta idei noi, precum și propuneri concrete. Peste jumătate din vorbitori au profitat de această 
oportunitate pentru a lansa noi propuneri în diferite domenii de politică. Unii șefi de stat sau de 
guvern au pledat în favoarea unor obiective specifice în anumite domenii de politică, cum ar fi 
schimbările climatice, iar alții au propus noi mecanisme de evaluare inter pares în domeniul statului 
de drept sau ca metodă de sprijinire a convergenței economice. Deși numeroși vorbitori s-au axat 
pe chestiuni de politică, unii au avut, de asemenea, propuneri menite să îmbunătățească cadrul 
instituțional al Uniunii. Aceste propuneri se îndreptau în două direcții opuse: unele doreau o 
modernizare a instituțiilor Uniunii și eliminarea unanimității în diferite domenii de politică, în timp 
ce altele solicitau mai multe competențe pentru statele membre. 

  

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Tabelul 2 – Propuneri specifice prezentate de vorbitori 
Vorbitori Domenii/chestiuni 

de politică 
Propuneri 

António Costa Semestrul european Un mecanism de convergență pentru a ajuta 
țările să își îmbunătățească potențialul de 
creștere 

Emmanuel Macron Participarea 
cetățenilor 

Consultarea cetățenilor în legătură cu viitorul 
Europei 

Emmanuel Macron Climă Prețul minim pentru carbon 
Emmanuel Macron Migrația Programul de sprijin pentru autoritățile locale 

care primesc și integrează refugiați 
Charles Michel Statul de drept Un mecanism de evaluare inter pares a statului 

de drept 
Mark Rutte Climă  O reducere cu 55 % a gazelor de seră până în 

2050 
Mateusz Morawiecki Politica de dezvoltare Fondul European de Dezvoltare pentru Africa 
Mateusz Morawiecki Aspecte instituționale Uniunea națiunilor 2.0: redefinirea echilibrului 

între statele-națiuni și cooperarea la nivel 
european.  

Alexis Tsipras Politica socială Un nou contract social pentru Europa 
Angela Merkel Securitate și apărare Instituirea unui Consiliu European de 

Securitate 
Pedro Sánchez Politica socială O strategie obligatorie în materie de egalitate 

de gen 
Pedro Sánchez Politica socială Un sistem european de asigurări de șomaj 
Pedro Sánchez Aspecte instituționale Eliminarea unanimității pentru afacerile 

externe, fiscalitate, CFM și statul de drept 
Juha Sipilä Agricultura Fondul forestier UE-Africa 
Giuseppe Conte Aspecte instituționale Să se confere Parlamentului European 

competențe de control general asupra 
celorlalte instituții europene 

Stefan Löfven Frauda împotriva 
bugetului UE 

Aderarea Suediei la Parchetul European 

Sursa datelor: EPRS. 
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3. Bilanțul dezbaterii referitoare la principalele domenii de 
politică 

3.1. Uniunea economică și monetară 

Actualizare a contextului politic 
 

 

 

 

Uniunea economică și monetară a UE (EMU) a fost lansată în 1992. Printre componentele sale se 
numără moneda unică și o politică monetară independentă gestionată de Banca Centrală 

Europeană (BCE), norme fiscale și un cadru destul de 
permisiv pentru coordonarea și supravegherea politicilor 
economice ale statelor membre. Mai recent, UEM a fost 
completată și prin adoptarea unui cadru de reglementare 
unic și a unui cadru unic de supraveghere pentru instituțiile 
financiare din zona euro.2 UEM a avut un rol esențial în 
promovarea stabilității prețurilor, în stimularea comerțului și 
a integrării 

financiare și în sprijinirea pieței unice. Cu toate acestea, 
criza financiară și cea a datoriilor suverane au arătat că 
modelul aflat la baza UEM era incomplet. Reacția 
europeană la crizele apărute a fost multidimensională. Pe 
de o parte, au fost adoptate măsuri monetare și fiscale.3 
În completarea acestei măsuri, cadrul de reglementare 
aplicabil în domeniul guvernanței economice europene a fost consolidat pentru a crește, printre 
altele, eficiența supravegherii bugetare și macroeconomice.4 

În paralel cu demersurile menționate mai sus, în 2012 au început discuțiile5 cu privire la modul în 
care se pot intensifica eforturile de integrare a cadrelor 
normative aplicabile sectorului financiar, aspectelor 
bugetare și politicii economice, precum și la modul în care 
poate fi sporită legitimitatea democratică și 

                                                             

2 Pentru o prezentare introductivă a subiectului, vă rugăm să consultați pagina internet a Comisiei Europene: Cum 
funcționează uniunea economică și monetară; paginile de internet ale Băncii Centrale Europene: The Euro at 20, 
Independență și Mecanismul unic de supraveghere; precum și cadrul de reglementare unic de pe pagina de internet 
a Autorității Bancare Europene. 

3 Măsuri de politică monetară cu caracter neconvențional din partea BCE, împrumuturi bilaterale între statele membre 
și crearea de mecanisme de sprijin, cum ar fi Mecanismul european de stabilitate (MES). 

4 În acest context, au fost adoptate opt noi regulamente și directive ale UE (cunoscute drept pachetul „de două legi” și 
pachetul „de șase legi”) și două tratate interguvernamentale [Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța 
(TSCG) și Pactul euro plus].  

5 Termenul „discuții” este folosit pentru a desemna atât inițiativele Comisiei, cât și deliberările președinților Comisiei 
Europene, summitului zonei euro, Eurogrupului, Băncii Centrale Europene și Parlamentului European. 

„O uniune bancară și, în cele din urmă, un sistem european de garantare a depozitelor depind 
de reducerea prealabilă a riscurilor în fiecare țară în parte. Cele două elemente sunt 
interconectate. Solidaritatea europeană și responsabilitatea individuală reprezintă 
întotdeauna două fețe ale aceleiași monede.” 
Angela Merkel 

„Ideea de a soluționa ... probleme folosind 
transferurile fiscale permanente este 
inacceptabilă din punctul nostru de vedere. 
Mecanismul de siguranță împotriva 
șocurilor economice constă într-un buget 
echilibrat și o rată de îndatorare scăzută.” 
Juha Sipilä 

„Securitatea economică este la fel de 
importantă ca securitatea frontierelor, iar 
prosperitatea Uniunii depinde de 
capacitatea noastră de a asigura o uniune 
economică și monetară puternică.” 
Klaus Iohannis 

„Promisiunea fundamentală asociată cu 
moneda euro a fost că aceasta ne va 
aduce tuturor mai multă prosperitate - 
nu o redistribuire a prosperității.” 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_ro
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.ro.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.ro.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.ro.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
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responsabilitatea în acest proces.6 Comisia Europeană a oferit un nou impuls acestui proces în 
martie 2017, prin publicarea Cărții sale albe referitoare la viitorul Europei,7 urmată de un document 
de reflecție privind aprofundarea UEM.8 În discursul său din septembrie 2017 privind starea Uniunii, 
președintele Comisiei Europene a anunțat și alte inițiative politice pentru consolidarea guvernanței 
UEM. La scurt timp după acest discurs privind starea Uniunii, Consiliul European a aprobat Agenda 
liderilor,9 stabilind că reuniunea sa din iunie 2018 este termenul-limită pentru a adopta decizii 
concrete cu privire la reforma UEM. În cele din urmă, Comisia a prezentat un set de propuneri și 
inițiative pentru finalizarea UEM în decembrie 2017,10 precum și alte două propuneri în mai 2018.11  

În cursul acestui interval de timp, Parlamentul European a contribuit la dezbaterea privind viitorul 
UEM prin adoptarea unei serii de rezoluții importante.12 Printre numeroasele recomandări formulate 
de Parlament, s-a numărat și cea referitoare la necesitatea de a simplifica cadrul actual și de a 
consolida responsabilitatea democratică pe care o presupune acesta, asigurând, printre altele, un 

rol mai important pentru Parlamentul European și parlamentele 
naționale, precum și includerea Mecanismului european de 
stabilitate și a Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța în cadrul juridic al UE; recomandarea privind 
necesitatea asigurării unei capacități fiscale pentru convergența 
și stabilizarea zonei euro; recomandarea privind o reprezentare 

unificată a monedei euro în cadrul organizațiilor internaționale (de exemplu, Fondul Monetar 
Internațional); recomandarea privind îmbunătățirea coordonării politicilor fiscale; recomandarea 
privind sporirea investițiilor în sectoarele-cheie; și cea privind realizarea de reforme fiscale pentru a 
preveni evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală.  

Cu toate acestea, discuția cu privire la viitorul UEM nu s-a limitat la instituțiile UE. În septembrie 2017, 
într-un discurs rostit la Sorbona, președintele francez Emmanuel Macron a prezentat reforma UEM 
ca fiind una dintre cele șase dimensiuni ale unei inițiative pentru Europa. O lună mai târziu, ministrul 
german de finanțe de la acea dată, Wolfgang Schäuble, a transmis un document neoficial colegilor 
săi din cadrul Eurogrupului. O a treia perspectivă a fost prezentată în martie 2018, prin intermediul 
unui document de poziție emis de miniștrii de finanțe din Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, 
Lituania, Țările de Jos, Finlanda și Suedia.  

                                                             

6 Etape importante în cadrul acestui proces au fost Comunicarea din 2012 a Comisiei, intitulată „Proiect pentru o UEM 
profundă și veritabilă”, raportul din decembrie 2012, intitulat „ Către o veritabilă uniune economică și monetară” și 
elaborat de către Președintele Consiliului European, în colaborare cu președinții Comisiei Europene, Eurogrupului și 
BCE, precum și raportul din 2015 intitulat „Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei”, elaborat de 
președinții celor patru instituții menționate mai sus, împreună cu Președintele Parlamentului European. 

7 Comisia Europeană, Cartea albă privind viitorul Europei:Calea de urmat. 
8 Comisia Europeană, Document de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare. 
9  Consiliul European, Agenda liderilor. 
10 A se vedea Comunicarea Comisiei Europene, intitulată „Noi pași către finalizarea uniunii economice și monetare a 

Europei: foaie de parcurs” COM/2017/0821. 
11 Mai precis, Programul de sprijin pentru reforme și Funcția europeană de stabilizare a investițiilor. 
12 Printre altele, Parlamentul a adoptat rezoluții referitoare la politicile economice ale zonei euro (2017/2114 (INI)), 

evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări (2014/2145(INI)), posibile evoluții și ajustări ale 
structurii instituționale actuale a Uniunii Europene (2014/2248(INI)), îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene 
valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona (2014/2249(INI)) și la capacitatea bugetară a zonei euro 
(2015/2344(INI)). 

„Eşecul gestionării neoliberale a 
crizei economice a alimentat 
monstrul şovinismului şi al 
populismului de extremă dreaptă.” 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX%3A52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX%3A52012DC0777R%2801%29
https://www.consilium.europa.eu/media/23810/134205.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_ro
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_ro
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX%3A52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=RO&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=RO&reference=P8-TA-2015-0238
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=RO&reference=P8-TA-2017-0050
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Diversitatea pozițiilor statelor membre13 a condus la o absență a progreselor la nivelul Consiliului 
European: în loc să fie adoptate decizii concrete în iunie 2018 – conform promisiunilor incluse în 
Agenda liderilor – au avut loc negocieri intense în cadrul mai multor reuniuni ale Eurogrupului și la 
summiturile zonei euro din iunie, octombrie și decembrie 2018. În cele din urmă, în decembrie, liderii 
UE au convenit cu prudență că Mecanismul european de stabilitate ar oferi o măsură comună de 
protecție pentru Fondul unic de rezoluție (FUR). Aceștia și-au anunțat, de asemenea, intenția de a 
introduce clauze de acțiune colectivă urmând procedura unui singur vot (CAC) pentru toate 
obligațiunile de stat din zona euro până în 2022 și de a include acest angajament în Tratatul privind 
MES. Cu toate acestea, în ceea ce privește sistemul european de asigurare a depozitelor (EDIS), 
aceștia au remarcat că este necesar să se depună în continuare eforturi privind aspectele tehnice, 
sarcină care ar urma să fie realizată de un grup de lucru la nivel înalt, care va prezenta un raport până 
în iunie 2019. În plus, deși liderii UE nu au ajuns la un acord în legătură cu necesitatea unei funcții de 
stabilizare economică, aceștia au dat dovadă de mai multă deschidere în privința posibilității de a 
concepe, pune în aplicare și stabili calendarul pentru un instrument de convergență și 
competitivitate, care ar urma să facă parte din bugetul UE (inspirat de o propunere franco-germană 
din 16 noiembrie 2018). 

