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Putem fi mândri de modul în care Comisia Europeană a făcut față provocărilor cu 
care s-a confruntat Europa în 2012.

Anul a început în condiții dificile: deteriorarea încrederii în moneda euro, încetini-
rea creșterii economice și, mai ales, faptul că cetățenii noștri nu au crezut nicio-
dată mai puțin în capacitatea Europei de a-și soluționa problemele.

În ultimul an, Comisia Europeană a făcut tot posibilul pentru a înfrunta direct 
aceste provocări.

Țările din zona euro aflate în dificultate au primit sprijinul necesar de îndată ce 
au început să își pună în ordine bugetele și să își abordeze problemele structura-
le profunde. Măsurile pe care le iau în acest sens, cu hotărâre și curaj, încep deja 
să producă rezultate vizibile.

Am reușit nu numai să instituim un sistem de guvernanță economică la nivel 
european, ci am văzut și cum produce rezultate concrete, oferind un cadru pentru 
reformele la nivel european și național.

Am depus eforturi pentru a ne asigura că măsurile de consolidare bugetară și 
investițiile inteligente merg mână în mână. Cadrul financiar multianual este 
propunerea noastră pentru un buget al Uniunii Europene care să favorizeze 
investițiile, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Acest cadru finan-
ciar este conceput astfel încât să completeze bugetele naționale și să aducă o 
valoare adăugată la nivelul întregii Uniuni Europene.

Pe scena mondială, Uniunea Europeană este deschizătoare de drumuri în ceea ce 
privește punerea în aplicare a unor norme noi și mai responsabile pentru sectorul 
financiar. În plus, odată cu aprobarea de către Consiliul European a propunerii 
Comisiei Europene pentru crearea unui mecanism unic de supraveghere, am pus 
bazele unei adevărate uniuni bancare europene, necesară pentru a se evita, în 
viitor, intervențiile guvernelor în sprijinul băncilor iresponsabile și în detrimentul 
propriilor bugete.

Aceste acțiuni ambițioase în cadrul Uniunii Europene încep să dea rezultate: 
piețele financiare recapătă încredere și investitorii sunt din nou interesați de 
economiile care au avut dificultăți.

La fel de important este și faptul că rolul Europei în lume a fost consolidat prin 
politicile și acțiunile întreprinse anul trecut. Capacitatea Europei de a se angaja în 
negocieri diplomatice, de a participa în cadrul forurilor multilaterale și de a oferi 
asistență celor care aveau nevoie a demonstrat, prin atât de multe modalități 
concrete, felul în care ne transpunem valorile în realitate.

Am fost în fruntea eforturilor depuse la nivel mondial pentru a răspunde unor 
provocări comune: dezvoltarea durabilă și schimbările climatice. Am stabilit ordi-
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nea de zi la Rio+20 și apoi la Doha și, chiar dacă nu ne-am atins toate obiective-
le, am contribuit la avansarea dezbaterilor și vom continua în acest sens.

Niciun bilanț al activităților noastre din 2012 nu ar fi complet fără să amintim 
deosebita onoare adusă Uniunii Europene prin acordarea premiului Nobel pentru 
pace. Acesta este o recunoaștere a eforturilor noastre timp de 60 de ani care au 
adus pacea, justiția și democrația pe continentul nostru. Premiul Nobel reprezintă 
totodată un stimulent pentru a duce și mai departe aceste realizări în viitor.

În cadrul Uniunii Europene trebuie să continuăm să combatem criza, în special 
impactul social al acesteia, și să construim o Europă mai puternică, competi-
tivă la nivel mondial și bazată pe o creștere economică durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Prin adoptarea proiectului nostru pentru realizarea uniunii economice și moneta-
re, am stabilit o viziune pe termen lung, precum și măsurile concrete necesare pe 
termen scurt și mediu.

Înainte de următoarele alegeri pentru Parlamentul European, vom prezenta expli-
cit ideile noastre pentru modificarea tratatului, stabilind obiectivele care trebuie 
urmărite, calea de urmat pentru o Uniune Europeană mai integrată, mai deschisă, 
mai democratică și mai eficace și modalitatea prin care aceasta poate să devină 
o uniune pentru cetățenii Europei. Acum este momentul să lansăm dezbaterea 
fundamentală cu privire la cum trebuie să evolueze Uniunea Europeană, atât în 
domeniul economic, cât și politic.

Europa are, de asemenea, multe de făcut la nivel internațional, atât pentru a ne 
respecta angajamentele asumate, cât și pentru a-i ajuta pe ceilalți să își îndepli-
nească obligațiile în contextul eforturilor pe care le depunem împreună pentru a 
ne contura destinul comun.

Raportul general 2012 privind activitățile Uniunii Europene oferă o imagine de 
ansamblu asupra tuturor realizărilor noastre de anul trecut și prefigurează 
acțiunile care trebuie întreprinse în 2013 și în perioada următoare. Recomand 
tuturor celor care doresc să își aprofundeze cunoștințele privind modul de 
funcționare a Uniunii să citească acest raport.

José Manuel Barroso
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Konrad Adenauer, cancelarul federal al Germaniei, 
și Charles de Gaulle, președintele Franței, la Paris 
(Franța).

1963



 � Premiul Nobel pentru pace 2012

 � Către o uniune politică

 � Implicarea cetățenilor

CAPITOLUL 1

Către o uniune politică

Președinții Van Rompuy, Barroso și 
Schulz la ceremonia de decernare a 
premiului Nobel pentru pace la Oslo, 
Norvegia.

2012
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Unul dintre evenimentele cele mai semnificative ale anului a fost acordarea 
premiului Nobel pentru pace 2012 Uniunii Europene pentru angajamentul său 
constant în favoarea păcii și a statului de drept pe care l-a demonstrat încă de 
la crearea sa, în urma celor două războaie mondiale îngrozitoare din secolul 20. 
Anul trecut a fost marcat, de asemenea, de reluarea dezbaterii cu privire la 
viitorul Uniunii, la realizarea uniunii economice și monetare și la modul în 
care UE s-ar putea îndrepta către o uniune politică aprofundată. Dezbaterea 
a fost alimentată de numeroase contribuții, printre care se remarcă proiectul 
Comisiei pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă și 
sugestiile Parlamentului European și ale președintelui Consiliului European, 
Herman Van Rompuy, în strânsă colaborare cu colegii. În urma apelului lansat 
de președintele Comisiei, dl José Manuel Barroso, în discursul său privind starea 
Uniunii, dezbaterea s-a extins în afara cadrului instituțional prin implicarea 
directă a cetățenilor Uniunii.



Premiul Nobel pentru pace 2012

La 12 octombrie, comitetul Nobel norvegian a acordat Uniunii Europene și prede-
cesorilor acesteia premiul Nobel pentru pace 2012 pentru contribuția lor de peste 
șase decenii la promovarea păcii și a reconcilierii, precum și a democrației și a 
drepturilor omului în Europa.

Anunțul comitetului Nobel

„În perioada interbelică, comitetul Nobel norvegian a decernat mai multe 
premii unor persoane care au depus eforturi pentru reconcilierea între Ger-
mania și Franța. Din 1945, această reconciliere a devenit o realitate. 
Suferințele îngrozitoare provocate de cel de Al Doilea Război Mondial au 
demonstrat necesitatea construirii unei noi Europe. De-a lungul a 70 de ani, 
Germania și Franța s-au înfruntat în trei războaie. Astăzi, un război între 
Germania și Franța este de neconceput. Acest lucru demonstrează modul în 
care, prin eforturi bine orientate și prin consolidarea încrederii reciproce, 
dușmani istorici pot deveni parteneri apropiați.

În anii ’80, au aderat la UE Grecia, Spania și Portugalia. Introducerea 
democrației a fost o condiție de aderare. Căderea Zidului Berlinului a permis 
aderarea mai multor țări din Europa Centrală și de Est, deschizând astfel o 
nouă eră în istoria europeană. Scindarea între est și vest a fost estompată în 
mare măsură, democrația a fost consolidată și au fost soluționate multe 
conflicte naționale de natură etnică.

Aderarea anul viitor a Croației, deschiderea negocierilor de aderare cu Mun-
tenegru și acordarea statutului de țară candidată pentru Serbia consolidează 
procesul de reconciliere în Balcani. În ultimul deceniu, posibilitatea aderării 
Turciei la UE a promovat, de asemenea, democrația și drepturile omului în 
această țară.

În prezent, UE trece prin dificultăți economice grave și tulburări sociale de 
proporții. Comitetul Nobel norvegian dorește să se concentreze pe ceea ce 
consideră a fi cel mai important rezultat obținut de UE, și anume încununa-
rea cu succes a luptei pentru pace, reconciliere, democrație și drepturile 
omului. Rolul de factor de stabilitate jucat de UE a contribuit la transforma-
rea celei mai mari părți din Europa dintr-un continent al războiului într-un 
continent al păcii.

Activitatea UE ilustrează «înfrățirea dintre popoare» și reprezintă o formă de 
«congrese pentru pace», aspecte pe care Alfred Nobel le identifică drept cri-
terii pentru acordarea premiului pentru pace în testamentul său din 1895.”
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La 10 decembrie, la Oslo, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, 
președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, și președintele Comisiei 
Europene, José Manuel Barroso, au reprezentat Uniunea Europeană în cadrul ce-
remoniei de decernare a premiului Nobel pentru pace. Dl Thorbjørn Jagland, 
președintele Comitetului Nobel norvegian și actualul secretar general al Consiliu-
lui Europei, a înmânat celor trei președinți diploma și medalia corespunzătoare 
premiului Nobel pentru pace.

În discursul său, dl Jagland a declarat că premiul Nobel a fost „meritat și necesar” 
și a subliniat necesitatea ca instituțiile să așeze pe baze solide și să consolideze 
pacea. Ca răspuns, președintele Van Rompuy și președintele Barroso au pronunțat 
împreună discursul de mulțumire pentru premiul Nobel pentru pace 2012.

În discursul său, președintele Consiliului European a reamintit ororile provocate 
de războaiele europene și mai apoi imaginația de care au dat dovadă părinții 
fondatori ai Uniunii atunci când au definit o nouă cale a reconcilierii, prieteniei și 
speranței. Recunoscând că UE trece prin cea mai gravă criză economică din ulti-
mele două generații, care pune la încercare legăturile politice din cadrul Uniunii, 
acesta a subliniat necesitatea ca UE să își păstreze spiritul de unitate și „promi-
siunea Europei” pentru copiii de astăzi și de mâine.

La rândul său, președintele Comisiei a declarat că geniul părinților fondatori a 
constat în înțelegerea faptului că, pentru garantarea păcii în viitor, era necesar să 
se meargă dincolo de cadrul statului-națiune, caracteristica unică a UE constând 
în faptul că aceasta a combinat legitimitatea statelor democratice cu legitimita-
tea instituțiilor supranaționale. Președintele a subliniat totodată că UE nu se limi-
tează numai la pacea dintre națiuni, ci întruchipează o deschidere către genero-
zitate, încredere și justiție; a inaugurat o nouă ordine juridică, bazată nu pe 
echilibrul de putere între statele-națiune, ci, mai degrabă, pe consimțământul liber 
al statelor de a-și partaja suveranitatea.

Pe lângă cei trei președinți, din delegația oficială a UE la Oslo au făcut parte 
reprezentanți ai celorlalte instituții, ai partenerilor sociali și ai Forumului European 
al Tineretului, precum și reprezentanți ai comitetelor de personal ale instituțiilor UE.

Thorbjørn Jagland, 
președintele norvegian al 

comitetului premiului 
Nobel, îi aplaudă pe 

Herman Van Rompuy, 
președintele Consiliului 
European, José Manuel 

Barroso, președintele 
Comisiei Europene, și 

Martin Schulz, președintele 
Parlamentului European, 

după ce le-a înmânat 
diploma și medalia 

premiului Nobel cu ocazia 
ceremoniei de decernare a 

premiului Nobel pentru 
pace.
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Tineretul european la Oslo

Din delegația UE au făcut parte și cei patru câștigători ai concursului de de-
sene și texte scurte „Pacea, Europa, viitorul” destinat tinerilor cu vârsta între 
8 și 24 de ani, organizat în colaborare cu Forumul European al Tineretului. În 
acest context, cei trei președinți au declarat: „Premiul Nobel pentru pace 
2012 nu este numai o recunoaștere a realizărilor din trecut ale Uniunii Euro-
pene, ci reprezintă și un angajament pentru viitor. Misiunea noastră este de 
a fi întotdeauna o inspirație pentru viitoarea generație de europeni. De aceea 
dorim ca tineretul Europei, care moștenește un continent al păcii și care 
poartă responsabilitatea Europei de mâine, să fie alături de noi la Oslo.”

Concursul a atras aproape 5 400 de participanți, din 33 de țări; s-au primit 
1 173 de desene pentru grupa de vârstă 8-12 ani, 1 870 de texte pentru 
grupa de vârstă 13-17 ani și 2 354 pentru grupa de vârstă 18-24 de ani. Cei 
patru câștigători au fost Ana Fanlo Vicente, din Spania, 12 ani; Elena Nicolet-
ta Garbujo, din Italia, 16 ani; Ilona Zielkowska, din Polonia, 21 de ani și Larkin 
Zahra, din Malta, 23 de ani.

Premiul, în valoare de 930 000 EUR sau 8 milioane SEK, va fi alocat unor proiecte 
în sprijinul copiilor din zonele afectate de războaie și conflicte. Comisia a decis să 
dubleze suma alocată până la valoarea de 2 milioane EUR. Au fost selectate patru 
proiecte, care vor ajuta peste 23 000 de copii din zone afectate de conflicte din 
toată lumea și vor permite accesul la învățământul de bază și la spații pentru 
copii adaptate nevoilor acestora:

 � 4 000 de copii sirieni refugiați în tabere situate la granița dintre Irak și Siria;

 � 5 000 de copii columbieni, majoritatea refugiați în Ecuador;

 � 11 000 de copii congolezi strămutați în estul Republicii Democratice Congo și 
refugiați în Etiopia, precum și

 � 3 000 de copii pakistanezi din zonele afectate de conflicte din nordul țării.

Laureații concursului 
„Pacea, Europa, viitorul”, 
de la stânga la dreapta: 
Ana Fanlo Vicente, Larkin 
Zahra, Ilona Zielkowska și 
Elena Nicoletta Garbujo.
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Sub egida inițiativei UE „Copiii păcii”, agenția franceză ACTED se va ocupa de 
copiii sirieni din tabăra de refugiați Domiz din nordul Irakului, ICNUR va oferi 
asistență în Columbia și Ecuador, organizația „Salvați copiii” și Consiliul norvegian 
pentru refugiați se vor ocupa de copiii din Republica Democratică Congo și din 
Etiopia, iar UNICEF va implementa proiectul din Pakistan.

În ceea ce privește medalia, aceasta va fi expusă în Casa istoriei europene, un nou 
proiect organizat de Parlamentul European la Bruxelles. În acest fel, medalia pre-
miului Nobel pentru pace va putea fi accesibilă pentru toți cetățenii europeni, din 
generația actuală și din generațiile viitoare, în cadrul unei expoziții permanente.

Medalia premiului Nobel 
pentru pace.
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Către o uniune economică și monetară și o 
uniune politică mai puternice

Criza financiară și economică a evidențiat și mai mult necesitatea de a completa 
actuala arhitectură a uniunii economice și monetare (UEM), consolidând-o în mod 
substanțial. În cursul anului, s-au căutat și dezbătut modalitățile prin care să se 
sporească rezistența UEM în lunile și anii următori, prin aprofundarea integrării și 
consolidarea solidarității în cadrul zonei euro.

În cadrul Consiliului European din iunie, liderilor UE li s-a prezentat un raport (1) 
menit să consolideze UEM pentru a se asigura bunăstarea economică și socială, 
precum și stabilitatea și prosperitatea durabilă. Raportul, elaborat de președintele 
Consiliului European, în cooperare cu președintele Comisiei, președintele Eurogru-
pului și președintele Băncii Centrale Europene, urmărea dezvoltarea unei viziuni 
pentru UEM care să asigure stabilitatea și prosperitatea durabilă. În acest scop, 
raportul propune o arhitectură puternică și stabilă în domeniile financiar, bugetar, 
economic și politic, care să stea la baza strategiei pentru crearea de locuri de 
muncă și impulsionarea creșterii economice.

În lumina acestui raport, președintele Consiliului European a fost însărcinat să 
elaboreze, în strânsă colaborare cu ceilalți trei președinți, o foaie de parcurs 
specifică și delimitată în timp pentru realizarea unei uniuni economice și mone-
tare veritabile. Au urmat și alte contribuții importante la dezvoltarea acestei po-
litici evolutive, și anume un raport intermediar (2) către Consiliul European din 
octombrie, raportul Thyssen (3), rezoluția (4) Parlamentului European, proiectul 
elaborat de Comisie la sfârșitul lunii noiembrie și raportul celor patru președinți 
pentru Consiliul European din decembrie.

În decembrie 2012, liderii UE reuniți în cadrul Consiliului European au convenit 
asupra unui proces – o foaie de parcurs – care, pe termen scurt, va permite 
aprofundarea integrării cadrului financiar și consolidarea guvernanței economice 
pentru realizarea UEM. Proiectul Comisiei este o contribuție la elaborarea foii de 
parcurs și la raportul celor patru președinți pentru Consiliul European din decem-
brie, însă depășește cu mult acest cadru, prezentând viziunea și ideile specifice 
ale Comisiei pe termen scurt, mediu și lung, inclusiv idei pentru schimbări 
instituționale, care ar putea necesita modificări ale tratatelor.

Herman Van Rompuy, 
președintele Consiliului 
European, alături de José 
Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 
Europene, și Demetris 
Christofias, președintele 
Ciprului, statul membru 
aflat la președinția prin 
rotație a Consiliului Uniunii 
Europene, la o conferință 
de presă după Consiliul 
European din luna 
decembrie.
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Foaia de parcurs a Consiliului European

Foaia de parcurs (5) adoptată de Consiliul European din decembrie subliniază 
necesitatea de a valoriza cadrul juridic și instituțional existent, precum și necesi-
tatea de a respecta integritatea pieței unice, prin instituirea unui cadru solid 
pentru zona euro care să fie echitabil, transparent și deschis tuturor celelalte 
state membre ale UE.

Un scurt rezumat al principalelor caracteristici ale foii de parcurs este prezentat 
în cele ce urmează:

1. Uniunea bancară

Autoritatea de supraveghere unică

Primul pas important în crearea unei uniuni bancare este instituirea unui meca-
nism de supraveghere unic (MSU), care se va aplica băncilor din zona euro și va 
fi deschis tuturor statelor membre. Acordul la care s-a ajuns în luna decembrie 
va permite președinției Consiliului să negocieze cu Parlamentul European pentru 
a încheia rapid un acord final, astfel încât MSU să poată fi pus în aplicare cât mai 
curând posibil. MSU va fi format din Banca Centrală Europeană și autoritățile 
naționale competente. Autoritatea Bancară Europeană își va menține rolul de 
autoritate care elaborează norme și asigură coerența.

Odată ce se va institui un MSU eficace, Mecanismul european de stabilitate (MES) 
va putea recapitaliza direct băncile. Un acord privind cadrul operațional pe care 
s-ar sprijini acest mecanism, care să cuprindă și definirea activelor istorice, ar 
trebui aprobat cât mai curând posibil în 2013. MSU va începe activitatea de su-
praveghere în martie 2014 sau după 12 luni de la data intrării în vigoare a actului 
legislativ relevant, dacă aceasta este ulterioară.

Cerințele de capital impuse băncilor

Noile norme privind cerințele de capital impuse băncilor, care vizează să acorde 
sectorului financiar mijloace mai adecvate pentru gestionarea riscurilor și 
absorbția șocurilor, sunt în etapele finale de negociere. Consiliul European le-a 
considerat o „prioritate absolută” și a invitat colegislatorii la adoptarea rapidă a 
acestora.

Sistemele de rezoluție bancară și de garantare a depozitelor

Propunerile legislative privind o mai mare armonizare a cadrelor naționale de 
rezoluție bancară și de garantare a depozitelor ar trebui să fie aprobate înainte 
de iunie 2013.

Un mecanism de rezoluție unic

Comisia va propune, în cursul anului 2013, un mecanism de rezoluție unic pentru 
statele membre care participă la MSU. Acest mecanism, care va include măsuri 
de sprijin adecvate și eficiente, va asigura stabilitatea financiară în caz de fali-
ment bancar, însă îi va proteja și pe contribuabili, pentru că se va baza pe 
contribuții provenite chiar din sectorul financiar. Obiectivul este de a se ajunge la 
un acord cu privire la acest mecanism până în vara anului 2014.
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2. Sustenabilitatea finanțelor publice și consolidarea coordonării politicilor 
economice

Prioritatea imediată în acest domeniu este de a finaliza și de a pune în aplicare 
legislația-cheie în domeniu pentru a asigura o guvernanță economică mai puter-
nică. Șefii de stat sau de guvern au solicitat adoptarea rapidă a „pachetului de 
două propuneri legislative” care vizează consolidarea supravegherii bugetare în 
zona euro. Acesta va completa „pachetul de șase propuneri legislative” privind 
supravegherea bugetară și macroeconomică în UE, care a intrat în vigoare în 
2012 și cuprinde unele norme specifice pentru statele din zona euro. Al treilea 
element principal este Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța 
(TSCG sau „pactul fiscal”), care ar trebui să intre în vigoare la începutul 
anului 2013.

3. Aspectele de politică economică ce vor fi analizate în cadrul Consiliului Euro-
pean din iunie 2013

O serie de alte aspecte importante legate de coordonarea politicilor economice în 
cadrul zonei euro trebuie analizate mai în detaliu. Președintele Van Rompuy, în 
strânsă cooperare cu președintele Comisiei, va prezenta Consiliului European din 
iunie 2013 o foaie de parcurs cu privire la următoarele aspecte:

 � o mai bună coordonare ex ante a reformelor importante de politică economică 
ale statelor membre (articolul 11 din TSCG) – Comisia va propune un cadru în 
acest sens în contextul semestrului european;

 � dimensiunea socială a UEM, inclusiv dialogul social;

 � fezabilitatea „contractelor convenite în comun pentru competitivitate și 
creștere” care se vor aplica în mod obligatoriu pentru statele membre din zona 
euro și, pe bază de voluntariat, pentru celelalte state;

 � mecanisme de solidaritate pentru a sprijini astfel de contracte.

4. Legitimitatea democratică

Pe parcursul întregului proces, un principiu de bază este „asigurarea legitimității 
și a răspunderii democratice la nivelul luării deciziilor”. Acest lucru ar putea fi 
realizat, de exemplu, prin introducerea unor „noi mecanisme pentru a crește nive-
lul de cooperare dintre parlamentele naționale și Parlamentul European” (articolul 
13 din TSCG și Protocolul 1 la tratate).
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Proiectul Comisiei Europene

Proiectul Comisiei (6) privind UEM și uniunea politică reprezintă contribuția acestei 
instituții la dezbaterea mai largă și mai aprofundată cu privire la cum va arăta 
Uniunea în viitor. Proiectul propune analize și sugestii concrete, însă depășește 
cadrul măsurilor imediate, căutând să identifice cum va arăta uniunea politică în 
măsură să asigure credibilitatea și viabilitatea pe termen lung a UEM și tipul de 
structuri democratice care ar putea fi necesare.

Proiectul clarifică faptul că orice modificare viitoare a tratatului menită să conso-
lideze UEM trebuie însoțită de consolidarea responsabilității democratice și, prin 
urmare, a rolului Parlamentului European. Consiliul European din decembrie a 
declarat în mod clar că pentru a asigura o integrare mai puternică a procesului de 
elaborare a politicilor și un grad mai ridicat de punere în comun a competențelor 
este nevoie de o implicare corespunzătoare a Parlamentului European.

Aspectele de care depinde reușita uniunii bugetare, a coordonării politicilor eco-
nomice și a uniunii politice corespunzătoare sunt fundamentale, deoarece țin de 
esența politicilor și strategiilor naționale, adică de esența suveranității naționale.

În cadrul unei UEM profunde și veritabile, toate deciziile majore de politică econo-
mică și bugetară adoptate de statele membre ar trebui să facă obiectul unei co-
ordonări, aprobări și supravegheri mai aprofundate la nivel european. Acțiunile 
întreprinse în sensul unei mai mari responsabilități și discipline economice ar 
trebui combinate cu mai multă solidaritate și mai mult sprijin financiar. Integrarea 
politică este necesară la fiecare etapă a acestui proces, pentru a asigura respon-
sabilitatea și legitimitatea democratice. Această transformare trebuie să se pro-
ducă treptat, prin măsuri pe termen scurt, mediu și lung, și ar implica în cele din 
urmă, în eventualitatea în care proiectul Comisiei este pus în aplicare pe deplin, 
modificări ale tratatelor.

Conferința de presă a 
președintelui Comisiei 

Europene, José Manuel 
Barroso, privind proiectul 

pentru o Uniune economică 
și monetară profundă și 

veritabilă.

„Pe măsură ce ne îndreptăm către o UEM profundă și 
veritabilă, este deosebit de important să asigurăm un 

nivel corespunzător de legitimitate democratică 
și răspunderea adecvată.” – președintele 
José Manuel Barroso, Bruxelles (Belgia), 

28 noiembrie 2012
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CALENDAR PREVĂZUT DE PROIECT PENTRU DIFERITELE INIȚIATIVE

Proiect pentru o UEM profundă și veritabilă 
Lansarea unei dezbateri la nivel european

Legislație 
secundară

Modificare 
tratate
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1. Punere în aplicare integrală a semestrului european și a pachetului de șase 
propuneri legislative („six-pack”) și acord rapid și punere în aplicare a 
pachetului de două propuneri legislative („two-pack”)

●

2. Uniunea bancară: Reglementare și supraveghere financiară: acord rapid 
asupra propunerilor privind un cadru de reglementare unic și privind 
mecanismul de supraveghere unic

●

3. Uniunea bancară: Mecanismul de rezoluție unic ●

4. Decizie rapidă privind următorul cadru financiar multianual ●

5. Coordonarea ex ante a reformelor majore și crearea unui instrument de 
convergență și competitivitate (ICC) ●

6. Promovarea investițiilor în zona euro conform Pactului de stabilitate și de 
creștere ●

7. Reprezentarea externă a zonei euro ●
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1. Consolidarea suplimentară a integrării bugetare și economice ● ●

2. Capacitate bugetară adecvată pentru zona euro pe baza ICC ● ●

3. Fond de rambursare a datoriei ●

4. Euro-obligațiuni ●
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i 1. Uniune bancară deplină ●

2. Uniune bugetară și economică deplină ●

Uniunea politică: Progrese similare privind legitimitatea și responsabilitatea 
democratică ● ●
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Dezbaterea privind viitorul Europei

Președintele Comisiei, în discursul privind starea Uniunii (7) susținut în fața Parla-
mentului European în luna septembrie, a declarat că, înainte de următoarele 
alegeri pentru Parlamentul European din 2014, Comisia își va prezenta viziunea 
cu privire la configurația Uniunii Europene în viitor, propunând în timp util idei 
explicite pentru modificarea tratatului în vederea lansării unei dezbateri pe 
această temă.

În discursul său, președintele a propus, de asemenea, o evoluție mai ambițioasă 
a Uniunii, către o federație de state naționale, dar nu către un suprastat. Ideea 
care stă la baza acestei propuneri este legată de ritmul globalizării: „În epoca 
globalizării, suveranitatea partajată înseamnă mai multă putere, nu mai puțină”, 
a declarat el.

În discursul privind starea Uniunii, președintele Barroso a invitat la o dezbatere 
amplă în toată Europa cu privire la politicile și instrumentele necesare pentru vi-
itor. Președintele a încurajat puternic crearea unui spațiu public european în care 
problemele europene să fie discutate și dezbătute dintr-un punct de vedere euro-
pean. A subliniat totodată că este nevoie de un angajament mai puternic în fa-
voarea valorilor fundamentale ale Europei și că o Uniune Europeană mai politică 
înseamnă și că „trebuie să concentrăm acțiunile europene pe problemele reale 
care contează și care trebuie abordate la nivel european”.

Acordarea premiului Nobel pentru pace 2012 Uniunii Europene a sporit importanța 
apelului lansat de președintele Barroso, prin recunoașterea publică acordată va-
lorilor fundamentale și realizărilor Uniunii. Premiul va da un nou impuls dezbaterii 
privind o uniune politică mai strânsă și nevoii corespunzătoare de consolidare a 
structurilor democratice.

În contextul lansării acestei dezbateri în spațiul public european, este planificat 
ca o serie de dialoguri structurate cu cetățenii să aibă loc în toate statele mem-
bre, pentru a permite un contact direct cu cetățenii din întreaga Uniune.

„Aș dori să văd crearea unui spațiu public european în 
care problemele europene sunt discutate și dezbătute 

dintr-un punct de vedere european. Nu putem continua să 
încercăm să depășim problemele europene numai cu 

soluții naționale. Această dezbatere trebuie să aibă loc în 
societățile noastre și în rândul cetățenilor noștri.” – 

președintele José Manuel Barroso, Strasbourg (Franța), 
12 septembrie 2012

Viviane Reding, 
vicepreședinte al Comisiei 

Europene responsabil de 
justiție, drepturi 

fundamentale și cetățenie, 
în cursul unui dialog cu 

cetățenii, la Cádiz (Spania).
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Dialoguri cu cetățenii

Dialogurile se concentrează pe întrebarea „Ce tip de Europă ne dorim?”

Dialogurile cu cetățenii sunt structurate în jurul a trei tematici principale, 
urmate de o dezbatere.

1. Criza economică în Europa: Uniunea Europeană a depus suficiente eforturi 
pentru a soluționa criza? Cred cetățenii că Europa este o parte a proble-
mei sau o parte a soluției?

2. Drepturile cetățenilor: Cetățenia europeană presupune anumite drepturi 
și obligații. Ce înseamnă Europa în viața noastră de zi cu zi? Ce poate face 
Europa pentru a îmbunătăți viața cetățenilor săi?

3. Viitorul Europei: Criza economică a dus la schimbări majore în ceea ce 
privește situația economică, politică și socială în UE și în statele membre 
ale acesteia. Cum ar trebui să se adapteze Uniunea Europeană la această 
nouă realitate?

„Vrem să creăm o nouă Europă a celor 500 de milioane de cetățeni europeni”, a 
declarat doamna Reding, vicepreședinte al Comisiei. „Colegii mei și cu mine dorim 
să discutăm cu cetățenii înainte de a prezenta planurile noastre pentru viitorul 
Uniunii.”

Primele trei dialoguri cu cetățenii au avut loc la Cádiz (Spania, septembrie 2012), 
Graz (Austria, noiembrie 2012) și Berlin (Germania, noiembrie 2012). Un al patru-
lea dialog cu participanții la „Semaines sociales de France 2012” a avut loc la 
Paris (Franța, noiembrie 2012).

Următorul dialog formal este programat în ianuarie la Dublin (Irlanda), pentru a 
coincide cu lansarea Anului European al Cetățenilor 2013.

Toate dialogurile sunt organizate ca forumuri deschise la care participă între 200 
și 500 de persoane și în cadrul cărora responsabili politici din cadrul Comisiei și 
al celorlalte instituții, precum și politicieni locali află preocupările și așteptările 
cetățenilor cu privire la criza financiară și economică, la drepturile cetățenilor și 
la viitorul Uniunii după 2020.

Viviane Reding, 
vicepreședinte al Comisiei 
Europene responsabil de 
justiție, drepturi 
fundamentale și cetățenie, 
la Berlin (Germania), în 
cursul unui dialog cu 
cetățenii.
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Se încurajează, de asemenea, dezbaterile într-un cadru mai restrâns sau pe te-
matici specifice: o dezbatere pe tema ocupării forței de muncă a avut loc la Napoli 
(Italia) la sfârșitul lunii noiembrie, iar o abordare similară a fost adoptată în 
Suedia cu un dialog tematic privind îmbătrânirea activă care a avut loc la 28 no-
iembrie la Stockholm, cu ocazia închiderii Anului european 2012.

Principala sursă de informații privind această serie de dialoguri este disponibilă 
pe internet (8). Evenimentele sunt anunțate în limba statului membru, cu detalii 
practice, informații privind dezbaterile preliminare, înscrieri și platforme sociale, 
iar o transmisie în direct a evenimentelor poate fi urmărită pe site.
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Clădirea Berlaymont, sediul Comisiei Europene la 
Bruxelles, Belgia, în construcție.

1964



 � Consolidarea agendei de creștere a Europei

 � Reforma sectorului financiar

 � Către o uniune bancară

CAPITOLUL 2

Consolidarea 
guvernanței economice 
și a stabilității financiare 
în Uniunea Europeană

Clădirea Berlaymont renovată.

2012
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În contextul prelungirii crizei financiare și economice, instituțiile Uniunii 
Europene și guvernele naționale au acționat intens și constant, eforturile 
lor continuând în cursul anului 2012. A existat o colaborare strânsă pentru 
sprijinirea stabilității financiare, pentru instituirea unui sistem de guvernanță 
mai solid pentru viitor și pentru consolidarea condițiilor necesare pentru 
stimularea creșterii și a ocupării forței de muncă. În contextul crizei, au fost 
luate decizii importante în cursul anului, care au ameliorat considerabil 
capacitatea Uniunii de a aborda criza și de a o depăși.
În întreaga Uniune Europeană au fost puse în aplicare reforme și măsuri 
de consolidare. S-au instituit mecanisme comune de protecție a sistemului 
financiar, iar instituțiile Uniunii au arătat în mod constant că susțin moneda 
comună, prin capacitatea lor de a reacționa la provocările lansate de criză. 
În special, au fost luate măsuri prin care să se garanteze că noul mecanism 
european de stabilitate, cu o capacitate suplimentară semnificativă, va fi 
operațional până în toamnă. Dezechilibrele bugetare și macroeconomice din 
unele statele membre din zona euro au continuat să fie o sursă de îngrijorare în 
cursul anului, însă s-au depus eforturi pentru a le soluționa. Pactul de stabilitate 
și de creștere a fost consolidat în mod semnificativ odată cu intrarea în 
vigoare a noii legislații care a introdus o supraveghere mai strictă a aspectelor 
economice și bugetare.
Un nou tratat, cunoscut în general sub denumirea de „pact fiscal”, ce anunță o 
mai bună stabilitate, coordonare și guvernanță în cadrul uniunii economice și 
monetare, a fost semnat de 25 din cele 27 de state membre și a reprezentat o 
etapă importantă în răspunsul structural al Uniunii Europene la criză.
Douăzeci și cinci de lideri europeni – toți, cu excepția celor din Republica Cehă 
și din Regatul Unit – au semnat Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare la începutul lunii martie. 
Ei s-au angajat la mai multă disciplină și convergență, transmițând astfel un 
mesaj foarte clar cu privire la ireversibilitatea monedei euro și a integrării 
europene.
De asemenea, în anul 2012 s-au împlinit zece ani de la introducerea 
bancnotelor și a monedelor euro.
Creșterea economică și ocuparea forței de muncă depind de un sector financiar 
sănătos și funcțional. Comisia a combătut criza de la început prin intermediul 
unui set cuprinzător de măsuri pentru reglementarea și supravegherea 
acestui sector. La sfârșitul anului 2011, numeroase inițiative-cheie fuseseră 
deja adoptate sau erau în dezbatere în cadrul Parlamentului European 
și al Consiliului. În 2012, cel mai important element al noii arhitecturi l-a 
constituit propunerea privind uniunea bancară, având în centru mecanismul 
de supraveghere unic. În cursul anului, au fost prezentate propuneri legislative 
suplimentare pentru ameliorarea protecției investitorilor și pentru consolidarea 
pieței interne.

C O N S O L I D A R E A  G U V E R N A N Ț E I  E C O N O M I C E  Ș I  A  S T A B I L I T ă Ț I I 
F I N A N C I A R E  Î N  U N I U N E A  E U R O P E A N ă



Consolidarea arhitecturii UEM

Tratatul privind stabilitatea, coordonarea 
și guvernanța în cadrul uniunii economice 
și monetare

Douăzeci și cinci de lideri europeni – toți, cu excepția celor din Republica Cehă și 
din Regatul Unit – au semnat „Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare (1)” la începutul lunii martie. 
Ei s-au angajat la mai multă disciplină și convergență, transmițând astfel un 
mesaj foarte clar cu privire la ireversibilitatea monedei euro și a integrării 
europene.