Bilanțul dezbaterii din cadrul Parlamentului 
O serie de șefi de stat sau de guvern care au luat cuvântul în 
cadrul dezbaterii au făcut referire în mod explicit la uniunea 
bancară pe care au considerat-o a fi un obiectiv esențial, ținând 
seama de necesitatea de a proteja economiile cetățenilor la nivel 
paneuropean, și și-au asumat un angajament ferm de a-și 
continua eforturile pentru a atinge acest obiectiv. În pofida 

acestui fapt, au fost exprimate opinii divergente cu privire la modul în care ar trebui realizat acest 
lucru și la momentul la care ar trebui instituit sistemul european de garantare a depozitelor (EDIS). 
Liderii din statele membre cu o viziune conservatoare în domeniul fiscal au evidențiat în mod 
preponderent necesitatea de a elimina creditele neperformante din bilanțurile băncilor înainte ca 
sistemul de garantare a depozitelor și instrumentul de rezoluție bancară să se poată sprijini pe un 
mecanism european de sprijin financiar comun, obiectivul fiind acela de a reduce, în ultimă instanță, 
riscul asociat unei eventuale utilizări a acestui mecanism. Au existat, de asemenea, diferențe de 
opinii în ceea ce privește obiectivele unui nou buget pentru zona euro, care urmează să fie negociat 
în contextul adoptării cadrului financiar multianual 2021-2027. Cu toate că șefii de stat și de guvern 
nu au ajuns la un acord în legătură cu necesitatea unei funcții de stabilizare economică (menită să 
amortizeze șocul asociat unei eventuale recesiuni economice), aceștia au dat dovadă de mai multă 
deschidere în privința posibilității de a concepe, a pune în aplicare și a stabili calendarul pentru un 
„instrument de convergență și competitivitate” (inspirat de o propunere franco-germană din 16 
noiembrie 2018). 

Toți șefii de stat și de guvern care au intervenit până în prezent în cadrul dezbaterii și-au exprimat 
sprijinul pentru finalizarea UEM, inclusiv prim-ministrul Croației, o țară care nu este încă membră a 
zonei euro. Pentru toți vorbitorii, consolidarea UEM poate preveni noi crize și poate contribui la 
creșterea gradului de coeziune al Uniunii. În ceea ce privește politica fiscală, au fost remarcate 
anumite divergențe între punctele de vedere exprimate până în prezent de șefii de stat și de guvern 
în contextul dezbaterii privind viitorul Europei. Impozitarea economiei digitale, de exemplu, 

                                                             

13 În timp ce unele state membre au acordat prioritate măsurilor de repartizare a riscurilor (cu precădere Franța), o serie 
de alte state membre au susținut, în schimb, adoptarea de noi inițiative de reducere a riscurilor (în frunte cu Germania). 

„Cred într-o uniune bancară 
capabilă să protejeze economiile 
cetățenilor la nivel paneuropean și 
să reducă gradul de expunere al 
statelor membre individuale.” 
Leo Varadkar 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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constituie pentru unii intervenienți un instrument național, în timp ce alții susțin ideea includerii 
acesteia printre resursele proprii ale UE. În schimb, toți liderii UE care au luat cuvântul până în 
prezent sunt în favoarea demersurilor comune de combatere a practicilor fiscale dăunătoare, în 
special a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, și a eforturilor de armonizare treptată a bazei de 
impozitare a societăților. 

Deși șefii de stat și de guvern 
și-au exprimat sprijinul pentru 
finalizarea rapidă a uniunii 
economice și monetare (UEM), 
dezbaterile au scos în evidență 
punctele lor de vedere diferite 
cu privire la modul în care UE 
ar trebui să acționeze pentru a 

realiza acest obiectiv. Liderii care promovează cu prioritate reducerea riscurilor au insistat asupra 
importanței unor bugete echilibrate și a unor sisteme bancare sănătoase, neîmpovărate de credite 
neperformante, ce constituie condiții prealabile pentru acordurile de partajare a riscurilor, de 
exemplu în cadrul sistemului de garantare a depozitelor instituit în cadrul uniunii bancare. Alții au 
pus accentul cu precădere asupra necesității de a întări solidaritatea dintre statele membre și de a 
preveni astfel crizele financiare și a proteja economiile cetățenilor. Concluziile Consiliului European 
și ale summiturilor zonei euro reflectă aceste diferențe de opinii. În ceea ce privește aspectele fiscale, 
solicitarea insistentă a șefilor de stat și de guvern de a dota UE cu instrumente de combatere a 
evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale a fost, parțial, transpusă în legislație. Impozitarea 
echitabilă a corporațiilor, în special a celor a căror „amprentă digitală” în economia datelor este 
semnificativă, continuă totuși să fie un obiectiv greu de atins. În absența unei abordări europene 
comune, diverse state membre au decis totuși să introducă propriile lor măsuri de impozitare a 
economiei digitale. 

3.2. Migrația 

Actualizare a contextului politic 
 

 

 

Începând din 2015, Europa s-a confruntat cu cea mai importantă provocare în materie de migrație 
înregistrată după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Numărul fără precedent al refugiaților 
și al migranților aflați în situație neregulamentară sosiți pe teritoriul UE, care a atins punctul maxim 
în 2015, a scos în evidență o serie de deficiențe și de lacune la nivelul politicilor UE privind azilul, 
frontierele externe și migrația. Într-un discurs susținut în decembrie 2017, Antonio Tajani, 
Președintele Parlamentului European, a declarat: „Răspunsurile fragmentare sunt contrariul unor 
soluții eficiente. În schimb, avem nevoie de o strategie europeană solidă, de o coordonare reală și 
de un efort sporit de partajare a resurselor”.  

Deși nivelul-record al fluxurilor migratorii către UE în anii 2015 și 2016 a scăzut spre sfârșitul anului 
2017 și în 2018, este de presupus că presiunea exercitată de migrație va continua să fie resimțită, iar 
gestionarea fluxurilor migratorii va rămâne, cel mai probabil, o prioritate de prim rang pe agenda 
UE. Acest lucru se reflectă inclusiv în creșterea sumelor alocate, a flexibilității și a diversității finanțării 

„Nevoia unei solidarități asumate în 
mod real de către statele membre, 
fără a recurge la împărțirea UE în 
zone geografice diferite, se reflectă în 
provocarea pe care o reprezintă 
finalizarea uniunii economice și 
monetare.” 
Giuseppe Conte 

„Avem obligația ... să combatem 
practicile de evitare a obligațiilor 
fiscale ale corporațiilor. Trebuie să ne 
asigurăm că plata impozitelor 
datorate de acestea se face în mod 
riguros în țările în care ele își 
desfășoară în mod efectiv activitatea 
și își generează profiturile.” 
Peter Pellegrini 

„Migrația legală are implicații pozitive pentru dezvoltarea noastră economică; ea joacă un rol 
cheie în sectoarele în care există un deficit de forță de muncă și contribuie la atenuarea uneia 
dintre problemele cu care se confruntă continentul nostru, reprezentată de îmbătrânirea 
populației.” 
Pedro Sánchez 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
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UE pentru politicile în domeniul migrației și al azilului din cadrul, precum și din afara bugetului actual 
și viitor al UE. Ceea ce Comisia Europeană numește „o politică eficientă, echitabilă și solidă a UE în 
domeniul migrației”, adaptată provocărilor viitoare, este un concept care include și instituirea unui 
sistem de azil puternic și eficient al UE, reducerea stimulentelor pentru migrația neregulamentară, 
salvarea de vieți omenești, securizarea frontierelor externe ale UE și garantarea unor canale legale 
mai eficiente pentru migranții regulamentari.  

Presiunea migratorie a pus în evidență deficiențe la nivelul 
sistemului european comun de azil (SECA), fapt care a determinat 
Comisia Europeană să lanseze reforma acestui sistem. La aproape 
trei ani de la introducerea a două pachete de propuneri, au 
existat trei dosare (Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională, Directiva reformată privind condițiile de 
primire și cadrul de relocare al UE) în cazul cărora s-a ajuns la un 
acord parțial provizoriu între instituții, dar care ulterior nu au primit sprijinul final în cadrul 
Consiliului. Au mai existat două dosare (Regulamentul Dublin și Regulamentul privind procedurile 
de azil) în cazul cărora Consiliul nu a putut ajunge la o poziție comună. Discuțiile din cadrul 
Consiliului purtate cu scopul de a stabili statul membru responsabil pentru examinarea unei cereri 
depuse de către un solicitant de azil (la care se face adesea referire drept „sistemul Dublin”) au rămas 
în etapa de consultare între statele membre timp de aproape trei ani. Aspectul cel mai controversat 
implică ajungerea la un compromis cu privire la principiile solidarității și partajării echitabile a 
responsabilității pentru solicitanții de azil. Acest lucru a determinat Comisia să propună, fără a fi încă 
în măsură să pună în aplicare, mecanisme temporare de garantare a solidarității și responsabilității 
pentru refugiații și migranții salvați în timpul operațiunilor de căutare și salvare în drumul lor către 
Europa, care ar putea funcționa drept instrument de tranziție până la intrarea în vigoare a noului 
Regulament Dublin și a elementelor supuse încă dezbaterilor din pachetul SECA. 

În condițiile în care migrația câștigă rapid vizibilitate pe 
agenda UE, dar guvernele nu sunt în măsură să ajungă la 
un compromis cu privire la aspecte interne ale politicii UE 
în domeniul migrației, Comisia și-a reorientat treptat 
atenția către cooperarea cu țările terțe în scopul abordării 

provocărilor legate de migrație dincolo de frontierele UE. Integrarea migrației în politicile de 
cooperare pentru dezvoltare, obiectiv pe care Parlamentul European l-a abordat în rezoluția sa din 
aprilie 2017, a devenit una dintre prioritățile de prim rang în relațiile UE cu țările terțe și unul dintre 
principalele instrumente de reducere a elementelor care fac migrația neregulamentară atractivă. În 
acest scop, UE s-a concentrat în principal pe trei direcții principale de acțiune: parteneriatul cu țările 
terțe prin intermediul cooperării pentru dezvoltare și al asistenței umanitare, asigurarea unei politici 
eficace în materie de returnare și de readmisie și combaterea introducerii ilegale de migranți și a 
traficului de ființe umane. Deși relația dintre condițiile de dezvoltare și fluxurile migratorii este 
departe de a fi clară, UE a creat mai multe instrumente financiare și proiecte care vizează abordarea 
provocărilor existente de-a lungul principalelor rute de migrație, inclusiv abordarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare, îmbunătățirea condițiilor de primire a refugiaților și a 
familiilor lor cât mai aproape de locul lor de origine, precum și sprijinirea comunităților care 
găzduiesc efectivul cel mai important de persoane strămutate. Pentru a crește rata de returnare a 
migranților aflați în situație neregulamentară, UE s-a concentrat asupra îmbunătățirii propriilor 
capacități de returnare, asupra încheierii unor acorduri de readmisie sau a unor acorduri practice (în 
prezent 23 de astfel de acorduri se află în vigoare) și asupra stabilirii de dialoguri și parteneriate cu 
principalele țări de origine și de tranzit, inclusiv Libia și Turcia. 

„Este absolut necesar să se 
revizuiască de urgență sistemul 
european comun de azil și 
Regulamentele Dublin pentru o 
distribuție mai echitabilă a sarcinii pe 
care o reprezintă migrația și afluxul 
de refugiați între statele membre.” 
Nicos Anastasiades 

„Soluția pentru a putea reduce migrația 
neregulamentară este colaborarea cu țările 
terțe.” 
Jüri Ratas 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_ro.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0798%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0200
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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Numărul fără precedent al refugiaților și migranților în situație 
neregulamentară sosiți în UE a scos în evidență, de asemenea, 
o serie de deficiențe și de lacune la nivelul politicilor UE privind 
frontierele externe. Acest aflux a afectat funcționarea normelor 
Schengen, ceea ce a condus la reintroducerea controalelor la 
frontiere de către mai multe state membre. Ca răspuns la aceste provocări, Comisia a inițiat un 
proces mai amplu de reformă, având ca scop consolidarea frontierelor sale externe prin întărirea 
legăturilor dintre controalele la frontieră și securitate. Pe de o parte, măsurile de protecție a 
frontierelor externe ale UE s-au axat pe consolidarea normelor UE de gestionare a frontierelor, 
precum și pe întărirea și actualizarea mandatelor agențiilor relevante ale UE, cum ar fi Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Pe de altă parte, în legătură cu o serie de 
deficiențe importante ale sistemelor de informații ale UE, s-au depus eforturi pentru a consolida 
aceste sisteme și tehnologii ce vizează garantarea securității, administrarea cazierelor judiciare și 
gestionarea frontierelor și a migrației (Sistemul de informații Schengen, sistemul de informații 
privind vizele), pentru a institui noi sisteme (sistemul european de informații și de autorizare privind 
călătoriile, sistemul de intrare/ieșire) și pentru a îmbunătăți interoperabilitatea acestora. UE s-a 
angajat, de asemenea, în instituirea și punerea în aplicare treptată a gestionării europene integrate 
a frontierelor (GEIF) la nivel național și la nivelul Uniunii, ceea ce ar trebui să conducă la limitarea 
fluxurilor de migranți în situație neregulamentară, precum și la reducerea fenomenului criminalității 
organizate și a riscurilor legate de terorism. 