Modificările aduse de tratat

Semnatarii vor introduce măsuri de „frânare a îndatorării” în legislațiile lor 
naționale, de preferință la nivel constituțional, cu efect obligatoriu și perma-
nent. Bugetele naționale vor trebui să fie echilibrate sau excedentare, cu un 
deficit structural anual sub pragul de 0,5 % din PIB. În caz contrar, se va 
declanșa un mecanism automat de corecție. Ei s-au angajat, de asemenea, 
la aprofundarea coordonării economice.

Tratatul a formalizat, de asemenea, reuniuni la nivel înalt ale zonei euro. 
Acestea vor avea loc cel puțin de două ori pe an. Statele care au introdus 
moneda unică pot lua anumite decizii și pot implica, dacă este cazul, celelal-
te țări.

Tratatul, denumit adesea „pactul fiscal”, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
2013, după ce a fost ratificat de cel puțin 12 țări din zona euro, conform 
dispozițiilor aplicabile.

Tratatul privind 
stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța în cadrul 
uniunii economice și 
monetare.
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Pachetul privind supravegherea și monitorizarea 
bugetară („two-pack”)

Aceste două propuneri de regulamente din pachet vor consolida și mai mult 
guvernanța economică în zona euro, bazându-se pe ceea ce s-a realizat deja prin 
cele șase acte legislative („six-pack”) adoptate anul trecut și prin semestrul euro-
pean. Această consolidare a guvernanței economice va fi unul dintre pilonii 
esențiali ai unei uniuni economice și monetare (UEM) profunde și veritabile, așa 
cum s-a subliniat în proiectul prezentat de către Comisie la sfârșitul lunii noiem-
brie (a se vedea capitolul 1 pentru mai multe detalii).

Primul dintre aceste două regulamente (2) codifică și clarifică procedurile pentru 
o supraveghere mai atentă a statelor membre care se confruntă sau riscă să se 
confrunte cu mari dificultăți financiare. El leagă, de asemenea, cadrul tratatului 
de practicile pentru furnizarea de asistență financiară condiționată, de exemplu 
prin intermediul Mecanismului european de stabilitate.

Cel de al doilea regulament (3) armonizează calendarul pentru elaborarea și adop-
tarea bugetelor naționale ale statelor membre din zona euro. Această măsură se 
bazează pe principiile de coordonare a politicilor ex ante, sau anterioare, consacrate 
în cadrul semestrului european, și va contribui la asigurarea faptului că planurile 
bugetare sunt în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări.

Una dintre cele mai importante inovații ale acestei propuneri legislative este că 
acordă Comisiei dreptul de a solicita ca un proiect de buget național să fie modi-
ficat, în cazul în care analiza indică faptul că proiectul de buget național respectiv 
nu ar pune țara în cauză pe drumul cel bun în vederea îndeplinirii angajamentelor 
asumate în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere. Astfel, se modifică în mod 
semnificativ procesul pentru asigurarea unei coordonări mai eficiente a politicilor 
bugetare în zona euro, acolo unde există o interdependență puternică – din mo-
tive de stabilitate financiară și, în special, în vederea garantării unei creșteri 
economice durabile și a creării de locuri de muncă în Europa. La sfârșitul anului, 
aceste două propuneri erau încă în curs de examinare de către Parlament și 
Consiliu, în cadrul procedurii de codecizie.

Viviane Reding, 
vicepreședinte al Comisiei 

Europene responsabil de 
justiție, drepturi 

fundamentale și cetățenie, 
la Adunarea Națională din 

Franța, unde a prezentat 
semestrul european.

R A P O R T  G E N E R A L  2 0 1 2  —  C A P I T O L U L  226



Aprofundarea uniunii economice și monetare

Consiliul European din iunie a analizat un raport (4) intitulat „Către o veritabilă 
uniune economică și monetară” prezentat de președintele Consiliului European, în 
cooperare cu președinții Comisiei, Eurogrupului și Băncii Centrale Europene (BCE). 
Acest raport a stabilit „patru elemente esențiale” pentru viitoarea UEM: un cadru 
financiar integrat; un cadru bugetar integrat; un cadru de politică economică in-
tegrat și asigurarea legitimității și a responsabilizării democratice. Liderii europeni 
au reexaminat chestiunea și în cadrul Consiliului European din luna octombrie, pe 
baza unui raport intermediar.

Înainte de a prezenta Consiliului din luna decembrie raportul final elaborat de cei 
patru președinți, Comisia a prezentat un proiect în vederea finalizării UEM (5), 
care stabilește o serie de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung.

Proiectul reprezintă contribuția Comisiei la raportul final al celor patru președinți 
și o foaie de parcurs (6) pentru Consiliul din decembrie, dar, în același timp, 
funcționează și ca un raport de sine stătător, oferind o viziune pe termen mai 
lung, cu un calendar și o ordine proprii și clar stabilite. Proiectul Comisiei identifică 
ceea ce rămâne de făcut în vederea realizării unei veritabile uniuni bancare, bu-
getare, economice și politice, stabilind un calendar clar pentru punerea în aplicare 
a diverselor elemente necesare pentru finalizarea lucrărilor începute la Maastri-
cht. O serie de acțiuni prevăzute în documentul respectiv sunt deja în discuție sau 
fac obiectul unor propuneri legislative. Cu toate acestea, unele componente ar 
necesita modificarea tratatului. Pentru detalii suplimentare, a se consulta 
capitolul 1.

La începutul lunii decembrie, președintele Consiliului European a prezentat rapor-
tul final, în care a pledat pentru un angajament politic în vederea implementării 
foii de parcurs propuse.

Consiliul European a fost de acord cu concluziile (7) referitoare la o foaie de par-
curs pentru finalizarea uniunii economice și monetare, bazată pe o integrare mai 
profundă și pe o solidaritate consolidată. Acest proces va demara prin finalizarea, 
fortificarea și punerea în aplicare a noii guvernanțe economice consolidate, pre-
cum și prin adoptarea mecanismului de supraveghere unic (MSU) și a noilor norme 
privind redresarea și rezoluția și privind garantarea depozitelor. Acesta va fi 
completat prin instituirea unui mecanism de rezoluție unic, pe care Comisia 
intenționează să îl propună după ce se va ajunge la un acord privind MSU.

Pregătirea raportului 
„Către o veritabilă uniune 
economică și monetară”: 
Herman Van Rompuy, 
președintele Consiliului 
European, Jean-Claude 
Juncker, președintele 
Eurogrupului, José Manuel 
Barroso, președintele 
Comisiei Europene.

„Uniunea politică poate, și trebuie, să se dezvolte odată cu 
uniunea bugetară, economică și financiară.” – Mario 
Draghi, președintele Băncii Centrale Europene
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Mecanismul european de stabilitate: un pas 
important spre mai multă solidaritate

Mecanismul european de stabilitate (MES) (8) este un mecanism permanent de 
gestionare a crizelor, în plus față de Fondul european de stabilitate financiară 
(FESF) și de Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF) și are scopul 
de a evita contaminarea în zona euro și de a crește nivelul de încredere. În fe-
bruarie, miniștrii de finanțe din zona euro au semnat tratatul referitor la MES. În 
plus, în luna martie, liderii țărilor din zona euro au reevaluat plafonul global al 
FESF/MES, stabilind o capacitate cumulată de creditare de 700 de miliarde EUR, 
și au accelerat plata capitalului subscris și vărsat al MES, astfel încât MES să 
atingă mai rapid capacitatea maximă de împrumut efectiv de 500 de miliarde 
EUR; în 2012 au fost plătite două tranșe, încă două tranșe vor fi plătite în cursul 
anului 2013, iar restul în 2014.

MES a intrat în vigoare la 27 septembrie 2012, de îndată ce instrumentele de 
ratificare au fost prezentate de către statele membre care reprezentau cel puțin 
90 % din capitalul autorizat al MES. Reuniunile inaugurale ale Consiliului Guver-
natorilor și ale Consiliului de administrație ale MES au avut loc la 8 și, respectiv, 
la 9 octombrie. În cadrul acestora au fost adoptate documentele de punere în 
aplicare a MES – inclusiv statutul, regulamentul de procedură, politica de stabilire 
a prețurilor, politica de investiții și orientările – marcând momentul în care MES a 
devenit pe deplin operațional.

Cum funcționează MES

Sub rezerva respectării unor condiții corespunzătoare, MES este autorizat să 
utilizeze următoarele instrumente de creditare pentru a-și ajuta membrii:

 � acordarea de împrumuturi în cadrul unui program de ajustare 
macroeconomică;

 � achiziționarea de titluri pe piețele primară și secundară ale datoriei;

 � furnizarea de asistență financiară preventivă sub formă de linii de 
credit;

 � finanțarea recapitalizării instituțiilor financiare prin acordarea de împru-
muturi guvernelor statelor membre ale MES. MES va fi împuternicit să 
recapitalizeze direct băncile din zona euro odată ce va fi instituit un me-
canism de supraveghere unic și eficient pentru acestea.

Odată cu intrarea în vigoare a MES, zona euro a fost dotată cu un mecanism 
permanent de soluționare a crizelor care va putea oferi asistență financiară, sub 
diverse forme, statelor membre din zona euro în cazul în care apar asemenea 
nevoi. Se poate acorda asistență prin intermediul împrumuturilor, al liniilor de 
credit de tip preventiv, al unei asistențe financiare în vederea recapitalizării 
instituțiilor financiare, precum și al unei intervenții atât pe piața primară, cât și pe 
piața secundară. În plus, șefii de stat sau de guvern au decis că, după ce va fi 
instituit un mecanism de supraveghere unic, MES ar trebui să aibă posibilitatea 
de a recapitaliza băncile în mod direct. Lucrările în vederea elaborării unui instru-
ment în acest sens au început din punct de vedere tehnic în 2012.

Tratatul privind MES conform cu legislația UE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat validitatea deciziei Consi-
liului European de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES). 
Hotărârea (9), care a fost pronunțată la 27 noiembrie, a fost o reacție la 
acțiunea în instanțele irlandeze a unui membru al parlamentului irlandez 
care susținea că modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europe-
ne (TFUE) printr-o decizie a Consiliului European nu este legală. Curtea de 
Justiție a hotărât că modificarea nu aduce atingere competențelor exclusive 
deținute de UE în domeniul politicii monetare sau în domeniul coordonării 
politicilor economice ale statelor membre. De asemenea, Curtea a reafirmat 
dreptul statelor membre de a încheia între ele un acord de înființare a unui 
mecanism de stabilitate, cum ar fi tratatul privind MES, cu condiția ca anga-
jamentele asumate să fie conforme cu legislația UE.

G20

În cadrul reuniunii la nivel înalt a G20, care s-a desfășurat în luna iunie la Los Ca-
bos, s-a convenit asupra creșterii resurselor Fondului Monetar Internațional (FMI) 
cu 456 de miliarde USD. Această sumă depășește resursele suplimentare în va-
loare de 430 de miliarde USD convenite de către G20 și FMI în aprilie 2012. După 
cum au convenit liderii G20 și potrivit declarației acestora de la Los Cabos, aceste 
resurse vor fi la dispoziția tuturor membrilor FMI și nu vor fi rezervate doar pentru 
anumite regiuni. UE va contribui cu peste jumătate din resurse, și anume cu 
240 de miliarde USD.

Împreună cu întărirea mecanismelor de protecție europene pentru sprijinirea 
stabilității financiare a zonei euro, această măsură va consolida capacitatea 
comunității internaționale de a oferi răspunsuri la nivel mondial la provocările cu 
care se confruntă în prezent.

Bancnotele și monedele euro – după 10 ani

Euro, în calitate de cea de a doua monedă de rezervă din lume și de numerar dis-
ponibil în buzunarele a aproximativ 300 de milioane de cetățeni, reprezintă o reali-
zare remarcabilă, în pofida gravității crizei financiare și economice din ultimii ani.

Cu numai 10 ani în urmă, 12 state membre introduceau bancnotele și monedele 
euro ca moneda lor de zi cu zi și iată că acum numărul lor a crescut la 17. Toate 
țările, cu două excepții – Danemarca și Regatul Unit, care beneficiază de clauze 
de neparticipare –, și-au luat angajamentul de a adera la euro în conformitate cu 
obligațiile ce le revin în temeiul tratatului.

Euro nu reprezintă doar un acord monetar tehnic, ci și un simbol tangibil al hotă-
rârii de a conlucra în spiritul responsabilității comune și al solidarității și este una 
dintre cele mai mari realizări ale procesului de integrare europeană.

„Am dat dovadă de solidaritate față de țările care s-au 
confruntat cu situații de criză și vom continua să o facem, 
luând măsuri pentru a asigura stabilitatea financiară 
globală în zona euro. Acum dispunem de instrumente pe 
care nu le aveam la început.” – Herman Van Rompuy, 
președintele Consiliului European, în cadrul summitului 
G20 de la Los Cabos

Monede și bancnote euro.
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Tratatul privind MES conform cu legislația UE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat validitatea deciziei Consi-
liului European de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES). 
Hotărârea (9), care a fost pronunțată la 27 noiembrie, a fost o reacție la 
acțiunea în instanțele irlandeze a unui membru al parlamentului irlandez 
care susținea că modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europe-
ne (TFUE) printr-o decizie a Consiliului European nu este legală. Curtea de 
Justiție a hotărât că modificarea nu aduce atingere competențelor exclusive 
deținute de UE în domeniul politicii monetare sau în domeniul coordonării 
politicilor economice ale statelor membre. De asemenea, Curtea a reafirmat 
dreptul statelor membre de a încheia între ele un acord de înființare a unui 
mecanism de stabilitate, cum ar fi tratatul privind MES, cu condiția ca anga-
jamentele asumate să fie conforme cu legislația UE.

G20

În cadrul reuniunii la nivel înalt a G20, care s-a desfășurat în luna iunie la Los Ca-
bos, s-a convenit asupra creșterii resurselor Fondului Monetar Internațional (FMI) 
cu 456 de miliarde USD. Această sumă depășește resursele suplimentare în va-
loare de 430 de miliarde USD convenite de către G20 și FMI în aprilie 2012. După 
cum au convenit liderii G20 și potrivit declarației acestora de la Los Cabos, aceste 
resurse vor fi la dispoziția tuturor membrilor FMI și nu vor fi rezervate doar pentru 
anumite regiuni. UE va contribui cu peste jumătate din resurse, și anume cu 
240 de miliarde USD.

Împreună cu întărirea mecanismelor de protecție europene pentru sprijinirea 
stabilității financiare a zonei euro, această măsură va consolida capacitatea 
comunității internaționale de a oferi răspunsuri la nivel mondial la provocările cu 
care se confruntă în prezent.

Bancnotele și monedele euro – după 10 ani

Euro, în calitate de cea de a doua monedă de rezervă din lume și de numerar dis-
ponibil în buzunarele a aproximativ 300 de milioane de cetățeni, reprezintă o reali-
zare remarcabilă, în pofida gravității crizei financiare și economice din ultimii ani.

Cu numai 10 ani în urmă, 12 state membre introduceau bancnotele și monedele 
euro ca moneda lor de zi cu zi și iată că acum numărul lor a crescut la 17. Toate 
țările, cu două excepții – Danemarca și Regatul Unit, care beneficiază de clauze 
de neparticipare –, și-au luat angajamentul de a adera la euro în conformitate cu 
obligațiile ce le revin în temeiul tratatului.

Euro nu reprezintă doar un acord monetar tehnic, ci și un simbol tangibil al hotă-
rârii de a conlucra în spiritul responsabilității comune și al solidarității și este una 
dintre cele mai mari realizări ale procesului de integrare europeană.

„Am dat dovadă de solidaritate față de țările care s-au 
confruntat cu situații de criză și vom continua să o facem, 
luând măsuri pentru a asigura stabilitatea financiară 
globală în zona euro. Acum dispunem de instrumente pe 
care nu le aveam la început.” – Herman Van Rompuy, 
președintele Consiliului European, în cadrul summitului 
G20 de la Los Cabos

Monede și bancnote euro.
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Consolidarea agendei de creștere a Europei

Al doilea semestru european în 2012

După inaugurarea, în 2011, a procesului semestrului european, de comun acord 
cu statele membre, exercițiul din 2012 a fost susținut prin legislația europeană în 
cadrul guvernanței economice recent consolidate în zona euro și la nivelul UE în 
general. Semestrul constituie un element-cheie al pachetului de șase propuneri 
legislative privind guvernanța economică care a consolidat în mod semnificativ 
Pactul de stabilitate și de creștere și a extins domeniul de aplicare al supraveghe-
rii bugetare. Semestrul se axează pe o bună guvernanță economică și pe punerea 
în aplicare a Strategiei pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică 
Europa 2020.

Comisia a lansat al doilea semestru european în noiembrie 2011, odată cu ana-
liza anuală a creșterii pentru anul 2012 (10). Mesajul esențial al analizei pe 2012 
a fost că, având în vedere deteriorarea situației economice și sociale, sunt nece-
sare mai multe eforturi pentru a readuce Europa pe drumul cel bun și pentru a 
susține creșterea economică și ocuparea forței de muncă și că statele membre nu 
au depus suficiente eforturi pentru a adopta măsurile la care s-au angajat la ni-
velul UE în cadrul primului semestru european.

Analiza anuală a creșterii pe 2012 a încurajat Uniunea și statele membre să se 
concentreze asupra a cinci priorități:

 � continuarea consolidării bugetare diferențiate și favorabile creșterii economice;

 � reluarea activității normale de creditare a economiei;

 � promovarea creșterii economice și a competitivității în prezent și în viitor;

 � combaterea șomajului și a consecințelor sociale ale crizei;

 � modernizarea administrației publice.
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Cum funcționează semestrul?
Semestrul european reprezintă un ciclu anual de coordonare a politicilor econo-
mice. Ca element central, Comisia Europeană este însărcinată cu efectuarea unor 
analize detaliate ale programelor de reformă economică și structurală și cu for-
mularea unor recomandări cu privire la măsurile necesare. Aceste recomandări – 
denumite recomandări specifice fiecărei țări – sunt apoi examinate și adoptate 
de Consiliu și adresate statelor membre.

Semestrul european începe atunci când Comisia adoptă analiza anuală a creșterii, 
care stabilește cele mai importante priorități ale UE pentru anul următor în vede-
rea stimulării creșterii economice și creării de locuri de muncă. Parlamentul Euro-
pean joacă un rol important în acest proces prin intermediul așa-numitului „dialog 
economic”. Pentru a intensifica dialogul dintre instituțiile UE, Parlamentul Euro-
pean poate invita președinții instituțiilor UE să participe la dezbateri cu orice 
ocazie și în orice etapă a semestrului european, după cum reiese din graficul de 
mai jos.

SEMESTRUL EUROPEAN

„Semestrul european este o modalitate de a anticipa și de 
a preveni dezechilibre economice periculoase înainte ca 
acestea să se extindă și la alte țări.” – José Manuel 
Barroso, președintele Comisiei Europene
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Procedura privind dezechilibrele macroeconomice

Noile dispoziții în materie de guvernanță economică stabilite în cadrul pachetului 
de șase propuneri legislative introduc, pentru prima dată în Uniunea Europeană, 
o procedură de monitorizare și corectare a dezechilibrelor macroeconomice: pro-
cedura privind dezechilibrele macroeconomice.

Raportul Comisiei privind mecanismul de alertă (11), publicat în luna februarie, a 
reprezentat prima etapă a noii proceduri de prevenire și corectare a dezechilibre-
lor macroeconomice. El a evidențiat provocările și riscurile potențiale ridicate de 
dezechilibrele macroeconomice în unele state membre. Raportul cuprindea exa-
minări aprofundate (12) ale surselor dezechilibrelor și analize ale factorilor princi-
pali care au determinat situațiile respective. Pe baza acestor studii, Consiliul a 
adresat recomandări statelor membre în cauză în cadrul componentei preventive 
sau a celei corective a procedurii.

Tabloul de bord al procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice

Indicatorii din tabloul de bord sunt următorii:

 � media pe 3 ani a balanței contului curent ca procentaj din PIB;

 � poziția investițională internațională netă la sfârșitul anului ca procentaj 
din PIB;

 � variația procentuală pe 3 ani a cursului de schimb real efectiv pe baza 
deflatorilor IAPC (indicele armonizat al prețurilor de consum)/IPC (indicele 
prețurilor de consum);

 � variația procentuală pe 5 ani a cotei din exporturile mondiale (cotele de 
piață ale exporturilor) măsurată la prețurile actuale;

 � variația procentuală pe 3 ani a costului unitar nominal al muncii;

 � variațiile de la an la an ale prețurilor locuințelor în raport cu indicele 
prețurilor de consum final;

 � fluxul de credit către sectorul privat ca procentaj din PIB;

 � datoria sectorului privat ca procentaj din PIB;

 � datoria sectorului public ca procentaj din PIB;

 � media pe 3 ani a ratei șomajului;

 � variațiile de la an la an ale datoriilor totale ale sectorului financiar.

R A P O R T  G E N E R A L  2 0 1 2  —  C A P I T O L U L  232



Programele naționale de reformă și 
recomandările specifice fiecărei țări

În cea de a doua etapă a semestrului european, în luna aprilie, statele membre 
și-au prezentat programele naționale de reformă economică (programele 
naționale de reformă și programele de stabilitate și convergență).

În urma unei analize detaliate a fiecărui program, Comisia a formulat recoman-
dări specifice fiecărei țări (13) având ca obiectiv stimularea creșterii economice și 
crearea de locuri de muncă. Comisia a elaborat 28 de propuneri de recomandări 
ale Consiliului, câte una pentru fiecare stat membru, conținând orientări specifice 
fiecărei țări în materie de politică economică, de exemplu cu privire la finanțele 
publice și reformele structurale, precum și o propunere pentru zona euro în an-
samblu. Statele membre ale UE au fost, de asemenea, încurajate să sporească și 
mai mult eficiența sistemelor lor juridice și să implementeze reformele judiciare 
necesare în cadrul programelor lor de redresare economică.

Analiza anuală a creșterii pentru anul 2013

Analiza anuală a creșterii (AAC) pentru anul 2013 (14), lansată de către Comisie la 
sfârșitul lunii noiembrie 2012, a prezentat modul în care responsabilitatea comu-
nă la nivel european și național ar putea fi utilizată pentru a stimula schimbarea 
în întreaga UE, punând bazele unei reveniri la creșterea economică și la crearea 
de locuri de muncă.

Analiza a indicat o serie de măsuri prioritare care urmează să fie luate de statele 
membre astfel încât să asigure o mai bună coordonare și o eficientizare a politi-
cilor în vederea favorizării creșterii economice durabile. Pentru a menține dina-
mismul reformei, Comisia a recomandat axarea pe aceleași cinci priorități care au 
fost identificate în anul precedent.

Principalul mesaj al AAC pentru acest an este că, în timp ce politicile UE încep să 
dea rezultate – reducerea deficitelor, atenuarea tensiunilor de pe piețele financi-
are și apariția unor semne potrivit cărora competitivitatea se îmbunătățește 
treptat în unele state membre –, este necesară continuarea reformelor în scopul 
generării unei creșteri economice durabile și al creării de locuri de muncă. Fiecare 
dintre cele cinci priorități se axează pe generarea creșterii economice și pe crea-
rea de locuri de muncă, cu accent pe principiul echității. Nu există o agendă vala-
bilă pentru toți în vederea stimulării creșterii și a ocupării forței de muncă, dar 
există obiective comune și o serie de reforme care trebuie luate în considerare.

Consiliul European din decembrie a luat notă de AAC pentru 2013 și a validat 
prioritățile stabilite de Comisie pentru anul următor. Pe baza analizei, în cadrul 
reuniunii din primăvara anului 2013, Consiliul European va adopta orientări pen-
tru programele naționale de reformă și programele de stabilitate și convergență 
ale statelor membre.
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Asistența financiară

Mecanismele de asistență financiară europene sunt capabile să sprijine statele 
membre ale UE aflate în dificultate și, prin urmare, mențin stabilitatea financiară 
a UE și a zonei euro. Ele constau în împrumuturi acordate de UE (MESF) în cola-
borare cu Fondul european de stabilitate financiară (FESF) și cu Fondul Monetar 
Internațional (FMI). Asistența financiară este legată de condiționalitatea macroe-
conomică, ale cărei detalii sunt negociate între statul membru care solicită sprijin 
și creditorii oficiali și stabilite într-un memorandum de înțelegere.

De-a lungul anului, Grecia, Irlanda și Portugalia au continuat să beneficieze de 
sprijin, iar Spania și Cipru au solicitat, la rândul lor, asistență financiară, în cazul 
Spaniei asistența vizând în mod specific sectorul bancar.

Grecia: al doilea program de ajustare economică
Pentru a sprijini eforturile depuse de guvernul Greciei în vederea redresării eco-
nomiei, statele membre din zona euro au convenit, la 2 mai 2010, asupra unui 
program trienal (15) prin care să fie acordate împrumuturi bilaterale în valoare 
totală de 80 de miliarde EUR (această sumă a fost, în cele din urmă, redusă cu 
2,7 miliarde EUR, deoarece Slovacia a hotărât să nu participe la acordul de îm-
prumut încheiat cu Grecia, iar Irlanda și Portugalia s-au retras, întrucât și ele au 
solicitat asistență financiară). Împreună cu cele 30 de miliarde EUR provenind 
dintr-un acord standby cu FMI, s-a constituit un pachet de împrumuturi în valoare 
de 110 miliarde EUR.

Începând din 2010, troica formată din Comisie, BCE și FMI a ajutat Grecia să își 
redirecționeze economia către o dezvoltare sustenabilă. Grecia a făcut ajustări 
bugetare majore în condiții extrem de dificile. Împreună cu FMI, țările din zona 
euro s-au angajat în prezent să finanțeze Grecia cu 237,3 miliarde EUR până în 
2014. Creditorii din sectorul privat contribuie cu o sumă suplimentară în valoare 
de 106 miliarde EUR prin schimbul de obligațiuni care a redus valoarea nominală 
a investițiilor lor cu 53,5 %.

În al doilea program (16), asupra căruia s-a convenit în luna martie, statele mem-
bre din zona euro, prin intermediul FESF și FMI, au angajat sumele neplătite din 
primul program, plus o sumă suplimentară de 130 de miliarde EUR pentru anii 
2012-2014. În această perioadă, în urma unor reexaminări concludente, FESF 
este autorizat să angajeze o sumă totală de 144,7 miliarde EUR (incluzând sume-
le deja angajate sau plătite pentru implicarea sectorului privat și recapitalizarea 
băncilor), în timp ce FMI va contribui cu 28 de miliarde EUR în decurs de 4 ani.

Klaus Regling, director 
general al Fondului 

european de stabilitate 
financiară, Christine 

Lagarde, director general 
al Fondului Monetar 

Internațional, Jean-Claude 
Juncker, președintele 

Eurogrupului, și Olli Rehn, 
vicepreședinte al Comisiei 

Europene responsabil de 
afaceri economice și 

monetare și de moneda 
euro, la reuniunea 

Eurogrupului din 
20 februarie.
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La jumătatea lunii decembrie, Eurogrupul a aprobat în mod oficial cea de a doua 
plată în cadrul celui de al doilea program de ajustare economică pentru Grecia, în 
urma finalizării procedurilor naționale relevante și după examinarea rezultatului 
operațiunii desfășurate de Grecia de răscumpărare a datoriei, ceea ce va duce la 
o reducere substanțială a ponderii datoriei Greciei în PIB. Eurogrupul a reafirmat 
că această acțiune, împreună cu inițiativele convenite în cadrul Eurogrupului la 
27 noiembrie și cu punerea în aplicare completă a programului de ajustare, ar 
trebui să readucă datoria publică a Greciei pe calea sustenabilității, și anume la 
124 % din PIB în 2020. Grecia și celelalte state membre din zona euro sunt pre-
gătite să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru a se asigura că acest 
obiectiv va fi îndeplinit. Pe această bază, statele membre au autorizat FESF să 
pună la dispoziție următoarea tranșă în valoare totală de 49,1 miliarde EUR, din 
care 34,3 miliarde EUR au fost plătite în decembrie.

PREZENTARE GENERALĂ A SUMELOR PLĂTITE, ÎN MILIARDE EUR

Primul program

Plăți Zona euro/FESF FMI Total

mai 2010 14,5 5,5 20,0

septembrie 2010 6,5 2,6 9,1

decembrie 2010/ianuarie 2011 6,5 2,5 9,0

martie 2011 10,9 4,1 15,0

iulie 2011 8,7 3,2 11,9

decembrie 2011 5,8 2,2 8,0

Plăți totale pentru 
primul program

52,9 20,1 73,0

Al doilea program

Plăți FESF FMI Total

martie-iunie 2012 (*) 74 1,6 75,6

decembrie 2012 (**) 34,3 — 34,3

Plăți totale pentru 
al doilea program

108,3 1,6 109,9

Total 161,2 21,7 182,9

(*) Prima plată din cadrul celui de al doilea program a avut loc în șapte tranșe, din martie 
până în iunie 2012.

(**) Cea de a doua plată are o valoare totală de 52,34 miliarde EUR (FESF și FMI) și se 
efectuează în mai multe tranșe.

Grupul operativ pentru Grecia
Grupul operativ, pus la dispoziția Greciei pentru a oferi asistență tehnică la imple-
mentarea programului său ambițios de reforme, inclusiv în domenii cum sunt 
fiscalitatea, piețele forței de muncă, asistența medicală, sistemul judiciar, 
administrația publică, energia, transporturile, precum și în alte domenii, și-a 
continuat activitatea (17) în 2012, însă ritmul reformelor a fost mai lent decât se 
prevăzuse, din cauza situației electorale din țară. Odată cu formarea noului gu-
vern al Greciei, procesul a primit un nou impuls în ultima parte a anului.
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Irlanda
Asistența externă convenită pentru Irlanda se ridică la 67,5 miliarde EUR pe o 
perioadă de 3 ani (din care MESF va contribui cu 22,5 miliarde EUR) în cadrul unui 
pachet total în valoare de 85 de miliarde EUR (incluzând contribuțiile din partea 
Irlandei).

PREZENTARE GENERALĂ A SUMELOR PLĂTITE, ÎN MILIARDE EUR

Plăți FESF MESF FMI (*) Bilateral (**) Total

Trimestrul 1 2011 3,6 8,4 5,8 0,0 17,8

Trimestrul 2 2011 0,0 3,0 1,4 0,0 4,4

Trimestrul 3 2011 3,0 2,5 1,5 0,5 7,5

Trimestrul 4 2011 2,8 0,0 3,9 0,5 7,2

Trimestrul 1 2012 2,7 4,5 3,2 0,7 11,1

Trimestrul 2 2012 0,0 2,3 1,4 0,5 4,2

Trimestrul 3 2012 0,0 0,0 0,9 0,7 1,6

Trimestrul 4 2012 0,0 1,0 0,9 — 1,9

Plăți totale în 2011-2012 12,1 21,7 19 2,9 55,7

Sume care urmează 
să fie plătite

5,6 0,8 3,5 1,9 11,8

Angajamentul total 17,7 22,5 22,5 4,8 67,5

(*) Sumele FMI se bazează pe cursurile de schimb EUR/DST și, în consecință, ar putea să 
prezinte diferențe.

(**) Inclusiv Danemarca, Suedia și Regatul Unit.

Portugalia
Asistența convenită pentru Portugalia se ridică până la 78 de miliarde EUR pe o 
perioadă de 3 ani, din care contribuția MESF este de 26 de miliarde EUR.

PREZENTARE GENERALĂ A SUMELOR PLĂTITE, ÎN MILIARDE EUR

Plăți FESF MESF FMI (*) Total

mai-sept. 2011 5,9 13,5 6,1 25,5

Trimestrul 4 2011 — 0,6 4,0 4,6

Trimestrul 1 2012 3,8 1,5 2,8 8,1

Trimestrul 2 2012 5,2 4,5 5,2 14,9

Trimestrul 3 2012 2,6 — 1,4 4,0

Trimestrul 4 2012 0,8 2,0 1,5 4,3

Plăți totale în 2011-2012 18,3 22,1 21,1 61,4

Sume care urmează să fie plătite 7,7 3,9 4,9 16,5

Angajamentul total 26 26 26 78

(*) Sumele FMI se bazează pe cursurile de schimb EUR/DST și, în consecință, ar putea să 
prezinte diferențe.
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Spania
Spania a solicitat asistență financiară pentru sectorul său financiar la 25 iunie 
2012. Condițiile politice specifice sectorului financiar conțin măsuri pentru a 
crește rezistența sectorului bancar pe termen lung, restabilind astfel accesul său 
pe piață, și pentru a gestiona în mod eficient stocurile de active care provin din 
spargerea bulei imobiliare. Acordul a fost aprobat în cadrul reuniunii Eurogrupului 
de la la Bruxelles din 20 iulie 2012, memorandumul de înțelegere și convenția de 
asistență financiară fiind semnate ulterior.

Termenii și condițiile asistenței acordate pentru sectorul financiar au fost negoci-
ate între autoritățile spaniole și Comisia Europeană, în colaborare cu BCE și cu 
Autoritatea bancară europeană (ABE), cu asistență tehnică din partea FMI.

În cadrul reuniunii Eurogrupului din 4 decembrie, miniștrii de finanțe din zona 
euro au salutat o decizie luată în cadrul Mecanismului european de stabilitate 
(MES) de a autoriza plata unei sume de până la 39,5 miliarde EUR pentru Spa-
nia (18). Plata reprezintă prima tranșă din cadrul programului de asistență pentru 
sectorul financiar al țării. În cadrul reuniunii, miniștrii au analizat progresele înre-
gistrate de programul de recapitalizare a băncilor în Spania, care a fost adoptat 
în luna iulie pentru a revigora segmentele slabe ale sectorului bancar al țării. 
Fondurile provenite din această plată vor fi utilizate pentru a consolida instituțiile 
financiare cel mai grav afectate, precum și pentru a valorifica o societate de 
gestionare a activelor nou creată care va achiziționa și va gestiona activele ne-
performante ale băncilor. În cadrul unui demers similar, Comisia a concluzionat că 
planurile de restructurare a patru bănci spaniole sunt în conformitate cu normele 
UE privind ajutoarele de stat. Aprobarea Comisiei oferă băncilor posibilitatea de a 
primi ajutoare din partea MES.

Cipru
În fața unor probleme în sectorul bancar și a unor dezechilibre macroeconomice, 
Ciprul a solicitat asistență financiară din partea Uniunii Europene și a FMI. Au fost 
realizate progrese considerabile către un posibil program de asistență macrofi-
nanciară pentru Cipru, care presupune o ajustare financiară, bugetară și structu-
rală semnificativă, în conformitate cu un proiect de memorandum de înțelegere 
convenit la nivel tehnic la 23 noiembrie. Miniștrii de finanțe din zona euro, întruniți 
la 13 decembrie, au salutat faptul că autoritățile cipriote dau dovadă de angaja-
ment în desfășurarea acestor reforme și că parlamentul cipriot a promovat un 
prim set de măsuri, în conformitate cu cele convenite cu instituțiile internaționale. 
Eurogrupul a luat notă de rezultatele intermediare ale controlului prealabil privind 
nevoile de capital ale sectorului financiar cipriot, ai cărui parametri principali au 
fost în general conform așteptărilor aflate la baza discuțiilor privind programul. 
Se estimează că rezultatele finale vor fi disponibile la începutul anului 2013.
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Reforma sectorului financiar: o investiție 
într-un climat de încredere

Către o uniune bancară

Vulnerabilitățile din sectorul bancar au un impact negativ asupra crizei datoriei 
suverane. Înlănțuirea de reacții negative între bugetele statelor membre și o 
parte din băncile lor reprezintă o amenințare la adresa stabilității financiare în 
UE. Având în vedere responsabilitățile monetare grupate din zona euro și strânsa 
integrare financiară, există riscuri specifice în ceea ce privește efectele de conta-
giune transfrontaliere în cazul apariției unor crize bancare. Coordonarea suprave-
gherii bancare naționale nu mai reprezintă o opțiune rezonabilă pentru zona euro. 
Trecerea la un sistem integrat – o „uniune bancară” – este considerată o 
necesitate.

S-au înregistrat progrese semnificative pe parcursul anului în direcția creării unei 
„uniuni bancare” viabile – un set comun de norme pentru supravegherea și gesti-
onarea în alt mod a efectelor de contagiune transfrontalieră ale problemelor 
bancare, și, în special, pentru ruperea cercului vicios al datoriei bancare și al da-
toriei suverane.