Migrația nu este doar o provocare, ci și o oportunitate pentru UE. Având în vedere provocările 
viitoare în ceea ce privește îmbătrânirea populației și o 
economie care depinde din ce în ce mai mult de locurile de 
muncă înalt calificate, migrația va deveni un instrument 
important pentru a spori sustenabilitatea sistemelor de 
protecție socială ale statelor membre ale UE și pentru a 
asigura o creștere durabilă a economiei UE. Prin urmare, 

Comisia a propus o revizuire a sistemului – în vigoare din 2009 – cu scopul de a oferi condiții de 
admisie mai flexibile, proceduri de admisie îmbunătățite și drepturi consolidate pentru lucrătorii cu 
un nivel înalt de calificare. Parlamentul și Consiliul au adoptat pozițiile lor în legătură cu acest dosar, 
însă negocierile au stagnat. În ciuda eforturilor Parlamentului de a relua procesul de negociere, cu 
condiția ca acesta să aducă schimbări în anumite domenii în comparație cu sistemul actual, timp de 
mai multe luni nu s-au înregistrat progrese. Potrivit Comisiei, atragerea migranților nu este suficientă 
și ar trebui să fie însoțită de măsuri pentru integrarea lor efectivă în societățile-gazdă. În acest scop, 
Comisia a adoptat un plan de acțiune și oferă finanțare pentru a sprijini statele membre ale UE să 
valorifice potențialul economic, social și cultural al resortisanților țărilor terțe, inclusiv al solicitanților 
de azil și al refugiaților. 

Comisia a solicitat, de asemenea, să se depună eforturi pentru a îmbunătăți căile legale către Europa 
în scopuri umanitare. Scopul este să se demonstreze că există alternative la migrația 
neregulamentară. Pentru a sprijini persoanele cele mai vulnerabile care au nevoie de protecție 
internațională și pentru a le ajuta să găsească o cale sigură către Europa, Comisia, împreună cu 
statele membre, a instituit mai multe mecanisme de relocare, cum ar fi sistemul de urgență, a cărui 
perioadă de aplicare a încetat în 2017, și sistemul actual, care expiră în octombrie 2019. Totuși, nu 
toate angajamentele asumate au fost transpuse în practică până în prezent, iar o propunere privind 
instituirea unui cadru de relocare la nivelul Uniunii este blocată în cadrul Consiliului. 

„Mișcările migratorii fac parte 
integrantă din istoria omenirii. Nu ar 
trebui să ne temem de acestea. Ar 
trebui să le înțelegem.” 
Charles Michel 

„Migrația haotică afectează încrederea 
întregii societăți în capacitatea de primire a 
refugiaților, dar îi afectează cel mai mult pe 
refugiații înșiși.” 
Stefan Löfven 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52018DC0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52018DC0250
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX%3A52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H1803&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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Bilanțul dezbaterii din cadrul Parlamentului 
Toți șefii de stat sau de guvern care au participat la dezbaterile 
Parlamentului privind viitorul Europei au abordat problema 
migrației, iar opiniile lor în ceea ce privește migrația au fost 
convergente, aceasta fiind considerată drept una dintre 
principalele provocări cu care se confruntă UE. Ei au fost de 
acord cu faptul că această provocare poate fi abordată doar la nivelul UE. Deși majoritatea șefilor de 
stat și de guvern au subliniat necesitatea de a realiza progrese în ceea ce privește reforma sistemului 
european comun de azil (SECA) și chestiunea transferului, liderii UE care au participat la reuniuni 
succesive ale Consiliului European nu au reușit să avanseze în mod semnificativ în cadrul 
negocierilor privind aspectele interne ale migrației și politica UE în materie de azil. Doisprezece 
vorbitori au solicitat o mai bună cooperare cu țările de origine și de tranzit, mulți dintre aceștia 
solicitând un „Plan Marshall” pentru Africa. Opt vorbitori au evidențiat, de asemenea, importanța 
controlului la frontierele externe ale UE și rolul important al Frontex în acest context. Cu toate 
acestea, numai Charles Michel și Pedro Sanchez au menționat aspectele pozitive ale migrației legale. 

În domeniul migrației, opiniile exprimate de șefii de stat și de guvern au ilustrat un grad ridicat de 
convergență cu privire la mai multe elemente, ca urmare a eforturilor Consiliului European de a 
elabora o strategie comună și cuprinzătoare a UE după izbucnirea crizei migrației în 2015. Toți au 
recunoscut că migrația reprezintă o provocare semnificativă, care trebuie abordată în comun la 
nivelul UE. De asemenea, numeroși vorbitori au solicitat o cooperare consolidată cu țările de origine 
și de tranzit, precum și o finanțare suplimentară pentru politica UE în domeniul migrației. Cu toate 
acestea, se constată în continuare lipsa unui consens privind reforma SECA, considerată ca fiind 
urgentă de către mai mulți vorbitori. Mulți dintre intervenienți au 
subliniat, de asemenea, faptul că responsabilitatea și 
solidaritatea constituie valori comune importante. Totuși, Lars 
Løkke Rasmussen și Mateusz Morawiecki au solicitat mai multă 
flexibilitate pentru statele membre în abordarea provocării 
reprezentate de migrație. Singurul vorbitor care a făcut referire la impactului negativ al migrației 
asupra migranților înșiși a fost Stefan Löfven. 

3.3. Dimensiunea socială 

Actualizare a contextului politic 

Ce este dimensiunea socială?  
Conceptul de dimensiune socială a Uniunii Europene (UE) nu se limitează la simpla ocupare a forței 
de muncă și la politicile sociale reglementate de titlurile IX și X din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). Acest concept are o istorie 
îndelungată, iar dezvoltarea sa a început odată cu Tratatul de 
la Roma. În timp ce articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE) face referire la importanța unei 
economii sociale de piață cu un grad ridicat de 
competitivitate, articolul 9 (clauza socială orizontală) din TFUE 
consacră faptul că obiectivele referitoare la creșterea 
economică echilibrată și dezvoltarea durabilă au o 
importanță egală cu cele ce vizează ocuparea integrală a forței de muncă, un nivel ridicat de 
protecție socială, egalitatea, promovarea justiției sociale și respectarea diversității. De asemenea, 

„Cauzele profunde ale problemei 
migrației, care a modificat echilibrul 
societăților noastre, pot fi abordate 
numai la scară europeană.” 
António Costa 

„Sprijinim un mecanism de 
solidaritate mai flexibil, însă 
obligatoriu.” 
Lars Løkke Rasmussen 

„Această Europă socială este, de 
asemenea, o Europă a suveranității - 
elementul fundamental în care noi 
credem. Există diferențe, însă trebuie să 
evităm să alimentăm divergențele; 
esența aventurii europene constă într-o 
mai mare convergență.” 
Emmanuel Macron 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
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această clauză solicită ca aspectele sociale să fie luate în considerare în toate domeniile de politică. 
Ambele articole au implicații pentru conținutul politicilor și programelor relevante ale UE și pentru 
procesele în cadrul cărora sunt concepute și puse în aplicare politicile și programele respective. 
Punerea în aplicare poate fi realizată prin instrumente cu caracter coercitiv (legislație, guvernanță 
economică) sau necoercitiv (dezvoltarea politicilor prin învățare reciprocă și instrumente de 
orientare). Al doilea tip de instrumente se folosesc în mod preponderent în domeniile de politică 
relevante pentru dimensiunea socială.  

Un „nou” accent pe dimensiunea socială?  
După ce, începând cu 2004, procesul de elaborare a normelor de politică socială a fost încetinit, 
ulterior fiind adoptate măsuri de austeritate ca răspuns la criza financiară și economică din 2008, 

aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM) și 
consolidarea dimensiunii sociale a acesteia s-au numărat 
printre prioritățile Comisiei Juncker. Raportul celor cinci 
președinți (22 iunie 2015) a anunțat ambiția Europei de a 
obține un „rating social AAA”, ca instrument prin care 
aceasta poate contribui la o creștere echitabilă și echilibrată, 
la locuri de muncă decente și la protecția forței de muncă și, 
astfel, intenția sa de a actualiza cadrul legislativ care 

reglementează piețele forței de muncă și statul social la nivelul UE. De asemenea, acest document 
prevedea inițierea unui amplu proces de reflecție privind viitorul dimensiunii sociale a UE, care a fost 
lansat în paralel cu prezentarea documentului de reflecție privind dimensiunea socială. Acest 
document oferea trei alternative, sub forma unor scenarii diferite: i) atenția se va îndrepta exclusiv 
către libera circulație a lucrătorilor; ii) se va dezvolta ceea ce reprezintă, în esență, o Europă cu mai 
multe viteze; și iii) accentul va fi pus pe aprofundarea reală a UEM în UE-27. În plus, documentul de 
reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare a evidențiat existența unor 
legături puternice între politicile economice și cele sociale. În cele din urmă, documentul care 
aborda viitorul finanțelor UE s-a concentrat asupra măsurii în care dimensiunea socială a UE poate fi 
sprijinită financiar. 

Etape importante  
În martie 2017, Comisia a prezentat o propunere privind un cadru de referință holistic - pilonul 
european al drepturilor sociale („pilonul social”), cu scopul de a reforma piețele forței de muncă și 
statul social la nivelul UE, ca răspuns la provocările și riscurile nou-apărute, inclusiv șomajul în rândul 
tinerilor și creșterea incidenței formelor atipice sau nestandardizate de încadrare în muncă. Având 
drept bază acquis-ul social deja existent, cele 20 de principii și drepturi pe care le prevede pilonul 
social depășesc cu mult limitele stricte ale politicii sociale și abordează egalitatea de șanse și accesul 
pe piața muncii, condițiile de muncă echitabile, protecția și incluziunea socială. Pilonul social 
proclamat în comun de Comisie, Parlament și Consiliu demonstrează angajamentul celor trei 
instituții. 

Statele membre, în cooperare cu partenerii sociali, sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a principiilor 
pilonului social. UE a sprijinit aceste eforturi, mobilizând în 
același timp 

principalele 
instrumente de 
politică de care 
dispune UE: legislație, 

„Totuși, Europa nu se limitează la piața sa 
comună. Parafrazându-l pe Jacques 
Delors, nimeni nu se poate îndrăgosti de 
piața unică. Trebuie să depunem în paralel 
eforturi pentru a crea un model social 
european care să promoveze convergența 
socială ascendentă la nivelul tuturor 
statelor membre.” 
Xavier Bettel 

„În prezent, în Europa nu avem nevoie de 
mai puțină solidaritate și de mai multe 
frontiere, ci mai degrabă de un nou 
contract social pentru coeziunea socială 
și prosperitatea popoarelor noastre. ... Un 
pilon european al drepturilor sociale 
obligatoriu din punct de vedere juridic.” 
Alexis Tsipras 

„Una dintre realizările noastre este modelul 
nostru social, care necesită îmbunătățiri 
suplimentare, fiind totodată necesar să se 
încurajeze dialogul cu partenerii sociali și 
să se țină seama de coeziunea socială.” 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_ro.pdf


EPRS | Serviciul de Cercetare al Parlamentului European 
  

 

21 

orientări, guvernanță și finanțare. În ceea ce privește legislația și orientările, Parlamentul European 
a solicitat noi măsuri prin care să se modernizeze mediul profesional, protecția socială și accesul la 
educație. S-au înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a pilonului social prin 
introducerea de măsuri legislative și nelegislative la nivelul Uniunii și al statelor membre, inclusiv 
prin îmbunătățirea dialogului social la toate nivelurile. Pentru a consolida aspectele sociale ale 
guvernanței în ceea ce privește conținutul, în cadrul semestrului european 2018 și 2019 s-a utilizat 
tabloul de bord social care însoțește pilonul social. În 2017, Parlamentul European a reiterat ideea 
introducerii unei „proceduri privind dezechilibrele sociale” în elaborarea recomandărilor specifice 
fiecărei țări. Este necesar în continuare să fie abordate mai multe aspecte legate de consolidarea 
elementelor sociale ale procesului semestrului european, inclusiv importanța controlului 
democratic în contextul aprofundării UEM. În cele din urmă, în aprilie 2019, Comisia Europeană a 
lansat o dezbatere privind trecerea de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată în 
cadrul Consiliului în anumite domenii ale politicii sociale, pentru a extinde sfera limitată de 
competență a UE, inclusiv pe cea a Parlamentului. În ceea ce privește finanțarea UE, dezbaterea 
privind cadrul financiar multianual post-2020 (CFM) și rezultatele acesteia vor avea o influență 
semnificativă. Parlamentul a prezentat mai multe propuneri, având drept scop să asigure sprijinul 
financiar pentru priorități noi, să stabilească plafoane mai ridicate pentru plăți, precum și mai multe 
sinergii între fonduri, spre exemplu între Fondul de coeziune și FSE+, creând legături între cheltuieli 
și performanță. Documentul de reflecție din 2019, intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030” a 
subliniat faptul că investițiile sociale trebuie să rămână o prioritate.  

Perspective  
Globalizarea, provocările demografice și transformarea digitală au creat presiuni enorme asupra 
piețelor forței de muncă și bunăstării sociale. Începând din 2004, provocările apărute au fost 
amplificate de exacerbarea conflictelor dintre periferia și centrul Europei în urma crizei datoriilor 
suverane și de apariția unor noi conflicte între est și vest. Drept răspuns, Comisia Juncker a urmărit 
obiectivul consolidării dimensiunii sociale a UE. În prezent, 
există mai multe direcții de acțiune promițătoare care ar 
putea face posibilă consolidarea suplimentară a 
dimensiunii sociale a UE. Unele voci susțin că pilonul social 
poate genera o nouă dinamică a politicilor. Alte voci susțin 
că, pe lângă politicile de redistribuire, ar trebui să se acorde 
o atenție sporită și impozitării, și nu doar a corporațiilor. Cu 
toate acestea, există încă o serie de aspecte nefinalizate de 
importanță majoră, care trebuie clarificate și abordate, inclusiv consensul dintre statele membre cu 
privire la necesitatea sau oportunitatea unei dimensiuni sociale a UE, precum și evaluarea atentă a 
instrumentelor de care dispune UE pentru a concepe și a pune în aplicare politicile sale. 
Complexitatea dimensiunii sociale a UE este atât de profundă încât, pentru a consolida această 
dimensiune, este nevoie să se instituie mecanisme de guvernanță14 care să permită soluționarea 
colectivă a problemelor de către diferiți actori din diferite sectoare.  

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction, Oxford University Press, 2013. 

„Rezultatul [crizei] a fost inegalitatea, în 
special inegalitatea între generații – 
inegalitatea cu care se confruntă tinerii pe 
continentul nostru – și, desigur, 
inegalitatea de gen ... Trebuie să 
revendicăm o Europă socială, o Europă cu 
drepturi.” 
Pedro Sánchez 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_RO.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=ro&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_RO.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_RO.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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Majoritatea șefilor de stat și de guvern recunosc efectele negative pe termen lung ale crizei 
economice și financiare asupra mijloacelor de subzistență ale cetățenilor din întreaga Europă și, în 
special, efectele disproporționate ale acesteia asupra celor mai vulnerabili: tinerii. Unii dintre ei au 
făcut referire la o lipsă de solidaritate în Europa, care poate viza problematica migrației sau 
chestiunile economice, tendință care s-a materializat, de asemenea, în incapacitatea de a crea o 
Europă mai echitabilă și mai socială. Pe acest fundal, unii lideri ai UE propun soluții concrete la nivel 
european pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor, inclusiv soluții precum crearea unui salariu 
minim și a unei asigurări de șomaj la nivelul UE. Majoritatea 
liderilor UE care au luat cuvântul și-au exprimat sprijinul 
pentru valorile și principiile consacrate în Pilonul european 
al drepturilor sociale, unii dintre ei reamintind că esența 
comunității europene rezidă în principiul justiției sociale. 
Unii dintre șefii de stat și de guvern sprijină o convergență 
ascendentă a standardelor sociale și au solicitat ca politicile 
sociale și în materie de bunăstare să fie reașezate în lista 
priorităților după mai mulți ani de politici de austeritate și 
inegalități tot mai pregnante din societățile europene.  

Mai mulți șefi de stat și de guvern au subliniat că, într-un moment în care globalizarea și procesul tot 
mai intens de digitalizare remodelează lumea, este necesar 
să se revină la originile contractului social european și să se 
valorifice în continuare conținutul acestuia pentru a 
răspunde cerințelor actuale. Unii lideri ai UE au lansat 
avertismente cu privire la tendința de a concentra eforturile 
asupra unor răspunsuri exclusiv naționale la probleme cum 
ar fi șomajul în rândul tinerilor, deoarece acest lucru ar 

adânci separarea existentă și ar alimenta discursul naționalist, în special într-un moment în care pe 
continent au loc schimbări politice. De asemenea, unii dintre liderii UE au făcut referire la o „criză de 
solidaritate” în Europa, care duce la intensificarea sentimentului de dezamăgire în rândul cetățenilor, 
și au afirmat că în prezent este necesar să fie promovată, mai mult ca oricând, o politică socială 
ambițioasă pentru Europa de mâine. 

„Nu putem uita un principiu fundamental, conform căruia comunitatea noastră se bazează pe 
justiția socială. ... Nu se poate vorbi despre dezvoltarea socială decât dacă se abordează problema 
excluziunii, sărăciei și inegalității. Este important să avem o politică socială ambițioasă pentru 
combaterea acestor inegalități.” 
Mateusz Morawiecki 

„Un impuls european în sprijinul acestor 
priorități, inclusiv prin intermediul unor 
inițiative curajoase, cum ar fi sistemul 
european al asigurărilor de șomaj, nu este 
doar cel mai bun antidot împotriva lipsei 
locurilor de muncă, dar și un antidot 
împotriva derivei naționaliste.” 
Giuseppe Conte 

„Trebuie să combatem adâncirea 
inegalităților la nivelul societății și să 
redistribuim bogăția într-un mod mai 
eficient. Introducerea unui salariu minim 
european ar reprezenta o modalitate de a 
crea solidaritate socială.” 
Peter Pellegrini 
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3.4. Comerțul  

Actualizare a contextului politic 
Comerțul internațional a devenit un subiect extrem de 
important pe agenda UE. Discuțiile pe marginea noilor 
acorduri de liber schimb (ALS), în special cu Statele Unite și 
cu Canada, au dus la dezbateri aprinse în cadrul societății 
civile. Comisia a răspuns 
la aceste evoluții cu o 
nouă strategie, intitulată 
„Comerț pentru toți”, 
publicată în 2015. A 

prezentat apoi, în 2017, un document de reflecție privind 
valorificarea oportunităților oferite de globalizare. Drept 
urmare, politica comercială a UE s-a orientat în mod voit către o 
agendă incluzivă, progresivă și bazată în mai mare măsură pe 
valori, atât în ceea ce privește acordurile comerciale, cât și instrumentele legislative.  

Acordurile comerciale 
De la publicarea strategiei „Comerț pentru toți”, UE a încheiat numeroase ALS (noi sau actualizate) 
cu parteneri comerciali din întreaga lume (Canada, Japonia, 
Singapore, Vietnam, Mexic, Chile, Australia și Noua Zeelandă). 
Intrarea provizorie în vigoare a Acordului economic și comercial 
cuprinzător UE-Canada (CETA) în septembrie 2017 și intrarea în 
vigoare a Acordului de parteneriat economic UE-Japonia (APE) 
în februarie 2019 reprezintă două dintre cele mai mari realizări 
ale UE în domeniul negocierilor comerciale din ultimii ani. APE 
UE-Japonia reprezintă cea mai mare zonă de comerț liber din 
lume, înglobând 600 de milioane de locuitori și o treime din 
produsul intern brut (PIB) la nivel mondial. Acordul de liber schimb (ALS) cu Singapore a făcut 

obiectul unui aviz al Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE) în mai 2017, care a rezultat în decizia de a împărți 
documentul în două părți: un acord comercial (AC) și un acord 
privind protecția investițiilor (IPA). Noile acorduri alocă o 
atenție specială îmbunătățirii caracterului incluziv al 
comerțului, de pildă pentru întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM). Parlamentul și-a exercitat în mod activ competențele 
de monitorizare, atât pe durata negocierilor, cât și atunci când 
și-a dat acordul final asupra acordurilor comerciale.  

În 2018, negocierile comerciale cu SUA au reapărut pe agendă, în urma mai multor conflicte 
comerciale cu administrația Trump:  

• tarifele pentru oțel și aluminiu impuse de SUA la importurile din UE și de la alți parteneri,  
• investigația privind taxele pentru autoturisme și piese auto și  
• blocarea de către SUA a numirilor în organul de apel al OMC.  

Pe baza acordului Juncker-Trump din iulie 2018, în ianuarie 2019, Comisia a prezentat Consiliului 
două directive de negociere pentru un acord comercial privind produsele industriale (neagricole) și 

„Este însă extrem de nociv dacă jucătorii 
majori vor ridica în continuare ziduri în 
calea comerțului. Trebuie să facem tot 
posibilul pentru a împiedica ridicarea 
acestor ziduri, sau pentru a le dărâma. 
Îndeosebi din perspectiva statelor mai mici, 
un astfel de demers ar fi fatal. Trebuie să 
respectăm și să ne supunem normelor 
comune din domeniul comerțului.” 
Juha Sipilä 

„Răspunsul la concurența neloială nu e 
protecționismul. Nu ar trebui să ne 
închidem piețele și să devenim tot mai 
asemănători cu chinezii. Ar trebui, în 
schimb, să ne folosim influența politică 
și economică pentru a cere imperativ un 
comerț echitabil în termenii noștri.” 
Krišjānis Kariņš 

„Fiindcă, dacă vrem să fim capabili să 
acționăm, dacă vrem să ne decidem 
viitorul, Europa trebuie să rămână 
unită. Acum mai mult ca niciodată. ... 
Așa că haideți să transmitem lumii 
întregi un mesaj puternic: Europa crede 
cu tărie, mai mult ca niciodată, în forța 
cooperării multilaterale și a comerțului 
liber.” 
Mark Rutte 

În SUA – țara tuturor posibilităților – 
americanii visează la restricționarea 
comerțului liber. La mai puține obligații 
internaționale. La bariere în calea 
comerțului și poate chiar la distrugerea 
sistemului comercial internațional 
bazat pe norme. Nu trebuie să 
permitem să se întâmple acest lucru.” 
Lars Løkke Rasmussen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_ro.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181205IPR20930/parlamentul-aproba-acordul-istoric-de-liber-schimb-ue-japonia
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_ro.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_ro.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
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un acord privind evaluarea conformității, în cadrul unor eforturi menite să dezescaladeze tensiunile 
comerciale cu SUA. 

O politică comercială care protejează 
Pe termen mediu spre lung, există premisele pentru ca UE să 
aplice o politică comercială care îi protejează în mai mare 
măsură pe cetățeni, facilitând, în același timp, comerțul 
deschis și incluziv. În acest context, a fost adoptat un 
mecanism pentru examinarea investițiilor străine directe 
(ISD). Scopul mecanismului este să asigure că deschiderea 
spre investiții nu subminează interesele strategice ale UE. În 
plus, Comisia a invitat Parlamentul și Consiliul să adopte Instrumentul pentru achiziții publice 
internaționale (IPI), aflat într-un blocaj legislativ din cauza rezistenței statelor membre, până la 
sfârșitul anului 2019. IPI este menit să creeze oportunități în materie de achiziții publice în China, 
prin introducerea unor proceduri prin care UE ar putea restricționa accesul la piețele sale de achiziții 
publice, în prezent deschise, dacă deschiderea nu este reciprocă. În plus, instrumentele de apărare 
comercială (IAC) au fost modernizate și a fost instituită o nouă metodologie de calcul a taxelor 
antidumping, pentru a proteja mai bine întreprinderile europene de importurile de bunuri 
subevaluate. 

În ceea ce privește protecția investițiilor, UE s-a implicat activ și în înființarea unui tribunal 
multilateral pentru investiții, pentru a răspunde preocupărilor exprimate de societate civilă în raport 
cu mecanismele de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS). Sistemul controversat al 
ISDS a fost înlocuit, și datorită solicitărilor Parlamentului European, cu un sistem jurisdicțional în 
materie de investiții (ICS) permanent, transparent și instituționalizat. Procesul respectiv continuă în 
prezent, fiind în desfășurare negocieri active pentru înființarea unui tribunal multilateral pentru 
investiții (TMI). 

În fine, UE se implică activ în reforma Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC), pentru a ieși, până la sfârșitul anului 2019, 
din impasul în care se găsește în prezent sistemul de 
soluționare a litigiilor, a-i consolida rolul de monitorizare și a 
actualiza normele privind comerțul internațional, în scopul 
asigurării unor condiții de concurență echitabile în acele 
domenii ale comerțului internațional unde se înregistrează 
actualmente denaturări semnificative. Parlamentul sprijină 

ferm sistemul comercial multilateral și reforma OMC, inclusiv, dacă este necesar, reforma sistemului 
său de soluționare a litigiilor. 

Bilanțul dezbaterii din cadrul Parlamentului 
 

 

 

Se pot identifica, în rândul liderilor din UE care au luat cuvântul până în prezent, opinii similare, dar 
și divergente privind direcția în care ar trebui să se îndrepte viitoarea politică comercială a Uniunii. 
În vreme ce o serie de șefi de stat sau de guvern recunosc rolul liberalizării comerțului ca motor al 
creșterii economice, alții o consideră o amenințare la adresa mijloacelor de subzistență ale 

„Comerțul liber prezintă o sumedenie 
de avantaje, cu condiția ca relația 
dintre părți să fie una echitabilă. 
Reciprocitatea bazată pe standarde 
sociale și de mediu stricte trebuie să fie 
obiectivul urmărit de noi.” 
Charles Michel 

„Suveranitatea este și despre economie 
și comerț. Încă o dată, am făcut front 
comun și salut progresele înregistrate în 
ultimele luni în materie de suveranitate 
economică și politică, în scopul de a ne 
apăra sectoarele strategice pentru 
investiții, la inițiativa Comisiei.” 
Emmanuel Macron 

„În 2004, PIB-ul Uniunii Europene reprezenta o treime din PIB-ul la nivel mondial. Astăzi, reprezintă mai puțin 
de un sfert. Trebuie să încheiem în continuare acorduri comerciale cu țările terțe, deoarece acestea contribuie 
la creșterea noastră economică și la prosperitatea cetățenilor noștri.” 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29621884
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_RO.html
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producătorilor și ale consumatorilor în egală măsură și, în general, o amenințare la adresa păstrării 
înaltelor standarde sociale și de mediu din UE. Majoritatea liderilor UE au recunoscut că politicile 
comerciale naționaliste și măsurile protecționiste sunt o amenințare la adresa sistemului comercial 
multilateral, pe care s-au angajat ferm să îl păstreze și să îl apere. Confruntați cu tot mai multe 
îngrijorări legate de modul în care funcționează Organizația Mondială a Comerțului și cu practici 
comerciale tot mai neechitabile, unii lideri ai UE au solicitat însă o mai bună protecție a intereselor 
strategice ale UE. Unii au subliniat că UE ar trebui să fie în continuare deschisă comerțului, dar să nu 
fie naivă. 