În mai 2012, ca parte a unei viziuni pe termen lung privind integrarea economică 
și bugetară, Comisia a solicitat crearea unei uniuni bancare pentru a restabili în-
crederea în bănci și în moneda euro. În paralel, reformele în curs de desfășurare 
ale cadrului de reglementare al UE pentru sectorul financiar trebuie finalizate 
pentru a se asigura integritatea pieței unice. Sunt necesare măsuri rapide și deci-
sive pentru îndeplinirea ambelor obiective. În acest context, Consiliile Europene 
din iunie și din octombrie au solicitat instituirea unui mecanism de supraveghere 
unic pentru bănci, obligatoriu pentru statele membre ale zonei euro, dar deschis, 
în măsura în care este posibil, pentru statele membre din afara zonei euro. O 
astfel de supraveghere integrată este necesară pentru a garanta că cel puțin 
toate statele membre din zona euro pot avea încredere deplină în calitatea și 
imparțialitatea supravegherii bancare, permițând Mecanismului european de 
stabilitate (MES) să recapitalizeze direct băncile care nu reușesc să mobilizeze 
capital pe piețe.

Propunerea Comisiei (19) din septembrie de instituire a unui mecanism de supra-
veghere unic (MSU) este un element-cheie pentru consolidarea uniunii economice 
și monetare (UEM). La jumătatea lunii decembrie, Consiliul a ajuns la un acord 
general cu privire la modalitățile de implementare a MSU. Consiliul European a 
salutat acest acord și a invitat colegislatorii să ajungă rapid la un acord final, 
pentru a permite punerea sa în aplicare în cel mai scurt timp posibil.
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Cum funcționează MSU

MSU va fi format din Banca Centrală Europeană și din autoritățile naționale 
competente. BCE va fi responsabilă pentru funcționarea globală a MSU. Con-
form propunerilor, BCE va putea să supravegheze direct anumite bănci din 
zona euro, deși într-un mod diferențiat și în strânsă cooperare cu autoritățile 
naționale de supraveghere. Statele membre din afara zonei euro care doresc 
să participe la MSU vor putea să facă acest lucru încheind acorduri de coo-
perare strânsă.

Sarcinile monetare ale BCE ar fi strict separate de sarcinile de supraveghere, 
pentru a elimina potențialele conflicte de interese între obiectivele politicii 
monetare și supravegherea prudențială. În acest scop, se preconizează 
înființarea în cadrul BCE a unui consiliu de supraveghere responsabil de pre-
gătirea sarcinilor de supraveghere. Țările din afara zonei euro care participă 
la MSU ar avea drepturi de vot depline și egale în consiliul de supraveghere. 
Proiectele de decizii ale consiliului de supraveghere se consideră adoptate 
dacă nu sunt respinse de Consiliul Guvernatorilor BCE.

Autoritățile naționale de supraveghere ar răspunde în continuare de sarcinile 
care nu sunt încredințate BCE, de exemplu în ceea ce privește protecția con-
sumatorilor, spălarea banilor, serviciile de plată și sucursalele băncilor din 
țări care nu fac parte din UE. Autoritatea bancară europeană (ABE) și-ar 
menține competențele în ceea ce privește elaborarea în continuare a unui 
cadru de reglementare unic și asigurarea convergenței și consecvenței prac-
ticilor de supraveghere.

Propunerile prevăd modificări ale regulamentului ABE, în special în ceea ce 
privește modalitățile de vot, pentru a asigura un proces echitabil și eficient de 
luare a deciziilor în cadrul pieței unice. Modificările ar trebui să garanteze faptul 
că țările participante la MSU nu ar exercita o poziție dominantă în consiliul supra-
veghetorilor din cadrul ABE.

BCE își va începe misiunea de supraveghere în cadrul MSU la 1 martie 2014 sau 
la 12 luni de la intrarea în vigoare a legislației, fiind reținută data cea mai înde-
părtată, sub rezerva dispozițiilor operaționale stabilite. În luna decembrie, textul 
se afla încă în faza de negociere din cadrul trilogului cu Parlamentul și Consiliul.

În luna iunie, Comisia a adoptat propuneri (20) de stabilire a unor norme de redre-
sare și rezoluție bancară la nivelul UE destinate să garanteze că, în viitor, 
autoritățile vor dispune de mijloacele necesare pentru a interveni în mod decisiv 
înainte de apariția problemelor în situația unei bănci și în stadiul incipient al 
acestora, în cazul în care apar. De asemenea, în cazul în care situația financiară 
a unei bănci se deteriorează în mod iremediabil, propunerea garantează posibili-
tatea de salvare a funcțiilor critice ale băncii, în timp ce costurile de restructurare 
și rezoluție a băncii falimentare revin proprietarilor și creditorilor băncii, iar nu 
contribuabililor.

Reuniune extraordinară a 
Consiliului European – 
masa rotundă din 
22 noiembrie.
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În același timp, criza financiară a demonstrat că autoritățile publice nu dispun de 
mijloace adecvate pentru a gestiona situația băncilor aflate în dificultate pe 
piețele globalizate ale zilelor noastre. Pentru a menține în funcțiune servicii fi-
nanciare esențiale pentru cetățeni și întreprinderi, guvernele au fost nevoite să 
injecteze bani publici în bănci și să emită garanții la un nivel fără precedent: în 
perioada octombrie 2008-octombrie 2011, ajutoarele de stat aprobate de Comi-
sia Europeană și acordate instituțiilor financiare s-au cifrat la 4,5 mii de miliarde 
EUR (echivalentul a 37 % din PIB-ul UE). În acest mod, s-au evitat falimentul 
bancar masiv și dezechilibrele din economie, însă povara deteriorării finanțelor 
publice a rămas pe umerii contribuabililor, fără a se identifica soluții pentru ges-
tionarea situațiilor critice prin care trec marile bănci transnaționale.

Criza financiară a dovedit, de asemenea, necesitatea unor acorduri mai ferme în 
privința gestionării crizelor la nivel național, precum și nevoia de a introduce 
mecanisme adecvate pentru a face față situațiilor de criză care au afectat băncile 
transfrontaliere. În cursul crizei, mai multe bănci importante s-au aflat într-o 
astfel de situație (Fortis, Lehman Brothers, băncile islandeze, Anglo Irish Bank, 
Dexia), ceea ce a indicat faptul că mecanismele existente nu erau eficiente. În 
absența unor resorturi care să permită lichidarea ordonată, statele din UE nu au 
avut altă soluție decât să refinanțeze sectorul bancar.

Propunerile de stabilire a unor norme la nivelul UE pentru redresare și rezoluție 
bancară urmăresc să schimbe această situație. În acest sens, Consiliul European 
din decembrie a solicitat colegislatorilor să ajungă la un acord cu privire la aceste 
propuneri (și la propunerea privind sistemele de garantare a depozitelor – a se 
vedea în cele ce urmează) până în iunie 2013, astfel încât acestea să poată fi 
puse în aplicare de către statele membre în regim de prioritate.

În contextul în care supravegherea bancară devine în mod efectiv responsabilita-
tea unui mecanism de supraveghere unic, Consiliul European a ajuns la concluzia 
că va fi necesar un mecanism de rezoluție unic, investit cu competențele necesare 
pentru a garanta că orice bancă dintr-un stat membru care participă la MSU 
poate beneficia de rezoluție cu ajutorul instrumentelor adecvate. Acesta a invitat 
Comisia să prezinte o propunere în acest sens în 2013.

De asemenea, Consiliul European din decembrie a solicitat colegislatorilor să 
ajungă la un acord asupra unor noi reguli privind cerințele de capital pentru bănci, 
conform propunerii Comisiei din 2011 (cunoscută sub denumirea de CRD IV). 
CRD IV este vitală pentru stabilitatea financiară, iar elaborarea unui cadru de 
reglementare unic pentru bănci constituie o prioritate absolută.

Propunerea Comisiei privind sistemele de garantare a depozitelor a fost pe agen-
dă încă din 2010 și constituie un alt element important al cadrului de reglemen-
tare unic pentru bănci. Trebuie să ne asigurăm că fiecare stat membru dispune de 
un sistem funcțional de garantare a depozitelor finanțat integral. Consiliul Euro-
pean din decembrie a solicitat un acord cu privire la această propunere înainte de 
luna iunie 2013.

În cele din urmă, cadrul de reglementare unic ar putea conține norme referitoare 
la structura sectorului bancar. Raportul Liikanen, întocmit de grupul de experți la 
nivel înalt din cadrul Comisiei privind reforma structurală a sectorului bancar din 
UE (prezidat de Erkki Liikanen, guvernatorul Băncii Finlandei) și publicat în octom-
brie, a propus soluții pentru separarea activității de preluare a depozitelor de alte 
activități cu grad mai mare de risc. În prezent, Comisia analizează aceste idei.
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Protecția consumatorilor în domeniul serviciilor 
financiare

Din cauza lipsei de transparență, a nivelului scăzut de informare privind riscurile 
și a tratării necorespunzătoare a conflictelor de interese, consumatorilor din în-
treaga UE le-au fost vândute în mod repetat produse de investiții și de asigurare 
care nu erau potrivite nevoilor lor. Încrederea consumatorilor în sectorul financiar 
a fost zdruncinată. În plus, legislația existentă nu s-a dezvoltat suficient de rapid 
pentru a reflecta complexitatea tot mai mare a serviciilor financiare.

Problema nivelului scăzut de încredere al consumatorilor poate fi soluționată 
doar prin luarea de măsuri pentru a rezolva aceste deficiențe, creând baze solide 
pentru creșterea economică în UE. Pentru întărirea încrederii consumatorilor și 
creșterea economică pe termen mediu și lung, sunt necesare piețe cu amănuntul 
solide, bine reglementate, care să fie axate pe interesele consumatorilor. De 
aceea, Comisia a prezentat un pachet legislativ care ridică standardele și elimină 
lacunele, în beneficiul consumatorilor. Mai precis, pachetul a propus noi standarde 
favorabile consumatorilor în ceea ce privește informațiile referitoare la investiții, 
a crescut standardele privind consilierea și a înăsprit anumite reguli privind fon-
durile de investiții pentru a garanta siguranța acestora.

Pachetul cuprinde trei propuneri legislative: o propunere de regulament privind 
documentele care cuprind informații esențiale pentru pachetele de produse de 
investiții cu amănuntul (21), o revizuire a directivei privind intermedierea în asigu-
rări (22) și o propunere vizând sporirea protecției pentru cei care cumpără fonduri 
de investiții (23) (domeniu reglementat în prezent de directiva privind organismele 
de plasament colectiv în valori mobiliare).

Aceste dispoziții vor îmbunătăți mediul juridic și de reglementare pe piețele post-
tranzacționare în Uniunea Europeană și vor completa T2S, o inițiativă a Eurosis-
temului de creare a unui mecanism de decontare unic pentru Europa.

În noiembrie, au intrat în vigoare normele privind interdicția swapurilor neacope-
rite pe riscul de credit al datoriei suverane și a vânzărilor în lipsă de acțiuni sau 
datorie suverană (24).

La sfârșitul anului 2012, a intrat în vigoare un nou regulament (25) destinat să 
crească transparența în ceea ce privește instrumentele financiare derivate și să 
reducă riscurile legate de instrumentele financiare derivate extrabursiere.

Materialul video „Criza ne 
poate face mai puternici”.
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PROGRAMUL DE REGLEMENTĂRI FINANCIARE AL COMISIEI EUROPENE ÎN 
CONTEXTUL CRIZEI FINANCIARE ȘI AL ANGAJAMENTELOR LUATE ÎN 
CADRUL G20 (26)

REFORME PROPUSE DE COMISIA EUROPEANă, ADOPTATE ȘI ÎN CURS DE ADOPTARE DE CăTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

BăNCI ȘI ÎNTREPRINDERI DE ASIGURARE PIEȚE FINANCIARE CONSUMATORI

iulie 2010
Directiva CRD III: norme noi privind remunerarea, 
cerințele prudențiale și guvernanța instituțiilor 

financiare (*)

Revizuirea directivei privind sistemele de 
garantare a depozitelor (*)

Revizuirea directivei privind sistemele de 
compensare a investitorilor

septembrie 2010
Introducerea Comitetului european pentru risc sistemic și a autorităților europene de supraveghere pentru bănci, valori mobiliare și piețe și 

asigurări (*)

Regulamentul privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere (*)

Regulamentul privind vânzarea în lipsă și 
anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de 

credit (*)

octombrie 2010
Directiva privind fondurile speculative și 

fondurile de capital privat (*)

decembrie 2010
Reformele agențiilor de rating al creditelor 

(partea 2) (*)
Regulamentul SEPA (Zona unică de plăți în 

euro)

martie 2011 Directiva privind creditul ipotecar

iulie 2011
Revizuirea Directivei privind cerințele de capital 

(CRD IV) (*)
Recomandarea privind accesul la un cont 

bancar de bază

octombrie 2011
Revizuirea Directivei privind piețele instrumentelor financiare (Mifid) și noi măsuri privind 

abuzul de piață (*)

Revizuirea directivelor contabile și a directivei privind transparența

noiembrie 2011 Reformele agențiilor de rating al creditelor (partea 3) (*)

Reforma sectorului auditului

decembrie 2011
Propunere de sistem pentru operațiuni cu 

capital de risc

martie 2012
Propunere privind depozitarii centrali de 

instrumente financiare

iunie 2012 Propunere privind un cadru pentru prevenirea crizelor și gestionarea băncilor (*)

iulie 2012
Directiva privind pachetele de produse de 

investiții cu amănuntul

Revizuire a directivei privind intermedierea de 
asigurări

Revizuirea Directivei OPCVM

septembrie 2012
Uniunea bancară: propuneri referitoare la un 

mecanism unic de supraveghere

(*) Propuneri în cadrul G20.

  Propuneri adoptate de Uniunea Europeană.                  Propuneri ale Comisiei în curs de discutare în Parlament și în Consiliu.
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Sectorul bancar paralel

Ca parte a acestor reforme, au devenit necesare măsuri de gestionare a zonei din 
ce în ce mai vaste a activităților de creditare nebancare, așa-numitul sector 
bancar paralel sau „din umbră” (shadow banking), care până în prezent nu a făcut 
în mod deosebit obiectul reglementării și supravegherii prudențiale. Într-o anumi-
tă măsură, sectorul bancar paralel îndeplinește funcții importante în cadrul siste-
mului financiar. El creează, de pildă, noi surse de finanțare și le oferă investitorilor 
alternative la depozitele bancare, însă poate implica și riscuri potențiale la adresa 
stabilității financiare pe termen lung, deoarece în sectorul financiar se pot acu-
mula surse necunoscute de risc și există posibilitatea ca riscurile din sistemul 
bancar paralel să se transmită sectorului bancar clasic.

În martie, Comisia a prezentat o carte verde (27) care analizează măsurile existen-
te și propune un cadru de reglementare. Principalele domenii analizate sunt 
gestionarea activelor, împrumutul valorilor mobiliare, contractele de report și 
securitizarea. Comisia va înainta propuneri legislative la începutul anului 2013.

Agențiile de rating de credit

Modificările aduse regulamentului privind agențiile de rating de credit au fost 
stabilite de comun acord de Parlament și Consiliu în noiembrie. Noile norme vor 
duce la o responsabilizare a agențiilor de rating pentru acțiunile lor, întrucât ra-
tingurile nu sunt doar simple avize. Prin urmare, noile norme garantează că o 
agenție de rating poate fi trasă la răspundere în caz de neglijență sau intenție 
prin care aduce prejudicii unui investitor. Regulamentul va încuraja concurența, de 
exemplu prin introducerea unor norme de rotație, deși acestea se vor limita la 
instrumentele financiare structurate complexe. Noile norme vor crește 
independența agențiilor de rating și vor elimina conflictele de interese, prin intro-
ducerea restricțiilor de participare pentru acționarii mari. Investitorilor li se va 
interzice să dețină simultan participări importante în mai mult de o agenție de 
rating pentru a se asigura o independență suficientă a agențiilor de rating de 
credit.

Agențiile de rating de credit sunt actori majori pe piețele financiare actuale, întru-
cât activitățile de rating au un impact direct asupra investitorilor, a debitorilor, a 
emitenților și a guvernelor. De exemplu, o scădere a ratingului unei companii 
poate avea consecințe privind capitalul pe care o bancă trebuie să îl dețină, iar o 
scădere a ratingului datoriei suverane crește costurile la care o țară se poate 
împrumuta. În pofida adoptării unei legislații europene privind agențiile de rating 
de credit în 2009 și în 2010, evoluțiile în contextul crizei datoriilor din zona euro 
au arătat că actualul cadru de reglementare nu este suficient de bun. Astfel, în 
noiembrie 2011, Comisia a înaintat propuneri care vizează înăsprirea cadrului 
actual și soluționarea deficiențelor restante.

În noiembrie 2012, s-a ajuns la un acord politic la nivelul UE cu privire la normele 
suplimentare pentru agențiile de rating de credit care vizează reducerea utilizării 
excesive a ratingurilor, eradicarea conflictelor de interese și instituirea unui regim 
de răspundere civilă. Agențiile de rating vor trebui să fie mai transparente atunci 
când acordă ratinguri pentru state suverane, să respecte o serie de norme privind 
calendarul ratingurilor suverane și să justifice calendarul publicării de ratinguri 
nesolicitate pentru datoriile suverane. Acestea vor trebui să respecte norme mai 
stricte în virtutea cărora vor avea o responsabilitate mai mare pentru greșeli în 
caz de neglijență sau intenție. Acest lucru este important deoarece ratingurile au 
un impact direct asupra piețelor financiare și a economiei în sens larg și, prin 
urmare, asupra prosperității cetățenilor europeni.
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Cerințele de capital

S-au propus, de asemenea, norme europene pentru consolidarea reglementării 
sectorului bancar (28) (pachetul CRD IV), dar nu s-a ajuns încă la un acord în cadrul 
Consiliului.

Taxa pe tranzacțiile financiare

Introducerea la nivelul UE a unei taxe pe tranzacțiile financiare (TTF) a fost un 
punct important pe agendă în 2012. O TTF, astfel cum a fost propusă (29) de Co-
misie în 2011, ar facilita o contribuție echitabilă la finanțele publice din partea 
sectorului financiar și participarea la costurile de reconstituire a economiilor 
europene.