Majoritatea șefilor de stat sau de guvern au recunoscut că în 
ultima vreme au avut loc schimbări în domeniul comerțului 
internațional și au solicitat UE să se afirme cu fermitate drept 
un jucător global major. Unii au subliniat că, la fel ca de 
multe alte ori în trecut, schimbările generate de globalizare 
destabilizează statu-
quoul și provoacă 
temeri și neîncredere 
în sânul societății 

europene, care duc, la rândul lor, la respingerea acordurilor 
comerciale. Cu toate acestea, în pofida divergențelor 
existente între șefii de stat sau de guvern în ceea ce privește 
calea de urmat, așa cum a afirmat un vorbitor, Europa însăși 
este dovada că liberalizarea comerțului aduce atât 
prosperitate, cât și pace între popoare. 

3.5. Cadrul financiar multianual 

Actualizare a contextului politic 
În fiecare an, bugetul UE se negociază în limitele stabilite în planul financiar pe șapte ani, care 
reflectă prioritățile UE pe termen lung și este cunoscut sub denumirea de cadru financiar multianual 
(CFM). Dat fiind că actualul CFM (pentru perioada 2014-2020) intră în faza finală, pregătirea CFM-

ului post-2020 a început deja. Pachetul legislativ privind CFM 
prezentat de Comisie la 2 mai 2018 include propuneri pentru CFM-
ul 2021-2027, resurse proprii din care să se finanțeze bugetul UE și 
corelarea acestuia cu statul de drept. Au urmat apoi o serie de 
propuneri legislative privind programe și fonduri de cheltuieli noi și 
continuate care să fie incluse în noul CFM. 

Propunerea Comisiei: un buget nou și modern pentru UE-27 
Propunerea Comisiei ține cont de acoperirea financiară a angajamentelor asumate în cadrul 
declarațiilor de la Bratislava și de la Roma, de provocările identificate cu ocazia dezbaterilor privind 
viitorul Europei și de pierderea unui contribuitor major, odată cu retragerea Regatului Unit. 
Angajamentele totale propuse se ridică la un total de 1 134 583 de milioane EUR în prețuri constante 
din 2018 pentru perioada 2021-2027. Această sumă este echivalentul a 1,11 % din venitul național 

„Legăturile geografice ale Europei și 
interdependența noastră globală în 
calitate de actor principal în domeniul 
comerțului internațional fac esențială 
existența unei lumi funcționale. Noi, 
europenii, suntem mai puternici împreună 
și sper că nu vom precupeți niciun efort 
pentru a ne securiza interesele și valorile 
comune în lume.” 
Jüri Ratas 

„Doar UE poate menține o politică 
comercială care să contribuie la 
reglementarea piețelor mondiale și să 
protejeze înaltele standarde sociale, de 
mediu și în materie de siguranță 
alimentară pe care dorim să le păstrăm, 
reglementând globalizarea care pune la 
încercare sustenabilitatea modelului 
social european.” 
António Costa 

„Nivelul global al CFM-ului ar 
trebui să fie cât mai apropiat 
posibil de procentul său relativ 
actual.” 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_ro
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brut (VNB) al UE-27 și reprezintă o ușoară scădere față de procentul de 1,16 % din VNB-ul UE-27 
(ajustat la Brexit) prevăzut de CFM-ul actual15. 

Potrivit Comisiei, propunerea este echilibrată și se bazează pe o evaluare onestă a resurselor de care 
UE va avea nevoie pentru a-și îndeplini ambițiile colective. Se propune majorarea finanțării pentru 
domenii cum ar fi piața unică, inovarea și cercetarea (inclusiv o creștere cu 29,1 % pentru Orizont 
Europa), mediul și acțiunile în domeniul climei (+46 %), migrația și gestionarea frontierelor (+207 %). 
Se propun, în schimb, reduceri pentru politica de coeziune (-10 %) și politica agricolă comună (-
15 %). Propunerea privind CFM include, în premieră, un buget special pentru securitate și apărare și 
pentru instrumente care sprijină uniunea monetară. Mai mult, Comisia propune noi măsuri pentru 
a asigura că viitoarele cheltuieli ale UE sunt protejate de riscurile aferente unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește funcționarea statului de drept în statele membre. Legat de venituri, 
Comisia a propus modernizarea actualului sistem de resurse proprii, eliminarea treptată a corecțiilor 
în favoarea unor state membre și introducerea unui coș de resurse noi corelate cu politicile UE în 
domeniul climei, mediului și pieței unice. Această reformă ar putea reprezenta, în opinia Comisiei, o 
oportunitate de a ne distanța de conceptul caduc al soldurilor nete ale statelor membre, cunoscut 
și sub denumirea de „rentabilitate echitabilă”. 

Mandatul de negociere al Parlamentului: resurse adecvate pentru a face față 
noilor provocări 
Parlamentul a adoptat o poziție fermă cu privire la construirea unui buget al UE ambițios și orientat 
spre rezultate, capabil să răspundă unor provocări neprevăzute 
și să sprijine programe care creează bunuri comune europene. 
Parlamentul consideră că planul de cheltuieli pe termen lung al 
UE și sistemul de venituri al UE ar trebui să fie tratate ca un 
pachet unic și că nu se poate ajunge la un acord asupra 
primului fără a se înregistra progrese corespunzătoare în ceea ce îl privește pe cel de al doilea. În 
opinia Parlamentului, propunerea Comisiei este insuficientă, având în vedere toate angajamentele 
și provocările existente și noile priorități, și estimează că plafonul CFM ar trebui să se ridice la 
1 324 089 de milioane EUR (la prețurile din 2018), ceea ce reprezintă 1,3 % din VNB al UE și depășește 
cu 16,7 % propunerea Comisiei. Parlamentul s-a opus, în special, reducerilor aferente politicii 
agricole comune și politicii de coeziune. Instituția a votat pentru mai mult sprijin în anumite domenii 
și pentru anumite programe, inclusiv pentru piața unică, inovare și economia digitală (de exemplu, 
dublarea actualei alocări pentru Orizont Europa). Parlamentul a sprijinit, de asemenea, măsuri de 
combatere a șomajului și de sprijinire a tinerilor (de exemplu, triplarea alocării pentru Erasmus+), 
mediului și politicilor climatice (de exemplu, dublarea alocării pentru LIFE+), migrație, gestionarea 
frontierelor, securitate și apărare. În plus, Parlamentul a propus introducerea a două noi posturi 
bugetare în CFM: garanția pentru copii (5,9 miliarde EUR) și Fondul de tranziție energetică (4,8 
miliarde EUR). Mai mult, potrivit Parlamentului, contribuția UE la realizarea obiectivelor climatice ar 
trebui să fie stabilită la un nivel minim de 25 % din cheltuielile CFM în perioada 2021-2027 și de 30 % 
cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2027. În ceea ce privește modificările propuse în sistemul 
de resurse proprii, Parlamentul consideră că acestea reprezintă un pas important către o reformă 
mai ambițioasă, dar se așteaptă la o abordare și mai ambițioasă. 

                                                             

15  Pentru o prezentare detaliată a propunerii Comisiei, consultați: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial 
framework and new own resources. Analysis of the Commission's proposal, (Cadrul financiar multianual 2021-2027 și 
noile resurse proprii: o analiză a propunerii Comisiei), EPRS, Parlamentul European, iulie 2018.  

„În următorul cadru financiar 
multianual, principiul de bază al 
finanțării trebuie să fie valoarea 
adăugată europeană.” 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
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Etape suplimentare în cadrul negocierilor 
Propunerile au fost examinate și de Consiliu. Miniștrii au lucrat la pregătirea unui proiect de 
document cunoscut sub numele de „cadru de negociere”, conținând o serie de aspecte orizontale și 
specifice de abordat în cursul negocierilor care necesită, cel mai probabil, o orientare politică din 
partea liderilor UE. Cu toate acestea, discuțiile purtate până în prezent arată că diferențele de opinie 
cu privire la multe aspecte rămân semnificative. De exemplu, persistă 
opinii contrare cu privire la dimensiunea globală a CFM, finanțarea 
PAC și a politicii de coeziune, integrarea aspectelor legate de climă, 
legătura cu semestrul european și noul instrument care sprijină 
uniunea economică și monetară, precum și cele mai multe elemente 
ale propunerii privind noile resurse proprii.  

Nu a fost niciodată ușor să se ajungă la un acord cu privire la planurile financiare multianuale ale UE. 
Acestea privesc aproape toate domeniile de acțiune ale UE și trebuie să reconcilieze multe dintre 
prioritățile și diferențele de opinie ale principalilor factori de decizie. Adoptarea pachetului privind 

CFM presupune diverse proceduri cu roluri diferite pentru 
Parlamentul European și Consiliu, inclusiv decizii unanime și un 
rol specific pentru șefii de stat sau de guvern în cadrul 
Consiliului European. Deși, potrivit tratatelor, Consiliul 
European „definește orientările și prioritățile politice generale” 
ale Uniunii și „nu exercită funcții legislative”, experiența 
negocierilor anterioare pe tema CFM arată că acesta joacă un 
rol decisiv în încheierea unui acord, inclusiv în ceea ce privește 

cifrele și aspectele detaliate ale programelor de cheltuieli. De data aceasta, procesul de negociere 
este complicat, în plus, de faptul că se suprapune peste schimbarea mandatelor politice ale 
Parlamentului și ale Comisiei. Intenția Comisiei și a Parlamentului de a ajunge la un acord înainte de 
alegerile europene din mai 2019 a fost descurajată de decizia Consiliului European din decembrie 
2018 de a continua activitatea la nivelul Consiliului în vederea ajungerii la un acord abia în toamna 
anului 2019 (figura 9). Caracterul realist al acestui plan depinde de multe aspecte, inclusiv de 
procesul post-electoral de formare a noilor instituții și de data finală a Brexitului. În viitorul mai 
apropiat, se așteaptă ca decizii importante să fie anunțate în urma reuniunii Consiliului European 
din 20-21 iunie 2019. 

„Trebuie să avem în vedere o 
revizuire completă a bugetului în 
sine, prin crearea de noi resurse 
proprii.” 
Emmanuel Macron 

„[În contextul CFM] este foarte 
important să se majoreze finanțarea 
destinată cercetării și dezvoltării. Este 
important ca acest lucru să conducă la 
excelență în întreaga Europă, nu doar 
în câteva capitale selectate.” 
Krišjānis Kariņš 
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Bilanțul dezbaterii din cadrul 
Parlamentului 
Toți șefii de stat sau de guvern, cu excepția a trei 
dintre ei, au luat cuvântul pe această temă și au 
subliniat prioritățile politice care, în opinia lor, 
merită să fie finanțate în următorul CFM. 14 dintre 
ei au subliniat în mod special necesitatea de a se 
elabora noi politici (cum ar fi securitatea, inovarea și 
economia digitală), 11 au relevat, de asemenea, 
contribuția domeniilor „tradiționale” (politica 
agricolă comună – PAC – și politica de coeziune) sau 
au subliniat necesitatea unui echilibru între cele 
două. Jumătate dintre vorbitori au abordat 
dimensiunea bugetului UE. Trei dintre primii 
vorbitori și-au exprimat în mod special 
disponibilitatea de a contribui mai mult la bugetul 
UE. Trei au solicitat în mod explicit ca bugetul UE să 
scadă după Brexit/sau să rămână proporțional în 
termeni relativi. Alții au subliniat însă necesitatea de 
a asigura UE un buget care să corespundă nevoilor 
și ambițiilor sale. Un sfert dintre șefii de stat sau de 
guvern, toți numărându-se printre primii vorbitori, 
au abordat crearea de noi resurse proprii pentru UE. 
Unul singur, Emmanuel Macron, a solicitat 
eliminarea tuturor corecțiilor în favoarea unui stat 
membru după Brexit.  

Până în prezent, nu a existat nicio convergență clară 
între vorbitori cu privire la următorul CFM. Persistă 
opiniile contrare legate de finanțarea PAC și a 
politicii de coeziune. Unii șefi de stat sau de guvern 
resping cu fermitate orice reduceri, în timp ce alții 
solicită consolidarea și modernizarea acestora. 
Mulți sunt însă de acord că ar trebui finanțate mai 
multe inițiative în domeniul relațiilor externe, al 
securității și apărării, precum și al migrației. Leo 
Varadkar, António Costa și Emmanuel Macron și-au 
exprimat în mod special disponibilitatea de a 
contribui mai mult la bugetul UE. Solicitarea de 
resurse proprii suplimentare pentru UE a fost făcută 
în principal de primii vorbitori și nu a fost 
menționată de ultimii 12 vorbitori. 

  

Figura 9 – Calendarul procesului de negociere 
a CFM post-2020 

 

 



EPRS | Serviciul de Cercetare al Parlamentului European 
  

 

29 

3.6. Securitate și apărare 

Actualizare a contextului politic 
În ultimii ani s-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce 
privește inițiativele UE în materie de securitate și apărare. 
Strategia globală a UE pentru 2016 a fost pusă în aplicare prin 
intermediul unui plan de punere în aplicare privind securitatea și 
apărarea, Planul de acțiune european în domeniul apărării 
(EDAP), și propunerile de consolidare a cooperării UE-NATO în urma declarației comune de la 
Varșovia. Aceste acțiuni au constituit baza pentru realizarea unor inițiative precum Fondul european 
de apărare (FEA), revizuirea anuală coordonată a apărării (CARD) și cooperarea structurată 
permanentă (PESCO), care au scopul de a consolida și optimiza capacitățile de apărare ale UE. În 
iunie 2017, Comisia a prezentat un document de reflecție privind viitorul apărării europene pe baza 
strategiei globale, ca o contribuție la dezbaterea privind viitorul Europei. 

Prin EDAP, Comisia a propus în 2017 un Fond european de 
apărare care să sprijine industria europeană de apărare 
(co)finanțând – în premieră – proiecte de cercetare în 
colaborare și dezvoltarea 
în comun a capabilităților 

de apărare, inclusiv prin sprijinirea întreprinderilor mici și 
mijlocii și a oportunităților transfrontaliere în lanțurile de 

aprovizionare pentru 
apărare. Fondul european 
de apărare (FEA) are scopul de a sprijini cercetarea colaborativă 
în domeniul tehnologiilor inovatoare în materie de apărare și 
dezvoltarea de produse din domeniul apărării, convenite de 
comun acord de către statele membre. În iulie 2018, UE a 
adoptat un regulament privind programul european de 

dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP) pentru a finanța FEA până la sfârșitul actualei 
perioade bugetare. Obiectivul regulamentului este să îmbunătățească competitivitatea și 
capacitatea de inovare a industriei de apărare a UE, prin sprijinirea cooperării dintre statele membre. 
În temeiul noului cadru financiar multianual (CFM), fondul va beneficia de o finanțare sporită, printr-
un regulament asupra căruia s-a ajuns la un acord politic parțial în februarie 2019.  

În decembrie 2017, 25 de state membre au convenit să lanseze PESCO. PESCO funcționează pe baza 
unor proiecte de colaborare concrete (în prezent în număr de 34) și a unor angajamente orientate 
către consolidarea apărării UE. Membrii PESCO se angajează să își majoreze bugetele naționale de 

apărare și să investească 
mai mult în cercetarea în 
domeniul apărării. 
Proiectele cuprind 
domenii precum formarea, 
dezvoltarea capacităților și 

pregătirea operațională pe uscat, pe mare și în aer, spațiul și 

„Deși recunoaștem că PESCO este un 
pas decisiv, viziunea noastră rămâne 
autonomia militară a Europei, crearea 
unei armate europene.” 
Nicos Anastasiades 

„Pentru a ne îndeplini ambițiile globale, 
avem nevoie de o politică externă și de 
securitate și apărare comună mai 
puternică și mai eficace.” 
Andrej Plenković 

„O apărare europeană comună nu este 
doar un element antitetic al 
apartenenței la NATO, ci poate fi o 
completare utilă a acesteia.” 
Giuseppe Conte 

„În același timp, NATO va rămâne 
piatra de temelie a apărării colective în 
Europa, iar scopul nostru ar trebui să fie 
o relație de consolidare reciprocă între 
UE și NATO.” 
Jüri Ratas 

„Capacitatea noastră operațională 
trebuie să servească valorilor și 
intereselor noastre la nivel 
internațional.” 
Charles Michel 

„Doar uniți prin cooperarea structurată 
permanentă ne putem ajuta reciproc să 
ne asumăm o responsabilitate mai mare, 
complementară NATO, pentru a aborda 
instabilitatea la frontierele noastre, care 
amenință pacea și securitatea.” 
António Costa 

„Recunoaștem importanța noilor politici și provocări, dar finanțarea lor nu ar trebui să aibă loc în detrimentul 
politicii de coeziune, care reprezintă politica fundamentală în temeiul tratatului și esența Uniunii Europene.” 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_ro.htm
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_ro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
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apărarea cibernetică. Mai multe dintre aceste domenii sunt în concordanță cu domeniile prioritare 
identificate în cea mai recentă versiune a Planului de dezvoltare a capacităților, bazat pe revizuirea 
sa din 2018. Ca parte a eforturilor sale de a intensifica securitatea și apărarea, UE urmărește, de 
asemenea, să îmbunătățească mobilitatea militară, inclusiv prin PESCO și prin cooperarea cu NATO, 
astfel cum s-a exprimat în Declarația comună din 2018 privind cooperarea UE-NATO. Comisia a 
propus un pachet financiar de 6,5 miliarde EUR pentru mobilitatea militară în cadrul financiar 
multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, cu scopul de a consolida infrastructura strategică de 
transport. Mobilitatea militară urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE).  

Politica de securitate și apărare comună (PSAC), în temeiul căreia UE are 16 misiuni desfășurate în 
prezent, a beneficiat, de asemenea, de înființarea, în 2017, a unei capacități militare de planificare și 
conducere (MPCC) în cadrul personalului militar al UE (EUMS), pentru a prelua comanda și controlul 
asupra misiunilor militare neexecutive ale UE. În ceea ce privește misiunile civile, în noiembrie 2018, 
Consiliul și statele membre au adoptat un nou Pact civil privind PSAC, convenind să majoreze 
contribuțiile la misiunile civile din cadrul PSAC și să consolideze capacitatea UE de a desfășura 
misiuni civile de gestionare a crizelor. În ceea ce privește viitorul politicii externe și de securitate a 
UE, în discursul său privind starea Uniunii din 2018, Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a 
propus extinderea domeniului de aplicare a votului cu majoritate calificată (VMC) în anumite 

domenii ale PESC, inclusiv regimurile de sancțiuni, 
promovarea drepturilor omului și deciziile privind misiunile 
civile de securitate și apărare comună. Un posibil acord din 
partea liderilor UE cu privire la extinderea domeniului de 
aplicare al VMC la PSAC civilă ar însemna că UE ar câștiga 
mai multă flexibilitate pentru a decide și a acționa în 
domenii specifice ale securității și apărării. Mai multe 
propuneri, care ar consolida capacitatea instituțională a UE 

de a-și desfășura activitatea în domeniul securității și al apărării, pot fi, de asemenea, subiecte de 
discuții viitoare – și, eventual, pot fi puse în aplicare – în anii următori. Printre acestea se numără 
posibilitatea unei direcții speciale pentru apărare generală și a postului de comisar aferent, 
înființarea unui Consiliu European de Securitate și a unui Comitet de securitate și apărare de sine 
stătător (SEDE) în cadrul Parlamentului European ca o modernizare a subcomisiei existente.  

Din perspectivă bugetară, noul CFM propus va marca o creștere semnificativă a finanțării UE pentru 
securitate și apărare și va include o rubrică dedicată apărării reprezentând 2,1 % din bugetul total 
propus, care va acoperi, de asemenea, proiectele Fondului european de apărare și ale mobilității 
militare. În plus, în iunie 2018, Comisia a prezentat o propunere de Instrument european pentru 
pace (IEP), un instrument extrabugetar care se alătură următorului (CFM), pentru a îmbunătăți 
capacitatea UE de a preveni conflictele, de a consolida pacea și de a ameliora securitatea în lume. 
Dacă va fi adoptat, IEP va finanța părți din costurile activităților de apărare ale UE, cum ar fi misiunile 
Uniunii Africane de menținere a păcii, costurile comune ale operațiunilor militare proprii ale PSAC 
(acoperite în prezent de mecanismul Athena) și consolidarea capacităților militare pentru parteneri.  

Parlamentul European a fost un susținător fervent al evoluțiilor în materie de securitate și apărare, 
precum și un susținător al punerii depline în aplicare a 
dispozițiilor relevante din Tratatul de la Lisabona în 
favoarea unei uniuni europene a apărării. Unele dintre 
pozițiile de lungă durată ale Parlamentului, incluse în 
Rezoluția sa anuală din 2018 referitoare la punerea în 
aplicare a PSAC, vizează apelul în favoarea unei „Cărți albe” 

„O Europă care merită construită este o 
Europă care merită protejată. Odată cu 
lansarea PESCO în decembrie, la care Irlanda 
s-a bucurat să adere, ne-am unit pentru a 
face față noilor amenințări într-un mod 
incluziv.” 
Leo Varadkar 

„Nu ne împiedică nimic să fim reprezentați la 
nivel colectiv în NATO cu o armată 
europeană. Nu văd nicio contradicție în 
această situație.” 
Angela Merkel 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_ro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51755/node/51755_ro
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51755/node/51755_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_RO.html


EPRS | Serviciul de Cercetare al Parlamentului European 
  

 

31 

a UE în domeniul securității și apărării, care ar defini o „abordare strategică globală a apărării 
europene”, o invitație adresată statelor membre de a-și majora cheltuielile în domeniul apărării, în 
special în ceea ce privește echipamentele și cercetarea, îmbunătățirea controlului financiar al 
misiunilor, coerența politicii de securitate și de apărare cu alte politici externe ale UE și 
complementaritatea autonomiei strategice a UE cu NATO. Aceste poziții au fost subliniate, cel mai 
recent, în rezoluțiile referitoare la relațiile UE-NATO, la mobilitatea militară, la Instrumentul financiar 
european pentru pace, printre altele, precum și în rapoartele anuale privind punerea în aplicare a 
PESC și PSAC. 

Bilanțul dezbaterii din cadrul Parlamentului 
 

 

 

Majoritatea șefilor de stat sau de guvern care au participat la dezbaterea privind viitorul Europei au 
subliniat deteriorarea mediului de securitate la nivel mondial și importanța de a demonstra un front 
unit în abordarea amenințărilor și provocărilor comune cu care se confruntă UE și statele sale 
membre. Unii au subliniat importanța legăturii dintre securitatea internă și cea externă pentru a 
contracara amenințările și a asigura securitatea cetățenilor UE, un obiectiv reflectat în Strategia 
globală a UE și în planul ulterior de punere în aplicare privind securitatea și apărarea. Majoritatea 
șefilor de stat sau de guvern au împărtășit opinia că PESCO reprezintă o evoluție oportună, dar 
niciunul nu a făcut referire la proiecte PESCO individuale. Cheltuielile pentru apărare au reprezentat 
un element important pentru mai mulți vorbitori, dintre care unii au lăudat inițiativa FEA și au făcut 
apel la toate statele membre ale UE să atingă cât mai curând posibil obiectivul de a cheltui 2 % din 
PIB pentru apărare. O serie de vorbitori au solicitat consolidarea cooperării europene în domeniul 
apărării dincolo de PESCO, precum și o veritabilă uniune 
europeană a apărării, în conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona. Câțiva dintre ei au vorbit despre o armată 
europeană, care ar urma să fie complementară NATO, ca o 
posibilă evoluție pe termen lung la care UE trebuie să 
lucreze, fără a defini detaliile unui astfel de proiect.  

Contribuțiile șefilor de stat sau de guvern în cadrul dezbaterii privind viitorul Europei au arătat un 
înalt grad de convergență a punctelor de vedere în materie de securitate și apărare. De exemplu, 
majoritatea au vorbit despre amenințările comune cu care se confruntă UE și statele membre, 

referindu-se în special la „arcul de instabilitate” prezent în 
vecinătatea UE, terorism, atacuri cibernetice și 
dezinformare. Unii dintre ei au subliniat faptul că UE și 
statele membre trebuie să elaboreze un răspuns comun la 
amenințări, care să pună în balanță și să garanteze 

interesele UE la nivel internațional. Majoritatea liderilor UE au insistat asupra importanței păstrării 
legăturii transatlantice. Ei au menționat că eforturile actuale de promovare a cooperării europene în 
domeniul apărării, în special prin PESCO și FEA, completează NATO, care rămâne furnizorul de 
„securitate colectivă” în Europa. Unii șefi de stat sau de guvern au menționat angajamentul UE față 
de multilateralism, unul dintre pilonii Strategiei globale a UE. Ei au subliniat importanța unei 
abordări holistice a politicii externe și de securitate, pe baza întregii game de instrumente 
diplomatice, militare, comerciale și de dezvoltare la care au acces UE și statele sale membre. În ceea 
ce privește aspectele instituționale, câțiva au solicitat introducerea votului cu majoritate calificată în 

„Dorim să ne consolidăm cooperarea în materie de securitate și apărare, să ne sporim 
capacitatea de a pune în aplicare operațiuni comune de gestionare a crizelor civile și militare și 
să avem o Uniune Europeană care să coopereze cu partenerii strategici și dezvoltă securitatea 
– împreună.” 
Stefan Löfven 

„Țara mea [Letonia] cheltuiește 2 % din PIB 
pentru armată. Cred că toți ar trebui să 
facem la fel. Țările agresive vor respecta 
întotdeauna forța. Trebuie să investim 
pentru a rămâne puternici.” 
Krišjānis Kariņš 

„Vom oferi cetățenilor noștri un răspuns clar 
și ferm: da, îi putem proteja și putem 
reacționa la aceste tulburări la nivel 
mondial.” 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_RO.html
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domeniile de politică externă și de securitate în care Tratatul de la Lisabona permite acest lucru, în 
timp ce unul dintre ei – Nicos Anastasiades – s-a opus modificării normelor de luare a deciziilor 
aplicabile PSAC civile. Propunerea Angelei Merkel de înființare a unui consiliu european de 
securitate a fost singura altă propunere instituțională a întregii dezbateri privind apărarea. Un 
vorbitor, Emmanuel Macron, a lăudat activitatea desfășurată de Parlamentul European cu privire la 
Fondul european de apărare. 