În plus, o TTF ar putea reduce semnificativ contribuțiile statelor membre la buge-
tul UE. În luna mai, Parlamentul a sprijinit cu fermitate propunerea Comisiei. Cu 
toate acestea, la 22 iunie, s-a constatat că nu există sprijin unanim pentru o TTF, 
astfel cum a fost propusă de Comisie, în cadrul Consiliului de Miniștri. În octom-
brie, 11 state membre (30) au adresat Comisiei o scrisoare prin care solicită 
inițierea procedurii de cooperare consolidată în domeniul TTF, care să le permită 
să introducă o astfel de măsură fiscală. La 13 noiembrie, în cadrul Consiliului 
Afaceri Economice și Financiare, Țările de Jos și-au exprimat interesul de a adera 
la grupul respectiv în anumite condiții. La 12 decembrie, Parlamentul European 
și-a dat acordul cu privire la procedură cu o majoritate covârșitoare (81 % din 
voturile exprimate), în timp ce discuțiile privind autorizarea unui grup restrâns de 
state membre să introducă o TTF armonizată sunt încă în curs de desfășurare în 
cadrul Consiliului. O astfel de decizie trebuie luată cu majoritate calificată. Odată 
ce această autorizație este acordată, Comisia va prezenta o propunere privind 
conținutul, domeniul de aplicare și detalii de implementare a taxei.

Ajutoarele de stat

Rolul Comisiei în temeiul normelor privind ajutoarele de stat (31) a asigurat o 
abordare coordonată a restructurării băncilor, menținându-se, în același timp, 
condiții de concurență echitabile. Normele privind ajutoarele de stat pentru bănci 
în condiții de criză mențin condiții de concurență echitabile în cadrul pieței inter-
ne, asigurând stabilitatea financiară și restructurând beneficiarii ajutorului pentru 
viabilitate pe termen lung fără sprijinul statului. Băncilor li s-a solicitat să renunțe 
la modelele de afaceri neviabile, bazate pe îndatorarea excesivă și dependența 
prea mare de finanțarea interbancară pe termen scurt, și au fost încurajate să se 
concentreze din nou asupra activităților de bază. Comisia este singura instituție 
care impune în mod explicit condiții de partajare a costurilor, contribuind la redu-
cerea hazardului moral în viitor, și care solicită măsuri proporționate pentru a li-
mita denaturările concurenței care rezultă în urma acordării ajutorului.

Pe tot parcursul anului 2012, Comisia a continuat să utilizeze controlul ajutoare-
lor de stat pentru a contribui la restabilirea solidității sectorului financiar. Chiar și 
atunci când băncile se bazează în mare măsură pe ajutoare de stat, acestea pot 
fi autorizate să rămână pe piață în cazul în care unele părți din activitățile lor 
continuă să aibă o perspectivă realistă de restabilire a viabilității. Condiția este să 
își reducă considerabil dimensiunea și să își modifice substanțial modelul de 
afaceri pentru a se concentra numai asupra activităților viabile. Prin urmare, Co-
misia trebuie să se asigure că băncile nu fac apel la banii contribuabililor mai 
mult decât este necesar pentru a se restructura și că acestea pot să funcționeze 
fără sprijin public în viitor. Restabilirea unui sector financiar mai sănătos, capabil 
să finanțeze economia reală, este indispensabilă pentru redresarea economiei în 
Europa.

R A P O R T  G E N E R A L  2 0 1 2  —  C A P I T O L U L  244



Aprobarea planului de restructurare a Banco Português de Negócios (BPN), de 
exemplu, ilustrează această abordare. Planul de restructurare include vânzarea 
BPN către Banco BIC Portugalia.

Comisia s-a ocupat, de asemenea, de o serie de cazuri de ajutoare de restructu-
rare pentru băncile germane (Landesbanken) care s-au bazat anterior, într-o 
mare măsură, pe ajutoare publice. Băncile au fost restructurate în mod semnifi-
cativ, cu perspective reale de restabilire a viabilității. În iulie, Comisia a finalizat 
ultimele două cazuri, și anume BayernLB și NordLB. Acestora li s-a permis să 
rămână pe piață, cu condiția să își modifice modelul de afaceri și să se concen-
treze pe activitățile viabile. În special în ceea ce privește BayernLB, Comisia a 
impus o reducere semnificativă a dimensiunii băncii și obligația de a rambursa 
suma de 5 miliarde EUR din ajutorul de salvare care a depășit ajutorul de stat 
minim necesar restructurării.

În plus, Comisia a reacționat în mai la anularea parțială de către Curte a deciziei 
sale privind ING din 2009, publicând o nouă decizie de restructurare – cu analiza 
suplimentară solicitată de către Curte – prin care confirmă că planul prezentat de 
ING în 2009 a permis restabilirea viabilității și atenuarea denaturării concurenței.

În decembrie, Comisia a aprobat rezoluția ordonată a grupului Dexia. Începând 
din 2008, Dexia a beneficiat de măsuri semnificative de sprijin public, care au 
fost autorizate pe baza unui plan de restructurare de către Comisie în 2010. 
Deoarece Dexia nu a reușit să pună în aplicare planul de restructurare și s-a 
confruntat cu dificultăți suplimentare, Belgia, Franța și Luxemburg au recunoscut 
necesitatea rezoluției situației grupului Dexia. În vreme ce grupul rezidual este în 
prezent în curs de lichidare, entitatea belgiană a fost cumpărată de statul belgian 
și a fost redenumită Belfius, iar activitățile principale franceze de creditare muni-
cipală au devenit parte a unei noi bănci de dezvoltare din Franța.

Controlul ajutoarelor de stat a fost, de asemenea, un factor decisiv în contextul 
evaluării de către Comisie a planurilor de restructurare ale băncilor din țările 
participante la program. În acest sens, rolul Comisiei a evoluat în mod considera-
bil în ultimele luni și, în cazul Spaniei, a ajuns aproape la a efectua un proces de 
rezoluție (32). Comisia a fost întotdeauna un actor central în soluționarea situației 
băncilor, însă atribuțiile sale au fost consolidate recent în cadrul programului 
spaniol.
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Memorandumul de înțelegere cu Spania stipulează că acordarea de sprijin în 
cadrul MES pentru recapitalizarea băncilor spaniole este condiționată de aproba-
rea de către Comisie a planurilor de restructurare ale băncilor. Acest lucru a în-
semnat că nu s-au putut debloca niciun fel de fonduri până când Comisia nu a 
stabilit că au fost îndeplinite satisfăcător criteriile pentru acordarea ajutoarelor 
de stat – restabilirea viabilității pe termen lung, repartizarea adecvată a costurilor 
și limitarea denaturării concurenței. Acest mecanism a asigurat o mai bună mo-
nitorizare de către Comisie în vederea soluționării situației băncilor spaniole și a 
dus la o accelerare semnificativă a procedurii – a durat mai puțin de șase luni să 
aprobe planurile de restructurare ale unui număr de opt bănci spaniole.

Comisia a concluzionat în noiembrie că planurile de restructurare ale altor patru 
bănci spaniole, BFA/Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc și Banco de Valencia 
respectă normele UE privind ajutoarele de stat. Restructurările profunde prin care 
au trecut BFA/Bankia, NCG Banco și Catalunya Banc le vor permite să devină via-
bile pe termen lung fără sprijin constant din partea statului. În plus, băncile și 
acționarii lor contribuie în mod corespunzător la costurile de restructurare. În cele 
din urmă, planurile prevăd garanții suficiente pentru a limita denaturările 
concurenței cauzate de sprijinul acordat de stat. Având în vedere imposibilitatea 
restabilirii viabilității Banco de Valencia ca instituție autonomă, aceasta va înceta 
să existe ca entitate independentă și va fi vândută și integrată în CaixaBank.

În luna decembrie, Comisia a aprobat planurile de restructurare ale altor patru 
bănci spaniole, Liberbank, Caja3, Banco Mare Nostrum și Banco CEISS. Planurile 
vor garanta faptul că viabilitatea băncilor pe termen lung va fi restabilită și că 
acestea vor redeveni instituții de credit solide în Spania. Banco CEISS va fi vân-
dută, iar Banco Mare Nostrum și Liberbank vor trebui să fie cotate la bursa de 
valori înainte de sfârșitul perioadei de restructurare. Caja3 va înceta să existe ca 
entitate de sine stătătoare.

În 2012, Comisia a propus o reformă a ajutoarelor de stat. Pentru mai multe 
detalii, a se vedea capitolul 3.

Sediul central al băncii 
Bankia, la Madrid (Spania).
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Finanțarea viitorului:  garantarea unor 
venituri publice sustenabile prin 
îmbunătățirea coordonării politicilor fiscale
Politica fiscală poate contribui la consolidarea bugetară și la creștere. Fiscalitatea 
ține în principal de competența statelor membre, însă, în luna martie, în cadrul 
analizei anuale a creșterii, liderii europeni au invitat statele membre, după caz, să 
își revizuiască sistemele fiscale. Obiectivul este:

 � eliminarea scutirilor nejustificate, care nu fac decât să încurajeze îndatorarea;

 � lărgirea bazei de impozitare;

 � redirecționarea sarcinii fiscale impuse asupra muncii către taxele care 
stimulează creșterea economică, cum ar fi cele asupra consumului și asupra 
proprietății;

 � creșterea fiscalității în domeniul mediului;

 � îmbunătățirea eficienței colectării impozitelor și combaterea evaziunii fiscale.

La Consiliul European din martie, statele membre au cerut Comisiei „să dezvolte 
rapid modalități concrete pentru a îmbunătăți lupta împotriva fraudei fiscale și a 
evaziunii fiscale, inclusiv în legătură cu țările terțe, și să prezinte un raport până 
în iunie 2012”. Amploarea economiei subterane se estimează a fi de aproape o 
cincime din PIB în medie în statele membre, și anume de 2,4 mii de miliarde EUR, 
ceea ce duce la o pierdere cauzată de evaziunea fiscală și de fraudă estimată la 
aproximativ o mie de miliarde de euro în fiecare an în UE. Date fiind globalizarea 
economiei și progresul tehnologic, este evident că această problemă nu va putea 
fi rezolvată prin eforturi izolate, la nivel național.

Ca răspuns, Comisia a propus o serie de măsuri pentru a asigura sustenabilitatea 
și stabilitatea finanțelor publice:

 � La 2 mai, Consiliul a adoptat un regulament (33) de stabilire a unor norme noi 
privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor. Adoptarea acestui 
regulament va permite statelor membre să controleze mai ușor circulația 
produselor accizabile și să accelereze colectarea accizelor.

 � La 27 iunie, Comisia a prezentat în cadrul summitului UE măsuri concrete (34) 
care urmează a fi analizate mai în detaliu, cum ar fi sancțiunile minime pentru 
infracțiunile fiscale, un număr de identificare fiscală transfrontalieră și o cartă 
a contribuabilului din UE.

 � La 31 iulie, Comisia a propus un nou instrument (35) de reacție rapidă la frauda 
TVA de tip „carusel”, care reprezintă o pierdere de miliarde de euro în fiecare 
an pentru bugetul UE și bugetele naționale. De exemplu, în perioada iunie 
2008-decembrie 2009, aproximativ 5 miliarde EUR s-au pierdut ca urmare a 
fraudării TVA în domeniul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Un 
stat membru care se confruntă cu un caz grav de fraudare neașteptată și 
masivă a TVA ar putea pune în aplicare, în cadrul mecanismului de reacție 
rapidă, anumite măsuri de urgență, într-un mod care nu este în prezent permis 
de legislația în materie de TVA. Acest mecanism ar permite îmbunătățirea 
semnificativă a mijloacelor de luptă împotriva sistemelor complexe de fraudă, 
precum frauda de tip „carusel”, și reducerea pierderilor financiare ireparabile 
care s-ar produce altfel.
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 � La 6 decembrie, Comisia a prezentat un plan de acțiune privind combaterea 
fraudei și a evaziunii (36), care conține măsuri specifice aplicabile rapid. În 
paralel, Comisia a prezentat, de asemenea, două recomandări destinate să 
încurajeze statele membre să ia măsuri urgente și coordonate împotriva 
paradisurilor fiscale (37) și a planificării fiscale agresive (38). Utilizând criterii 
comune, statele membre sunt încurajate să identifice paradisurile fiscale, să le 
introducă pe liste negre naționale și să aplice măsuri pentru a convinge aceste 
țări din afara UE să aplice standardele de guvernanță ale UE. În recomandarea 
privind planificarea fiscală agresivă, statele membre sunt încurajate să își 
consolideze convențiile privind evitarea dublei impuneri, pentru a preveni 
lacunele legislative de care se folosesc unele întreprinderi pentru a evita plata 
impozitelor.
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În 2012, abordarea Uniunii cu privire la reformele structurale și la 
îmbunătățirea competitivității s-a bazat pe Strategia Uniunii Europene 
pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, Europa 2020. Dacă 
gestionarea crizei a rămas în continuare pe ordinea de zi, s-a impus din ce în 
ce mai stringent nevoia de a genera creștere și locuri de muncă durabile. La 
jumătatea anului, Strategia Europa 2020 a fost completată de un pact pentru 
creștere economică și locuri de muncă, liderii europeni încercând să facă față 
efectelor șomajului și dificultăților sociale generate de acesta. Convingerea 
reînnoită că industria prelucrătoare ar putea juca un rol mai important pentru 
a stimula creșterea a fost însoțită de o serie de alte inițiative de politici 
menite să transforme sectoare diverse, precum tehnologiile informației și ale 
comunicațiilor, agricultura și pescuitul în vectori de creștere. În acest an marcat 
de cea de a douăzecea aniversare a pieței unice, stimularea potențialului de 
creștere și de creare de locuri de muncă al pieței unice a reprezentat elementul 
central al politicilor create. Au fost depuse în continuare eforturi pentru a 
răspunde nevoilor persoanelor defavorizate și pentru a le oferi acestora acces 
la educație, formare și locuri de muncă.



Politicile UE pentru creștere economică – 
Europa 2020

Pactul pentru creștere economică

Consiliul European din decembrie a evaluat progresele realizate în ceea ce privește 
stimularea creșterii și a locurilor de muncă. În 2013, statele membre și Parlamentul 
European vor avea responsabilitatea de a adopta și de a pune în aplicare numeroa-
sele propuneri de stimulare a creșterii prezentate de Comisie. Consiliul European a 
solicitat în special colegislatorilor să continue progresele realizate în ceea ce privește 
acordurile recente cu privire la mai multe propuneri legate de Actul privind piața uni-
că I, prin adoptarea fără întârziere a propunerilor aflate încă în discuție și finalizarea 
propunerilor referitoare la Actul privind piața unică II până la sfârșitul actualei legis-
laturi. Punerea în aplicare rapidă și completă a pachetului privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor și a noii comunicări privind adecvarea reglementărilor UE (1) 
ar aduce, de asemenea, o contri buție importantă la redresarea economică.

Educație și formare

În cadrul semestrului european 2012, Comisia a făcut recomandări specifice (2) 
statelor membre în domeniul educației și formării profesionale, concentrându-se 
pe următoarele priorități:

 � rezultatele țărilor cu privire la principalele obiective educaționale ale Strategiei 
Europa 2020, și anume părăsirea timpurie a școlii și rata de absolvire în 
învățământul terțiar sau echivalent, inclusiv strategiile de combatere a 
părăsirii timpurii a școlii și calitatea învățământului superior;

 � reformele în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv cele 
referitoare la ucenicie, ca urmare a inițiativei privind oportunitățile pentru 
tineri/echipelor de acțiune pentru tineri;

 � soluționarea problemelor legate de grupuri defavorizate specifice.

În contextul acestor recomandări, a fost subliniată necesitatea menținerii 
investițiilor în educație și formare profesională, ca parte a unei consolidări fiscale 
favorabile creșterii.

Deși multe măsuri directe menite să promoveze competențele și calificările tre-
buie să fie luate la nivelul statelor membre, o serie de inițiative la nivel european 
au fost lansate în cursul anului.

În aprilie, Comisia a lansat campania „We mean business”, menită să încurajeze 
societățile să propună mai multe stagii tinerilor, pentru a le permite să își dezvol-
te competențele și perspectivele de angajare. În 2012, Comisia a oferit sprijin 
financiar pentru un total de 130 000 de stagii în întreprinderi prin intermediul 
programelor Leonardo da Vinci și Erasmus pentru studenții din învățământul 
profesional și învățământul superior.

În septembrie, Comisia a lansat o inițiativă pentru a impulsiona recunoașterea 
aptitudinilor și competențelor dobândite în afara cadrului școlar sau universitar. 
Obiectivul este acela de a spori posibilitățile de angajare în special pentru tinerii 
șomeri și pentru persoanele cu puține calificări formale, cum ar fi lucrătorii în 
vârstă și slab calificați. De asemenea, inițiativa urmărește să îmbunătățească 
accesul la învățământul superior, în special pentru studenții adulți. Prioritățile 
Agendei pentru noi competențe și locuri de muncă au fost menținute în 2012, în 
special prin lansarea panoramei competențelor în UE și a pașaportului european 
privind competențele. Tot în acest an a fost creată prima versiune a Clasificării 
europene a aptitudinilor, competențelor și ocupațiilor (ESCO), iar Comisia a pro-
pus, de asemenea, modernizarea sistemelor de recunoaștere a calificărilor profe-
sionale și facilitarea mobilității lucrătorilor în cadrul UE.

„Comisia a afirmat în mod repetat că întărirea economiei 
trebuie să fie însoțită de o creștere durabilă generată de 
reforme structurale și de investiții bine orientate.” – José 
Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, 3 iulie 
2012
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În noiembrie, Comisia a publicat strategia „Regândirea educației”, care cuprinde 
recomandări privind modul în care pot fi modernizate și finanțate sistemele de 
educație și formare profesională din Europa. Strategia a inclus primul raport de 
monitorizare a educației și formării (education and training monitor), care 
menționează progresele înregistrate și deficiențele persistente în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Strategiei pentru educație și formare 2020. O analiză a fi-
ecărei țări a evidențiat performanțele statelor membre în raport cu obiectivele, 
criteriile de referință și indicatorii stabiliți pentru educație și formare.

Ocuparea forței de muncă și incluziunea socială

Pachetul privind ocuparea forței de muncă
Pachetul a fost publicat în aprilie (3). Scopul lui este de a identifica cele mai efici-
ente instrumente și metode pentru o redresare generatoare de locuri de muncă 
și de a evidenția modalități de îmbunătățire a guvernanței și a coordonării UE în 
domeniul ocupării forței de muncă.