3.7. Schimbările climatice 

Actualizarea contextului politic 
La mai bine de trei ani de la adoptarea Acordului de la Paris 
privind schimbările climatice, întregul accent cade acum pe 
punerea sa în aplicare. La nivel internațional, cadrul de 
reglementare al Acordului de la Paris a fost adoptat în 
decembrie 2018 de Conferința ONU privind schimbările climatice (COP24) de la Katowice, Polonia. 
La nivel național și la nivelul UE, punerea în aplicare înseamnă adoptarea unor politici care să ducă 
la atingerea obiectivelor fixate în contribuțiile stabilite la nivel național (CSN) – în cazul UE și al 
statelor sale membre, o reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE până în 2030, 
comparativ cu nivelul din 1990. 

Politica UE în domeniul climei și al energiei 
UE deține un set cuprinzător de politici în domeniul energiei și al climei , inclusiv sistemul său de 
comercializare a cotelor de emisii. Uniunea este, în linii mari, pe calea cea bună către atingerea 
obiectivelor sale în materie de climă și energie pentru 2020. Aceste politici au fost consolidate în 
Strategia privind uniunea energetică din 2015 și în legislația adoptată în cursul celei de-a opta 
legislaturi a Parlamentului European. Pentru a evolua către o societate cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon și pentru a-și îndeplini angajamentele internaționale (CSN) asumate în temeiul Acordului 
de la Paris, UE și-a revizuit legislația privind comercializarea certificatelor de emisii, partajarea 
eforturilor, eficiența energetică, energia din surse regenerabile și performanța energetică a clădirilor 

și a introdus un nou regulament privind exploatarea terenurilor 
și pădurile. În 2019, Parlamentul și Consiliul au adoptat acte 
legislative privind emisiile de CO2 pentru autoturismele și 
camionetele noi, emisiile de CO2 ale vehiculelor grele și piața 
energiei electrice (un regulament și o directivă). Comisia a 

propus ca în următorul cadru financiar multianual (2021-2027) să se crească cheltuielile legate de 
climă până la un sfert din bugetul UE. Pentru a evidenția căile către o viitoare economie cu emisii 
scăzute de carbon, în noiembrie 2018, Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru o planetă 
curată, pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Colegiuitorii au adoptat, 
de asemenea, o revizuire specifică a Directivei privind gazele naturale din 2009, care va face astfel 
încât legislația UE în domeniul energiei să se aplice conductelor de gaze care intră pe piața internă 
a UE, inclusiv proiectului controversat al gazoductului Nord Stream II.  

„Împreună, trebuie să punem în aplicare 
Acordul de la Paris, fără doar și poate, pentru 
a menține creșterea temperaturii globale 
sub 1,5 grade Celsius.” 
Stefan Löfven 

„Energia din surse regenerabile devine 
treptat mai competitivă ca preț decât 
combustibilii fosili.” 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/index_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_ro
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_ro
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614673
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Acordurile internaționale și diplomația climatică 
Atmosfera internațională a devenit mai problematică: pe lângă retragerea SUA din Acordul de la 
Paris, o serie de alte țări au adoptat doar politici deficitare în domeniul schimbărilor climatice. 
Investițiile sectorului public și ale celui privat în tehnologiile ecologice, cum ar fi energiile din surse 

regenerabile, au scăzut la nivel mondial, în timp ce studii 
precum raportul privind discrepanțele în materie de emisii 
al Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP) și raportul special al Grupului interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) privind încălzirea 
globală de 1,5 C arată că ar trebui să se depună eforturi mai 
mari decât cele prevăzute de actualele CSN pentru a atinge 

obiectivele în materie de temperatură ale Acordului de la Paris. În ceea ce privește țările în curs de 
dezvoltare, îndeplinirea multora dintre angajamentele lor depinde de disponibilitatea finanțării 
pentru combaterea schimbărilor climatice, dar atingerea sumei stabilite în Acordul de la Paris – 100 
de miliarde USD anual până în 2020 – va fi dificilă, cu atât mai mult după ce SUA și-au încetat plățile 
către Fondul verde pentru climă al ONU. UE își menține angajamentul de a acorda asistență țărilor 
în curs de dezvoltare sub formă de finanțare și cunoștințe de specialitate și își asumă un rol activ în 
diplomația climatică internațională. 

Rolul Parlamentului European 
Parlamentul și-a exprimat opiniile referitoare la uniunea energetică în rezoluția sa din decembrie 

2015, cerând din nou obiective mai ambițioase în ceea ce 
privește eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile. În cea de-a opta legislatură, Parlamentul a făcut 
presiuni încununate de succes pentru o legislație mai 
puternică în domeniul climei și al energiei. Prin urmare, multe 
dintre textele adoptate 
depășesc cu mult propunerile 
Comisiei. De exemplu, 

obiectivul adoptat pentru îmbunătățirea eficienței energetice este de 
32,5 % (în loc de cel de 30 %, propus de Comisie), obiectivul privind 
ponderea energiei din surse regenerabile este de 32 % (în loc de 27 %), iar emisiile de CO2 ale 
autoturismelor noi în 2030 trebuie să fie cu 37,5 % mai mici decât în 2020 (în loc de 30 %). În 
octombrie 2018, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la COP24 care pledează pentru un 
obiectiv de 1,5 C în materie de încălzire globală și solicită ca emisiile din UE să fie reduse cu 55 % 
până în 2030. O delegație parlamentară a participat la conferințele anuale ale ONU privind clima de 
la Lima, Paris, Marrakech și Katowice. Ca răspuns la „strategia pentru o planetă curată” a Comisiei, în 
martie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la schimbările climatice, salutând 
strategia și solicitând o abordare globală pentru atingerea, până în 2050, a neutralității emisiilor. 

Perspective 
Se preconizează că dezbaterea privind reducerea emisiilor pe termen lung, bazată pe strategia 

Comisiei pentru o planetă curată, va figura pe ordinea de zi a 
Consiliului European din iunie 2019. Se așteaptă ca 
dezbaterea să continue în următoarea legislatură și să 
contribuie la strategia pe termen lung de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră a UE, impusă de Acordul de la Paris 
pentru 2020. Este probabil ca întrebarea privind modul în 

„Suveranitate înseamnă și suveranitatea 
climatică și energetică. Aceste aspecte sunt 
esențiale. Trebuie să inițiem rapid această 
dezbatere, ca să creștem contribuția 
Uniunii Europene la Acordul de la Paris.” 
Emmanuel Macron 

„Vreau să transmit un mesaj puternic, și 
anume că trebuie să facem mai multe 
lucruri mai rapid. Trebuie să reducem 
emisiile, să creștem numărul 
absorbanților de carbon și să adoptăm 
noi tehnologii.” 
Juha Sipilä „În momentul de față simțim 

efectele schimbărilor 
climatice.” 
Angela Merkel 

„Trebuie să continuăm să construim 
uniunea energetică europeană și să 
asigurăm accesul cetățenilor noștri la 
energie durabilă, sigură și la prețuri 
accesibile.” 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_ro
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_ro
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_ro
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0444_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/ro/pdf
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care se poate realiza o „tranziție justă” către o economie cu emisii scăzute de carbon să joace un rol 
important în cadrul dezbaterii. Colegiuitorii vor trebui, de asemenea, să convină asupra cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2021-2026, Comisia propunând ca, pe parcursul acestuia, 25 % 
din bugetul UE să fie alocat acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice. Pentru a pregăti 
punerea în aplicare a politicilor privind energia și clima, statele membre au elaborat proiecte de 
planuri energetice și climatice naționale, în conformitate cu regulamentul privind guvernanța 
uniunii energetice. Comisia Europeană evaluează aceste planuri și poate va formula recomandări 
adresate statelor membre în iunie 2019. Comisia a început lucrările pregătitoare privind viitorul 
infrastructurilor pentru gaze și al piețelor de gaze, în vederea unei integrări mai strânse a sistemelor 
de gaze și de energie electrică, cu scopul de a facilita producția de hidrogen și de alte gaze pe bază 
de energie electrică din surse regenerabile și de a promova utilizarea acestora în sectoarele 
transporturilor și construcțiilor, precum și pentru stocarea pe termen lung a energiei.  

Bilanțul dezbaterii din cadrul Parlamentului 
 

 

 

Cei mai mulți dintre vorbitori s-au referit la schimbările climatice ca la o provocare comună. Unii și-
au reconfirmat sprijinul pentru punerea în aplicare pe deplin a Acordului de la Paris și au deplâns 
faptul că SUA l-au denunțat în mod unilateral. Câteva voci au solicitat ca angajamentele de la Paris 
să fie consolidate și au salutat obiectivul Comisiei de a realiza, până în 2050, o economie neutră din 
punct de vedere climatic. Mark Rutte, unul dintre vorbitori, a subliniat că obiectivul actual de 

reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 
nu este suficient pentru a menține încălzirea globală sub plafonul 
de 2 C stabilit la Paris și a propus să „ridice ștacheta” la 55 %. Mai 
mulți șefi de stat sau de guvern au subliniat că, în contextul 
geopolitic actual, transformarea energiei este de importanță 
fundamentală pentru UE. Câțiva vorbitori au evidențiat că este 
important să se reducă dependența energetică prin investiții în 
inovare, inclusiv în energia produsă prin tehnologii curate, prin 
utilizarea a diferite tipuri de energie care să fie compatibile cu 

obiectivul UE al economiei cu emisii scăzute de carbon și prin diversificarea surselor de 
aprovizionare. Unii dintre aceștia au vorbit despre importanța prețurilor la energie și au explicat că 
trebuie găsit un echilibru subtil între prețurile accesibile la energie și politicile care urmăresc 
reducerea dependenței în aprovizionarea cu energie.  

Șefii de stat și de guvern au fost în mare măsură de acord cu privire 
la necesitatea urgentă de a lua măsuri în domeniul energiei și al 
schimbărilor climatice. Aproape jumătate dintre vorbitori au 
considerat că UE ar putea juca un rol de lider pe plan internațional 
în punerea în aplicare a Acordului de la Paris. O serie dintre ei au 
convenit asupra faptului că trebuie reduse emisiile de gaze cu 

efect de seră, iar câțiva au solicitat, în conformitate cu propunerea 
Comisiei Europene, o economie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon până în 2050. Promovarea energiei din surse 
regenerabile, creșterea eficienței energetice, dezvoltarea de 
proiecte energetice strategice, menținerea la un nivel scăzut a 

„Propun o reducere cu 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Nu numai ca să ne 
respectăm obligațiile, ci și pentru că o Europă competitivă și orientată spre viitor este, prin definiție, 
o Europă durabilă.” 
Mark Rutte 

„Cu siguranță, UE va trebui să treacă 
printr-o transformare majoră în 
direcția unei economii neutre din 
punct de vedere climatic; avem 
nevoie de o tranziție care să fie justă 
din punct de vedere social față de 
cetățenii noștri și echitabilă față de 
întreprinderile noastre.” 
Peter Pellegrini 

„ Un alt obiectiv strategic este 
transformarea energetică 
europeană, adică corelarea 
competitivității și a prețului cu 
realismul geopolitic.” 
Mateusz Morawiecki 

„Tranziția energetică reprezintă un 
prilej de inovare și de transformare 
a modelului nostru economic.” 
Charles Michel 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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prețurilor la energie și asigurarea diversificării aprovizionării cu energie au fost teme abordate de 
mai mulți lideri în cadrul intervențiilor lor. Toate aceste aspecte țin de proiectul uniunii energetice 
europene, despre a cărui construcție doar un singur vorbitor, Andrej Plenković, a afirmat explicit că 
ar trebui continuată. Dezbaterea a arătat, de asemenea, că în rândul liderilor UE persistă opinii 
divergente cu privire la o serie de aspecte, inclusiv proiectele energetice strategice pe care ar trebui 
să le urmărească statele membre. De exemplu, unul dintre vorbitori, Mateusz Morawiecki, a adus în 
discuție proiectul Nord Stream II, subliniind gradul ridicat de dependență față de Rusia a acestuia. 

3.8. Aspecte instituționale 

Actualizarea contextului politic 
Brexitul și viitoarele alegeri europene au oferit ocazia de a reflecta, încă o dată, la calea pe care ar 
trebui să o urmeze Uniunea în viitor. S-a inițiat o reflecție serioasă nu numai cu privire la modul de 
dezvoltare a domeniilor individuale de politică, ci și la viitoarea direcție a UE în ansamblu, la 
modalitățile de reorganizare a instituțiilor, de consolidare a dimensiunii democratice a UE și de 
încurajare a implicării cetățenilor europeni în dinamica UE. 

Deși o dezbatere privind viitorul Europei era deja planificată, 
se poate spune că decizia Regatului Unit de a se retrage din 
UE a accelerat-o. În urma referendumului din Regatul Unit, 
prin Declarația de la Bratislava din septembrie 2016, șefii de 
stat sau de guvern din UE-27 au decis să dea un semnal clar 
care să îmbine unitatea cu acțiuni concrete, cristalizate într-o 

„foaie de parcurs”, de exemplu, în materie de migrație sau securitate. În același timp, s-au făcut 
eforturi pentru a nu se neglija o discuție privind motivele pentru care popularitatea proiectului 
european părea să se fi diminuat. După summitul de la Bratislava, la summitul de la Roma din martie 
2017, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, șefii de stat sau de 
guvern s-au angajat, într-un cadru mai solemn, la „unitate și solidaritate”. În acest cadru a reapărut 
ideea unei integrări europene cu viteze și intensități diferite.  

În această etapă inițială, Parlamentul European a contribuit substanțial cu idei, de la propuneri mai 
puțin invazive la propuneri de reformă mai ample, două rezoluții fiind adoptate la 16 februarie 2017. 
Într-o primă rezoluție, Parlamentul intenționa să valorifice „potențialul neexploatat” al Tratatului de 
la Lisabona, de exemplu, prin limitarea abordării interguvernamentale, propunerea unei treceri de 
la unanimitate la votul cu majoritate calificată, prin utilizarea 
clauzelor pasarelă de către Consiliul European, folosirea mai 
frecventă a dreptului său de inițiativă legislativă, consolidarea 
funcției sale de control politic asupra Comisiei, reducerea 
numărului de formațiuni ale Consiliului și transformarea 
Consiliului într-o adevărată cameră legislativă. În a doua rezoluție, 
Parlamentul a prezentat o serie de propuneri mai ambițioase privind actualul cadru instituțional; 
totuși, cea mai mare parte dintre acestea ar presupune modificări ale tratatelor, de exemplu, trecerea 
politicii fiscale și economice la politicile ce țin de competența partajată, implicarea sa într-o măsură 
mai mare în uniunea economică și monetară, crearea unui „ministru al afacerilor externe al UE”, 
transformând funcția de ÎR/VP, împuternicirea Comisiei să inițieze proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pentru încălcarea valorilor Uniunii, utilizarea mai frecventă a votului cu 
majoritate calificată în Consiliu, acordarea competenței de a prezenta propuneri legislative altor 
actori decât Comisia, precum Consiliul, Parlamentul și parlamentele naționale.  

„După alegerile pentru Parlamentul 
European, Consiliul European trebuie să 
convină asupra unei agende strategice 
ambițioase și cuprinzătoare.” 
Juha Sipilä 

„Există un element care ne unește: 
identitatea europeană bazată pe 
principii, valori și interese comune.” 
Klaus Iohannis 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_RO.html
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Evoluția integrării europene este, din punct de vedere istoric, dar nu numai, legată de evoluția 
relației franco-germane, în care s-a înregistrat, odată cu Declarația de la Meseberg din iunie 2018, 
evoluția unor puncte de convergență între viziunea președintelui Macron și cea a cancelarei Merkel 
asupra mai multor aspecte, cum ar fi agenda privind migrația, consolidarea sistemului de azil, 
înființarea unei poliții de frontieră veritabile și stabilirea unui buget pentru zona euro. Declarația de 
la Meseberg a fost urmată de Tratatul de la Aachen, semnat la 22 ianuarie 2019, care stabilește 
această convergență în diferite domenii. 

Comisia a adus o contribuție constructivă la dezbatere prin 
Cartea sa albă din martie 2017, care prezintă cinci „metode 
de lucru” pentru viitor. Comisia a propus cinci scenarii 
diferite de evoluție a integrării europene, cu intenția de a 
stimula dezbaterea, fără a oferi o soluție definitivă. Scenariile 
respective sunt: i) „Continuând pe același drum”; ii) „Accent 

exclusiv pe piața unică”; iii) „Cei care doresc mai mult realizează mai mult”; iv) „Mai puțin, dar mai 
eficient”; și v) „Mult mai mult, împreună”. La aceste cinci scenarii s-a adăugat un al șaselea, formulat 
în discursul privind starea Uniunii din 2017 și bazat pe consolidarea unei Europe a valorilor 
reprezentate de libertate, egalitate și respectarea statului de drept.  

Deși Consiliul European nu a formulat un răspuns oficial la Cartea albă a Comisiei, acesta a oferit 
totuși statelor membre sau grupurilor de state membre 
posibilitatea de a-și exprima pozițiile. Țările din sudul Uniunii 
Europene și-au prezentat viziunile asupra anumitor domenii de 
politică, în timp ce, cu ocazia summitului de la Versailles, alte 
grupuri de țări precum Italia, Franța, Spania și Germania au 
adoptat poziții explicite în favoarea unei Europe cu mai multe 
viteze. Statele din grupul de la Vișegrad și-au exprimat 
scepticismul cu privire la această abordare în cadrul reuniunii 
de la Varșovia. Dincolo de discursurile privind starea Uniunii rostite anual de Președintele Comisiei, 
în comunicarea sa din martie 2018, Comisia a oferit, de asemenea, sprijin în ceea ce privește 
aspectele instituționale specifice, cum ar fi procedura candidaților capi de listă (Spitzenkandidat), 
componența revizuită a Parlamentului, posibila introducere a listelor transnaționale și reforma 
conducerii instituționale a Consiliului European și a Comisiei la cel mai înalt nivel, prin introducerea 
unui post cu „mandat dublu” care să înglobeze ambele funcții. 

Mai recent, la 13 februarie 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la stadiul 
dezbaterii privind viitorul Europei în care abordează mai multe aspecte, de la politici, cum ar fi 
perspectiva UEM și guvernanța economică, la chestiuni instituționale. În rezoluție se recunoaște 
necesitatea de a face procesele decizionale ale UE mai democratice și mai transparente, se reafirmă 
importanța metodei comunitare, opuse metodei interguvernamentale, și se încurajează un proces 
decizional mai flexibil, prin folosirea în mai mare măsură a votului cu majoritate calificată, inclusiv 
prin recurgerea la clauzele pasarelă. În această rezoluție, Parlamentul a reliefat, de asemenea, 
necesitatea de a respecta echilibrul dintre integrarea diferențiată și egalitatea între statele membre, 
a solicitat ca parlamentele naționale să joace un rol mai activ, în special să controleze acțiunile 
guvernelor lor în instituțiile europene, și a recomandat din nou să se transforme Consiliul într-o 
adevărată cameră legislativă. El a mai pus accentul asupra necesității unei integrări politice mai 
intense, care să includă respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a principiilor 
democratice. 

„Progresele majore au fost adesea roadele 
unei avangarde: zona euro, piața 
comună, spațiul Schengen... o Europă cu 
mai multe viteze nu este o Europă 
stratificată pe mai multe niveluri.” 
Charles Michel 

„Suveranitatea europeană nu poate 
însemna consolidarea Uniunii în 
detrimentul forței statelor membre, 
deoarece forța unei Europe suverane 
vine din forța statelor membre.” 
Mateusz Morawiecki 

https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/cartea_alba_privind_viitorul_europei_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_ro
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_ro
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX%3A52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_RO.html
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La dezbaterea privind viitorul Europei au participat nu numai instituțiile și liderii europeni și statele 
membre, ci și cetățenii. Dialogurile cu cetățenii, lansate de Comisie în 2012 și reînnoite de 
Președintele Juncker în încercarea de a „redobândi încrederea cetățenilor”, au creat un dialog 
permanent între cetățenii europeni din statele membre ale UE și reprezentanții la nivel înalt ai 
instituțiilor UE. Obiectivul acestor dialoguri era de a face schimb de opinii, de a explica politicile UE, 
de a strânge idei, de a primi critici și a reflecta asupra lor. Acest exercițiu a presupus și o consultare 
online a cetățenilor UE, care au putut astfel să reacționeze la Cartea albă a Comisiei și să își exprime 
opiniile.  

Printre diferitele poziții exprimate de instituțiile și grupurile de țări din UE, Consiliul European a 
adoptat o nouă metodă de lucru, și anume „Agenda liderilor”, menită să faciliteze discuțiile și 
procesul decizional din cadrul Consiliului European într-un mod mai axat pe rezultate. Modul de 
funcționare a Agendei liderilor presupune dedicarea summitului de la Sibiu din 9 mai 2019 pregătirii 
agendei strategice pentru perioada 2019-2024 și evaluării Agendei liderilor. 

Bilanțul dezbaterii din cadrul Parlamentului 
 

 

 

Procedura candidaților capi de listă (Spitzenkandidaten) și 
listele transnaționale au fost menționate doar de trei vorbitori, 
Leo Varadkar, Andrej Plenković și Xavier Bettel, aceștia fiind 
printre primii șase vorbitori care s-au adresat Parlamentului 
European. În timp ce Cartea albă a Comisiei Europene privind 
viitorul Europei a fost menționată direct doar de Leo Varadkar 
și António Costa, alți vorbitori au abordat în mod indirect unele dintre cele cinci scenarii, subliniindu-
și preferința față de repartizarea competențelor între nivelul UE și nivelul statelor membre. Unii 
vorbitori au susținut că unele responsabilități trebuie să le fie restituite statelor membre, în timp ce 
mulți alții au solicitat „mai multă Europă”, dar numai în anumite domenii. Președintele Franței, 
Emmanuel Macron, a solicitat o mai mare „suveranitate europeană” și consolidarea nivelului 
european. În multe alocuțiuni s-a accentuat importanța pe care o au democrația și statul de drept, 
în special deoarece Europa se confruntă cu o intensificare a populismului și a autoritarismului. În 
acest context, opt vorbitori s-au referit direct și la viitoarele alegeri europene. 

Mulți vorbitori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la distanța tot mai mare care s-a format între 
instituții și cetățeni și au considerat că trebuie efectuate reajustări ale performanțelor politice și 

instituționale ale UE. Charles Michel a vorbit despre o „criză 
fundamentală a încrederii” în instituțiile publice, inclusiv în 
instituțiile europene, precum și în mass-media tradițională. 
Majoritatea liderilor care au intervenit în dezbaterea privind 
viitorul Europei, în special cei care au contribuit cel mai recent, 
au ales să nu insiste asupra reformelor instituționale, deoarece, 
în opinia lor, ar trebui să se acorde mai multă atenție ascultării 

cetățenilor și recâștigării încrederii acestora. Toți vorbitorii au făcut referire la rolul „cetățenilor”, în 
contextul obținerii de rezultate pentru ei și/sau în ceea ce privește implicarea lor activă în UE, de 
exemplu, prin intermediul unor „consultări cu cetățenii”. 

 

„Este necesar să se elimine regula unanimității; nu numai în chestiuni de afaceri externe, ci și în 
chestiuni importante, precum impozitarea, bugetul multianual și mecanismele de verificare a 
respectării statului de drept și a drepturilor omului.” 
Pedro Sánchez 

„Haide să permanentizăm sistemul 
candidaților capi de listă 
(Spitzenkandidat) și să trecem la 
alegerea democratică a candidaților la 
alte funcții de conducere din Uniune.” 
Leo Varadkar 

„Nu vă ascund faptul că am o mică 
ezitare cu privire la dezbaterile 
instituționale. Deși sunt foarte 
importante, aceste discuții nu trezesc 
interesul cetățenilor noștri.” 
Xavier Bettel 

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_ro
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_ro.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/tallinn-leaders-agenda/






 
 

 

Prezentul document este ultimul dintr-o serie de patru 
note de informare referitoare la dezbaterile privind 
viitorul Europei, în care s-au explicat opiniile diferiților 
șefi de stat sau de guvern care au luat cuvântul în cadrul 
sesiunilor plenare ale Parlamentului European din 
ianuarie 2018 până în aprilie 2019. Prima parte a 
prezentului document descrie punctele generale de 
convergență și divergență dintre vorbitori, tendințele în 
ceea ce privește subiectele abordate și propunerile 
avansate. În a doua parte, documentul prezintă 
fragmente din unele dintre cele mai importante 
declarații ale vorbitorilor, precum și o analiză mai 
detaliată a diferitelor lor poziții cu privire la următoarele 
domenii de politică esențiale: uniunea economică și 
monetară, migrația, dimensiunea socială, comerțul 
internațional, schimbările climatice și energia, 
securitatea și apărarea, următorul cadru financiar 
multianual și aspectele instituționale. 
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