Pachetul subliniază faptul că politicile privind piața muncii care se concentrează 
asupra ofertei, cum ar fi îmbunătățirea capacității de inserție profesională și po-
liticile de activare, sunt importante, dar, în contextul penuriei de locuri de muncă, 
ele trebuie să fie însoțite de politici adecvate care vizează cererea. În consecință, 
el identifică o serie de politici care reprezintă modalități eficiente de a susține 
cererea, cum ar fi subvențiile pentru angajare în cazul locurilor de muncă nou 
create, trecerea de la impozitarea veniturilor salariale la taxele de mediu (fără 
incidență asupra bugetului) și un sprijin crescut acordat întreprinderilor nou cre-
ate, activităților independente și economiei sociale. În plus, în ceea ce privește 
cererea, el identifică economia ecologică, tehnologiile informației și comunicării și 
serviciile de sănătate drept domenii care pot genera numeroase oportunități de 
locuri de muncă și propune planuri de acțiune concrete și detaliate pentru a 
sprijini și a dezvolta potențialul de creare de locuri de muncă al acestor 
sectoare.

Pachetul privind ocuparea forței de muncă subliniază dinamica pieței muncii prin 
identificarea unor elemente-cheie precum investițiile în competențe și crearea 
unei piețe a muncii cu adevărat europene.

Mai mult, pachetul abordează chestiunea consolidării guvernanței politicii privind 
ocuparea forței de muncă. Acesta propune o mai bună implicare a partenerilor 
sociali în guvernanța europeană, mai ales prin crearea unui format tripartit euro-
pean, respectând pe deplin autonomia partenerilor sociali, pentru schimbul de 
opinii cu privire la evoluția salariilor. De asemenea, statele membre sunt invitate 
să își prezinte „planurile naționale privind locurile de muncă”, ca parte integrantă 
a programelor lor naționale de reformă.

László Andor, comisarul 
pentru ocuparea forței de 
muncă, afaceri sociale și 

incluziune, la deschiderea 
„Zilelor locurilor de 

muncă” 2012.
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Protecția drepturilor la pensie suplimentară ale persoanelor 
care își schimbă locul de muncă

Spre deosebire de pensiile de securitate socială prevăzute de lege care sunt 
coordonate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (4), drepturile de 
pensie suplimentară pot fi pierdute dacă persoanele în cauză pleacă să mun-
cească în străinătate.

Propunerea de directivă (5) prezentată de Comisie în 2005 [și modificată în 
2007 (6)] a încercat să rezolve această problemă, însă nu s-a obținut acordul 
Consiliului.

Cartea albă privind pensiile, publicată de Comisie în 2012 (7), a relansat 
această dezbatere, iar președinția cipriotă a prezidat discuții pe această 
temă în cadrul Consiliului.

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
Inițiativa UE „Oportunități pentru tineret” (8) a continuat să fie o componen-
tă-cheie în efortul de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Ea a apărut ca 
urmare a deciziei luate în comun de statele membre de a acționa în patru domenii 
principale: prevenirea părăsirii timpurii a școlii; dezvoltarea competențelor rele-
vante pentru piața forței de muncă; sprijinul acordat tinerilor pentru a obține o 
primă experiență profesională și de formare la locul de muncă, în special prin 
programe de ucenicie și stagii; facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii și la 
viața activă.

Comisia a lansat un exercițiu-pilot de mobilizare a fondurilor structurale în cele 
15 state membre în care ratele șomajului în rândul tinerilor se situează peste 
media UE. Rezultatele inițiale s-au dovedit a fi încurajatoare. În cadrul inițiativei 
au fost mobilizate aproximativ 10,4 miliarde EUR, de care au beneficiat cel puțin 
540 000 de tineri și 56 000 de IMM-uri.

Pentru a-i ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă în alt stat membru, a 
fost lansat la nivel european programul „Primul tău loc de muncă EURES”. Aceasta 
este o inițiativă-pilot care are rolul de a oferi un serviciu personalizat de plasare 
a forței de muncă, atât pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă, cât și 
pentru angajatori.

La sfârșitul anului 2012, Comisia a prezentat o propunere de recomandare a 
Consiliului privind garanțiile pentru tineri, inclusiv recomandarea esențială de a se 
asigura o ofertă de locuri de muncă, educație sau formare de calitate în termen 
de patru luni după ce tinerii intră în șomaj sau părăsesc sistemul de educație și 
alte recomandări menite să servească drept orientări pentru a atinge acest 
obiectiv principal.

Campania „Tineretul în mișcare” a continuat să ofere informații privind posibilitățile 
de studii sau de muncă în străinătate pentru tineri, finanțate prin fonduri UE. În 
2012, în cadrul acestei campanii, au fost organizate evenimente în Belgia, Repu-
blica Cehă, Germania, Irlanda, Spania, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, 
Austria, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit 
care au permis tinerilor să aibă acces la informații privind posibilitățile de a stu-
dia, de a urma cursuri de formare, de a munci sau de a face voluntariat în altă 
țară.
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Programul de distribuire a produselor alimentare și 
propunerea privind Fondul de ajutor european pentru cele mai 
defavorizate persoane
Programul UE de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai 
defavorizate din comunitate funcționează din decembrie 1987, când Consiliul a 
adoptat normele privind deblocarea stocurilor de produse agricole pentru 
intervenții publice pentru statele membre care doreau să le utilizeze drept aju-
toare alimentare la nivelul UE. Ca urmare a unui acord între Parlamentul European 
și Consiliu, noile norme (9), cu efect retroactiv de la 1 ianuarie, au fost adoptate 
la 15 februarie. Principalele dispoziții ale programului revizuit sunt următoarele:

 � Programul va fi în continuare finanțat în întregime din bugetul UE, cu un 
plafon anual de 500 de milioane EUR.

 � Programul actual ia sfârșit după o perioadă de eliminare treptată, care ar 
trebui să se încheie odată cu finalizarea planului anual pentru 2013.

 � Temeiul juridic al Programului UE de distribuire a produselor alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate rămâne neschimbat [articolul 42 și articolul 
43 alineatul (2)] pe durata perioadei de eliminare treptată.

 � Achizițiile de pe piață devin o sursă regulată de aprovizionare în cadrul 
programului, completând stocurile de intervenție. Cu toate acestea, s-ar 
acorda prioritate utilizării stocurilor de intervenție adecvate, în cazul în care 
acestea sunt disponibile.

 � Statele membre aleg produsele alimentare pe baza unor criterii obiective, 
inclusiv valorile nutritive și adecvarea pentru distribuție.

 � Statele membre pot acorda prioritate produselor alimentare originare din 
Uniune.

 � Costurile de depozitare suportate de organizațiile caritabile devin eligibile 
pentru rambursare.

În octombrie, Comisia a prezentat o propunere de creare a unui nou Fond de 
ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane ca parte a cadrului finan-
ciar multianual 2014-2020 pentru ajutorarea celor mai defavorizate persoane 
din UE. Fondul va oferi sprijin sistemelor din statele membre care furnizează 
produse alimentare persoanelor celor mai defavorizate, precum și îmbrăcăminte 
și alte bunuri esențiale persoanelor fără adăpost și copiilor săraci.

Sărăcia în rândul copiilor
Statele membre și Comisia au pregătit un nou raport cuprinzător privind sărăcia 
în rândul copiilor (10), care a fost adoptat în luna iunie. El va sta la baza recoman-
dării privind sărăcia în rândul copiilor pe care o va face Comisia în 2013.

Strategia Europa 2020 oferă un nou impuls politicilor de combatere a sărăciei în 
rândul copiilor. Unul dintre cele cinci obiective principale ale sale este acela de a 
reduce numărul persoanelor amenințate de sărăcie cu 20 de milioane, adică cu 
20 %, până în 2020. O serie de state membre au stabilit obiective specifice 
pentru sărăcia în rândul copiilor, în timp ce două treimi au menționat sărăcia în 
rândul copiilor ca o provocare importantă în cadrul programelor lor naționale de 
reformă.

Integrarea romilor
În mai, Comisia a adoptat o comunicare (11) care a evaluat strategiile de integrare 
a romilor prezentate de statele membre. În cadrul semestrului european, Comisia 
a evaluat, de asemenea, coerența strategiilor naționale de integrare a romilor cu 
politicile generale propuse în cadrul programelor naționale de reformă. Pe aceas-
tă bază, au fost făcute recomandări specifice fiecărei țări privind incluziunea ro-
milor, adresate Bulgariei, Ungariei și Slovaciei.
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Cercetare, dezvoltare și inovare

Spațiul european de cercetare
Spațiul european de cercetare (SEC) contribuie la Strategia Europa 2020, repre-
zentând o componentă esențială a inițiativei emblematice „Uniunea inovării” (12). 
În 2012 s-a păstrat aceeași dinamică prin adoptarea comunicării „Un parteneriat 
consolidat al Spațiului european de cercetare pentru excelență și creștere” (13). Au 
fost identificate cinci domenii prioritare: eficientizarea sistemelor naționale de 
cercetare, optimizarea cooperării și a concurenței transnaționale, deschiderea 
pieței forței de muncă pentru cercetători, promovarea egalității de șanse între 
femei și bărbați și integrarea acestui principiu în cercetare și optimizarea 
circulației, accesibilității și transferului cunoștințelor științifice, inclusiv grație SEC 
digital. Comunicarea constituie un răspuns la apelurile lansate de liderii europeni 
de a finaliza SEC până în 2014.

EXECUȚIA BUGETARĂ ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII TEHNO -
LOGICE (CDT) DIN 2007 PÂNĂ ÎN 2012 ȘI PERSPECTIVE PENTRU 2013

O Uniune a inovării
UE a continuat să facă progrese importante privind punerea în aplicare a măsu-
rilor necesare pentru ca inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” a Strategiei 
Europa 2020 să devină realitate. Investițiile private în cercetare și inovare vor 
primi un nou impuls datorită celor patru măsuri menite să creeze o piață unică a 
inovării:

 � reducerea costurilor de brevetare în Europa cu 80 % ca urmare a adoptării în 
comun de către Parlamentul European și Consiliu a unui brevet unic în 
decembrie 2012 (14);

 � modernizarea și accelerarea procesului de standardizare pentru a dezvolta și 
a pătrunde pe noi piețe, reducând la jumătate timpul necesar pentru obținerea 
unui standard;

 � stoparea fragmentării piețelor europene de capital de risc prin intermediul 
unui „pașaport UE pentru fondurile cu capital de risc”; și

 � utilizarea potențialului de inovare al achizițiilor publice prin includerea unor 
propuneri concrete care să favorizeze inovațiile în directivele UE privind 
achizițiile publice.
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În plus, inițiativa „O Uniune a inovării” este susținută, de asemenea, prin finanțări 
concrete ale inovării. În acest scop, ultima serie de cereri de propuneri pentru 
cercetare din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru (PC7) a atins cifra cea 
mai mare de până acum, 8,1 miliarde EUR. Cererile de propuneri vizează atât 
inovarea, cât și o serie de probleme societale, și asigură trecerea către „Ori-
zont 2020”, următorul program de finanțare pentru cercetare și inovare din UE 
pentru perioada 2014-2020. Cererile vor sprijini proiecte și idei care vor impulsi-
ona competitivitatea Europei și vor aborda aspecte precum sănătatea umană, 
protecția mediului și definirea unor noi soluții la provocările din ce în ce mai mari 
legate de urbanizare și gestionarea deșeurilor. Aceste ultime cereri de propuneri 
din cadrul PC7 acoperă o parte a ciclului de inovare mult mai mare ca până acum. 
Ele vor reduce perioada de timp necesară pentru ca ideile să fie puse în practică 
pe piață prin sprijinirea proiectelor-pilot, exploatarea rezultatelor cercetărilor 
existente, acțiuni de standardizare, achiziții publice în domeniul inovării, acțiuni 
specifice IMM-urilor și prin multe alte metode.

Parteneriatele europene pentru inovare

Parteneriatele europene pentru inovare adoptă o nouă abordare pentru a 
accelera dezvoltarea unor soluții inovatoare ca răspuns la anumite provocări 
societale prin mobilizarea părților interesate de-a lungul întregului lanț cer-
cetare-dezvoltare-inovare, reunind părțile interesate din sectoarele public și 
privat, atât în ceea ce privește cererea, cât și în ceea ce privește oferta, la 
nivel transfrontalier și transsectorial. Toate parteneriatele și-au propus 
obiective ambițioase până în 2020, iar primele rezultate sunt așteptate să 
apară în decurs de 2-3 ani.

Au fost deja lansate parteneriate europene pentru inovare în următoarele 
domenii:

 � îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate;

 � materii prime;

 � apă;

 � productivitatea și sustenabilitatea agriculturii.

În plus, a fost propus parteneriatul european pentru inovare „Orașe și 
comunități inteligente”.

Inițiativele din cadrul procesului de programare comună încep să dea rezultate: 
sunt lansate acțiuni și cereri de propuneri comune referitoare la provocări socie-
tale majore cum ar fi îmbătrânirea populației, cunoștințele în materie de climă 
sau siguranța aprovizionării cu alimente. Ele structurează în acest mod SEC, după 
cum se prevede în comunicarea inițială a Comisiei (15). Comisia sprijină toate cele 
zece inițiative de programare comună prin acțiuni de coordonare și sprijin, pentru 
a facilita evoluția acestora. Patru din cele zece inițiative de programare comună 
au adoptat în acest an agende de cercetare strategică (16) și câteva dintre ele 
investesc deja în acțiuni și cereri de propuneri comune pentru o sumă totală de 
aproximativ 50 de milioane EUR în 2012.

Máire Geoghegan-Quinn, 
comisarul pentru 

cercetare, inovare și 
știință, în fața unui 

autobuz cu „emisii zero” 
care funcționează cu 

hidrogen.
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Tehnologiile generice esențiale – o punte către creștere economică și 
ocuparea forței de muncă
Comunicarea „Pregătiri pentru viitorul nostru: dezvoltarea unei strategii comune 
pentru tehnologiile generice esențiale în UE” (17) a fost publicată în luna iunie. Se 
estimează că piața mondială a tehnologiilor generice esențiale (TGE), care cuprin-
de micro- și nanoelectronica, materialele avansate, biotehnologia cu aplicabilitate 
industrială, fotonica, nanotehnologia și sistemele de producție avansate, va 
crește de la aproximativ 650 de miliarde EUR până la peste 1 000 de miliarde 
EUR până în 2015. Obiectivele Comisiei sunt: promovarea cercetării în acest do-
meniu prin alocarea a 6,7 miliarde EUR pentru dezvoltarea de capacități industri-
ale, elaborarea și punerea în aplicare a unui program de lucru multianual pentru 
proiecte și implementarea unor parteneriate public-privat orientate către inovare. 
Introducerea în practică a TGE este importantă atât pentru competitivitatea in-
dustrială, cât și pentru a răspunde problemelor societale. Aceste tehnologii joacă 
un rol transversal și cu multiple fațete, după cum o arată numărul de IMM-uri 
active în acest domeniu și numărul de locuri de muncă de calitate astfel create. 
La sfârșitul anului, Comisia a prezentat o comunicare referitoare la cadrul de re-
glementare a nanomaterialelor (18), care a identificat posibile lacune și a sugerat 
acțiuni pentru soluționarea lor și pentru o mai bună aplicare a cadrului legislativ 
existent.

Acces liber la rezultatele activității de cercetare finanțate de UE pentru a 
stimula capacitatea de inovare a Europei
În iulie, Comisia a prezentat o comunicare (19) și o recomandare (20) pentru 
îmbunătățirea accesului la informațiile științifice obținute în Europa, în special ca 
urmare a finanțării UE pentru cercetare. Un acces mai extins și mai rapid la docu-
mentele și datele științifice va permite cercetătorilor și întreprinderilor să profite 
cu mai multă ușurință de rezultatele activității de cercetare finanțate din fonduri 
publice. Acest lucru va stimula capacitatea de inovare a Europei și va oferi 
cetățenilor posibilitatea de a beneficia mai rapid de avantajele oferite de desco-
peririle științifice.

Cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării
UE este un important actor internațional în materie de cercetare și inovare și se 
numără printre regiunile din lume cu rezultate bune în aceste domenii. Prin urma-
re, cooperarea internațională este un element important al activităților de cerce-
tare și inovare ale UE, dat fiind că unul din cinci proiecte finanțate prin intermediul 
PC7 are un partener în cadrul consorțiului dintr-o țară care nu este membră a UE. 
Alte inițiative internaționale importante finanțate prin intermediul PC7 includ: 
Parteneriatul dintre țările europene și cele în curs de dezvoltare privind studiile 
clinice care contribuie la lupta împotriva HIV/SIDA, a tuberculozei și a malariei, în 
special în Africa subsahariană; acțiunile Marie Curie, care au atras participanți din 
peste 80 de țări, și programul Human Frontier Science, în cadrul căruia UE și alte 
13 țări finanțează colaborarea internațională în domeniul cercetării de bază.

PRINCIPALII PARTENERI INTERNAȚIONALI AI CELUI DE AL ȘAPTELEA 
PROGRAM-CADRU – PARTICIPĂRI PE ȚARĂ
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Comunicarea „Consolidarea și concentrarea cooperării internaționale a UE în do-
meniul cercetării și al inovării: o abordare strategică” a fost adoptată în septem-
brie 2012 (21), pentru a permite trecerea la „Orizont 2020”. Ea identifică trei 
obiective principale pentru cooperarea internațională: consolidarea excelenței și 
atractivității UE în domeniul cercetării și inovării, precum și a competitivității sale 
economice și industriale; soluționarea problemelor societale globale și sprijinirea 
politicilor externe ale Uniunii. Comunicarea formulează propuneri pentru dezvol-
tarea unor foi de parcurs multianuale de cooperare cu principalele țări sau regiuni 
partenere, promovând, de asemenea, o serie de principii comune și consolidând 
parteneriatul cu statele membre și cu principalele părți interesate.

O industrie europeană mai puternică pentru creștere și 
redresare economică
Europa are nevoie mai mult ca oricând ca redresarea economică și a locurilor de 
muncă să se bazeze pe economia reală și trebuie să își consolideze baza indus-
trială pentru a face față provocărilor secolului 21. Trebuie să fie luate măsuri 
imediate pentru a stopa declinul industriei, pentru a genera o creștere economică 
durabilă și a crea locuri de muncă de calitate. În prezent, sectorul industrial repre-
zintă aproximativ 16 % din PIB-ul UE, iar Comisia a propus stabilirea obiectivului 
de 20 % până în 2020 (22).

Industria Europei are toate atuurile necesare pentru a atinge acest obiectiv. Euro-
pa este lider mondial în multe sectoare strategice, precum sectorul industriei 
auto, cel aeronautic, al ingineriei, sectorul spațial, al chimiei și cel farmaceutic. 
Industria continuă să stea la baza a patru cincimi din exporturile europene, iar 
80 % din investițiile în cercetare și dezvoltare din sectorul privat se datorează 
industriei prelucrătoare.

Pilonii politicii industriale consolidate sunt:

 � investițiile în inovare – crearea unor condiții-cadru propice investițiilor, pentru 
a permite o revenire rapidă la nivelurile de dinainte de criză, concentrate pe 
șase domenii prioritare care oferă un potențial enorm de creștere și de creare 
de locuri de muncă în Europa: tehnologiile de producție avansate pentru 
producția ecologică; o politică durabilă în sectorul industrial și cel al 
construcțiilor și materii prime durabile; vehiculele ecologice; bioprodusele; 
tehnologiile generice esențiale și rețelele inteligente;
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 � îmbunătățirea condițiilor de piață – ameliorarea funcționării pieței interne și 
deschiderea piețelor internaționale. Comisia se va concentra pe anumite 
domenii în care se pot realiza progrese rapide: îmbunătățirea funcționării 
pieței interne a bunurilor; încurajarea spiritului antreprenorial în ceea ce 
privește piața unică digitală (care, conform estimărilor, va crește cu 10 % pe 
an până în 2016); protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și 
continuarea acțiunilor de încurajare a extinderii prezenței IMM-urilor din UE pe 
plan internațional, pentru a atinge pe termen mediu 25 % (față de 13 % în 
prezent);

 � accesul la finanțare și capitaluri – îmbunătățirea activității de creditare a 
economiei reale ca urmare a mobilizării și direcționării mai eficiente a 
resurselor publice, inclusiv a resurselor BEI (care ar trebui să aloce între 10 și 
15 miliarde EUR pentru împrumuturi suplimentare dedicate IMM-urilor) și ale 
fondurilor structurale, precum și ca urmare a deblocării fondurilor private prin 
eliminarea obstacolelor cu care se confruntă încă fondurile de capital de risc 
și prin facilitarea operațiunilor transfrontaliere ale societăților de dimensiuni 
mai mici;

 � capitalul uman și competențele – punerea la dispoziția forței de muncă a 
mijloacelor necesare pentru a face față transformărilor industriale, în special 
printr-o mai bună anticipare a nevoilor și a nepotrivirilor în materie de 
competențe. În acest domeniu, Comisia va promova în special cooperarea 
dintre angajatori, lucrători și autoritățile relevante, prin crearea de consilii 
sectoriale europene pentru competențe, de alianțe pentru cunoaștere și de 
alianțe sectoriale pentru competențe.

CARS 2020: pentru o industrie europeană a autovehiculelor 
puternică, competitivă și sustenabilă

Comisia și-a prezentat planul de acțiune pentru industria autovehiculelor (23) 
în luna octombrie. Această industrie este vitală pentru prosperitatea Europei 
și crearea de locuri de muncă, oferind 12 milioane de locuri de muncă. UE 
trebuie să continue să dețină o industrie a autovehiculelor de talie mondială, 
care să producă autovehiculele cele mai eficiente din punct de vedere ener-
getic și cele mai sigure din lume și să ofere milioane de locuri de muncă cu 
înaltă calificare. Planul de acțiune propune un sprijin masiv în favoarea ino-
vării, prin eficientizarea cercetării și inovării în cadrul Inițiativei europene 
privind autovehiculele ecologice. Cooperarea cu Banca Europeană de 
Investiții va fi consolidată pentru a finanța intensificarea activităților de ino-
vare și pentru a înlesni accesul IMM-urilor la credite. O interfață de reîncăr-
care standard la nivelul UE va oferi siguranța necesară, din punctul de vede-
re al reglementării, pentru a facilita producția pe scară largă a autovehiculelor 
electrice. Inovarea în industria autovehiculelor va fi stimulată, de asemenea, 
printr-un pachet cuprinzător de măsuri de reducere a emisiilor de CO2, a 
emisiilor poluante și a poluării fonice, de îmbunătățire a nivelului de siguranță 
rutieră și de dezvoltare a unor sisteme inteligente de transport pe bază de 
tehnologii avansate.

José Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 
Europene, la prezentarea 
proiectului Hiriko pentru 
mobilitate urbană.
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Săptămâna europeană a IMM-urilor – 15-21 octombrie 2012

Această campanie anuală, organizată în 37 de țări, oferă informații cu privire 
la sprijinul acordat IMM-urilor și promovează spiritului antreprenorial. 85 % 
din totalul net al locurilor de muncă noi din UE în perioada 2002-2012 au 
fost create în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Creșterea gradului de 
ocupare a forței de muncă de 1 % pe an pentru IMM-uri a fost mai mare 
decât cea de 0,5 % constatată în cazul întreprinderilor mari. Locurile de 
muncă care respectă mediul sunt, în general, create în IMM-uri și se esti-
mează că se vor extinde în mod dinamic cu 35 % pe parcursul următorilor 
doi ani. Dat fiind că potențialul antreprenorial al femeilor este în prezent 
exploatat insuficient (femeile reprezintă numai 34,4 % din persoanele care 
desfășoară o activitate independentă în Europa), în acest an, Săptămâna 
IMM-urilor s-a axat pe o serie de activități pentru a încuraja femeile să ia în 
considerare crearea propriei afaceri.

Agenda digitală pentru Europa – etapa următoare
În 2012, Agenda digitală pentru Europa (ADE), strategia pe cinci ani a Uniunii 
menită să stimuleze economia digitală și să răspundă provocărilor societale prin 
tehnologii digitale, s-a aflat la jumătatea perioadei de implementare. În decem-
brie 2012, o reexaminare cuprinzătoare a politicii (24) a arătat că Agenda digitală 
pentru Europa și-a atins multe dintre obiectivele propuse și se află în direcția cea 
bună pentru îndeplinirea multor altora. Au fost finalizate 38 din 101 acțiuni ADE. 
Utilizarea regulată a internetului înregistrează o creștere constantă, în special în 
rândul categoriilor defavorizate. Numărul persoanelor care nu au utilizat nicioda-
tă internetul este în scădere. Cumpărăturile online devin tot mai răspândite, deși 
ritmul de creștere al comerțului electronic transfrontalier este prea lent. Internetul 
în bandă largă de mare viteză își ia avânt, inclusiv conexiunile ultrarapide de 
peste 100 Mbps. Cu toate acestea, există încă diferențe semnificative între sta-
tele membre, diferențe care necesită măsuri active la nivel european.

Reexaminarea a identificat șapte domenii asupra cărora se vor concentra acțiunile 
Comisiei Europene în perioada 2013-2014:

 � crearea unui nou cadru de reglementare stabil în domeniul serviciilor în bandă 
largă;

 � crearea unei noi infrastructuri de servicii publice digitale prin mecanismul 
„Conectarea Europei”;

 � lansarea unei mari coaliții pentru promovarea competențelor și a creării de 
locuri de muncă în domeniul digital;

 � propunerea unei strategii și a unei directive în domeniul securității cibernetice 
la nivelul UE;

 � actualizarea cadrului UE privind drepturile de autor;

 � accelerarea tehnologiei „cloud computing” pe baza puterii de cumpărare a 
sectorului public;

 � lansarea unei noi strategii industriale în domeniul electronic – un „Airbus în 
sectorul cipurilor”.

Punerea în aplicare a acestei agende digitale actualizate ar putea genera o 
creștere de 5 % a PIB-ului european sau de 1 500 EUR pe persoană în următorii 
opt ani, prin creșterea investițiilor în TIC, îmbunătățirea nivelului de competențe 
informatice ale forței de muncă, facilitarea inovării în sectorul public și reforma-
rea condițiilor-cadru pentru economia bazată pe internet.

Neelie Kroes, 
vicepreședinte al Comisiei 

Europene responsabil de 
agenda digitală, la 

expoziția privind TIC „Made 
in Europe” organizată la 

Parlamentul European.

R A P O R T  G E N E R A L  2 0 1 2  —  C A P I T O L U L  362



OBIECTIVELE AGENDEI DIGITALE

Stimularea comerțului electronic
În cadrul Agendei digitale și al Actului privind piața unică și la cererea Consiliului 
European de a prezenta o foaie de parcurs pentru finalizarea pieței unice digitale 
până în 2012, Comisia a prezentat în luna ianuarie (25) 16 inițiative concrete care 
vizează dublarea, până în 2015, atât a ponderii comerțului electronic în cadrul 
vânzărilor cu amănuntul (aceasta fiind în prezent de 3,4 %), cât și a ponderii 
economiei bazate pe internet în cadrul PIB-ului european (aceasta situându-se în 
prezent sub 3 %). Până în 2015, serviciile și comerțul  online ar putea genera mai 
mult de 20 % din creșterea economică și crearea netă de locuri de muncă în 
unele state membre. Mai mult, dezvoltarea comerțului electronic și a serviciilor 
online prezintă un potențial enorm de generare a unor schimbări economice, so-
ciale și societale benefice. Economia bazată pe internet creează 2,6 locuri de 
muncă pentru fiecare loc de muncă „offline” suprimat și le oferă consumatorilor 
mai multe posibilități de alegere, inclusiv în zonele rurale sau izolate.
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Valorificarea tehnologiei „cloud computing” în Europa
Strategia UE privind tehnologia „cloud computing”, adoptată în septembrie (26), 
are drept obiectiv să stimuleze productivitatea întreprinderilor și a guvernelor 
europene prin crearea unui mediu mai propice unui acces permanent la conținut 
și la puterea de calcul. Comisia a propus acțiuni pentru reducerea numărului mare 
de standarde tehnice, astfel încât utilizatorii serviciilor „cloud” să beneficieze de 
interoperabilitate, de portabilitatea și de reversibilitatea datelor. Ea a propus, de 
asemenea, dezvoltarea la nivelul UE a unui sistem de certificare pentru servicii 
„cloud” fiabile și dezvoltarea unui model de clauze contractuale pentru a acoperi 
aspectele care nu sunt abordate de legislația europeană comună în materie de 
vânzare (27). Punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în Strategia UE privind 
tehnologia „cloud computing” ar contribui la crearea a 3,8 milioane de noi locuri 
de muncă în Europa și ar genera aproximativ 250 de miliarde EUR până în 2020 
(față de 88 de miliarde EUR în cazul în care nu are loc o modificare a politicii). În 
paralel, a fost creat un Parteneriat european pentru „cloud computing”, pentru ca 
inovarea și creșterea economică să fie stimulate de sectorul public, care este cel 
mai mare cumpărător de servicii IT din Europa (în 2011 a realizat achiziții de 
servicii „cloud” în valoare de aproximativ 5 miliarde EUR, iar acestea s-ar putea 
ridica la aproximativ 11 miliarde EUR până în 2014).

Noi avantaje pentru utilizatorii mobili

În vara anului 2012, consumatorii din UE au beneficiat de servicii de internet 
mobil mult mai ieftine atunci când au călătorit în alte state membre. Norme-
le actualizate în materie de roaming au permis consumatorilor să se bucure 
de o reducere de 75 % pentru o serie de servicii de roaming în rețele mobile, 
în comparație cu prețurile din 2007. Aceasta înseamnă o reducere cu peste 
1 000 EUR pe an pentru un om de afaceri obișnuit care călătorește în UE sau 
cu aproximativ 200 EUR pentru o familie care își petrece concediul anual în 
străinătate.

Regulamentul revizuit al UE privind serviciile de roaming, aprobat de Parla-
ment și Consiliu în prima jumătate a anului 2012, a introdus, de asemenea, 
măsuri structurale pentru a stimula concurența pe piața serviciilor de roa-
ming din UE. Începând cu vara anului 2014, consumatorii vor putea alege un 
contract separat de roaming înainte să călătorească sau să selecteze un 
furnizor la destinație, în același mod în care își aleg rețeaua Wi-Fi.

Norme pentru tranzacții electronice transfrontaliere sigure în 
Europa
În iunie, Comisia a adoptat o propunere de regulament (28) pentru a permite utili-
zarea transfrontalieră a semnăturilor electronice și a maximiza avantajele iden-
tificării electronice pe piața unică digitală. Regulamentul propus va permite per-
soanelor fizice și întreprinderilor să utilizeze sistemele naționale de identificare 
electronică din propriile țări pentru a accesa servicii publice în alte țări ale UE în 
care sunt disponibile sisteme de identificare electronică. De asemenea, propune-
rea creează o piață internă pentru semnăturile electronice și serviciile online co-
nexe de asigurare a încrederii în context transfrontalier, garantând faptul că 
aceste servicii vor fi disponibile peste granițe și vor avea același statut juridic ca 
procedurile tradiționale efectuate cu ajutorul documentelor pe hârtie.

Un mediu online mai sigur și mai bun pentru copii și 
adolescenți
În mai 2012, Comisia a elaborat un plan (29) pentru a oferi copiilor competențele 
și instrumentele digitale de care au nevoie pentru a se bucura din plin și în 
siguranță de lumea digitală. Deși internetul nu a fost conceput pentru copii, în 
prezent 75 % dintre aceștia utilizează internetul (o treime prin intermediul tele-
foanelor mobile). Noua strategie constă în dezvoltarea unei piețe pentru 
conținuturi online interactive, creative și educative printr-un parteneriat între 
Comisia Europeană și statele membre, operatorii de telefonie mobilă, producătorii 
de dispozitive mobile și furnizorii de servicii de socializare în rețea.
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Utilizarea în comun a spectrului radio pentru promovarea 
inovării în domeniul tehnologiilor wireless
Ca o primă măsură a Programului pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio, Comisia a prezentat o abordare coordonată la nivel european (30) 
pentru a permite tehnologiilor wireless, inclusiv în bandă largă, să utilizeze în 
comun spectrul de frecvențe radio, ca răspuns la creșterea exponențială a trafi-
cului de date în rețelele mobile și wireless. Cu ajutorul noilor tehnologii, este po-
sibilă utilizarea în comun a spectrului radio de către mai mulți utilizatori, cum ar 
fi furnizorii de internet, sau utilizarea în alte scopuri a spectrului disponibil, de 
exemplu, între frecvențele TV. O abordare europeană coordonată a utilizării în 
comun a spectrului va permite creșterea capacității rețelelor mobile, ieftinirea 
serviciilor wireless în bandă largă și crearea unor noi piețe, precum cea a dreptu-
rilor secundare tranzacționabile la alocarea anumitor frecvențe.

Tehnologia spațială
De la jumătatea anului 2012, este posibil să se obțină date GPS nu numai prin 
semnalul satelit existent, ci și prin internet. Serviciul european de acces la date 
(EDAS) – un nou serviciu comercial al Serviciului european geostaționar mixt de 
navigare (EGNOS) – are rolul de a spori fiabilitatea navigației prin satelit în Euro-
pa și de a spori eficiența aplicațiilor comerciale în contexte dificile. EDAS va 
sprijini noi servicii în numeroase sectoare, inclusiv pulverizarea cu precizie a 
îngrășămintelor, taxarea rutieră automată, gestionarea parcului auto, navigația 
pe căile navigabile interioare, transportul mărfurilor periculoase și măsurarea cu 
precizie a suprafețelor. Accesul la datele GPS va fi, de asemenea, posibil prin in -
termediul dispozitivelor portabile, utilizând comunicații wireless oferite de furni-
zori de servicii cu valoare adăugată.

În octombrie 2012, au fost lansați pe orbită doi noi sateliți Galileo operaționali. 
Această a doua lansare a marcat validarea pe orbită a sistemului, care cuprinde 
în total patru sateliți Galileo. Dezvoltarea pe scară largă a sateliților va continua 
și în anul viitor, în vederea realizării unei constelații Galileo complete cu 30 de 
sateliți. Piața anuală a produselor și serviciilor de navigație prin satelit este în 
prezent evaluată la 124 de miliarde EUR la nivel mondial și este de așteptat să 
crească în următorii zece ani, pentru a atinge cifra estimată de 244 de miliarde 
EUR în 2020.

Politica de coeziune

Fondurile structurale: instrumentul de investiții al 
bugetului UE
Politica de coeziune a UE este principala formă de răspuns la criza economică 
actuală, adaptându-se la condiții financiare mai stricte și contribuind, în același 
timp, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă prin armonizarea 
din ce în ce mai strânsă cu obiectivele Strategiei Europa 2020. Politica de coezi-
une reprezintă un instrument esențial pentru punerea în aplicare a strategiei, 
deoarece succesul în îndeplinirea obiectivelor de creștere și ocupare a forței de 
muncă va depinde în mare măsură de capacitatea de a susține investiții la nivel 
național, local și regional. Ea joacă un rol esențial în ceea ce privește orientarea 
investițiilor către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin 
acțiunile sprijinite pentru a promova ocuparea forței de muncă, educația și inclu-
ziunea socială și a soluționa aspectele climatice, energetice și de mediu.

Antonio Tajani, 
vicepreședinte al Comisiei 
Europene responsabil de 
industrie și antreprenoriat, 
face o fotografie cu 
telefonul său inteligent la 
salonul aeronautic de la 
Le Bourget, Paris.
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Astfel de investiții strategice sunt necesare nu numai în regiunile cele mai sărace 
ale UE, ci în toate regiunile din Europa, pentru ca acestea să rămână competitive. 
Politica de coeziune permite regiunilor să își valorifice atuurile, să folosească 
într-un mod mai eficient și să combine mai bine fondurile publice europene la 
nivel național și regional, precum și să elaboreze strategii de „specializare inteli-
gentă” pentru creștere. Regiunile trebuie să își stabilească priorități strategice 
clare și să se concentreze asupra avantajelor locale, să elimine blocajele în calea 
inovării și să valorifice potențialul de inovare. Proiectele-far finanțate de UE, cum 
ar fi Eco-World Styria sau UPTEC de la Universitatea din Porto creează sinergii 
între universități și întreprinderi în sectoarele din economia locală care prezintă 
potențial de inovare. Aceste proiecte și strategii sunt esențiale pentru a asigura 
prosperitate și locuri de muncă la nivel regional și pentru ca întreaga Europă să 
devină mai competitivă și orientată către cunoaștere, în conformitate cu agenda 
Europa 2020.

Pentru a favoriza o creștere favorabilă incluziunii și a combate riscul apariției 
unei „generații pierdute”, fonduri de peste 10 miliarde EUR din FSE și FEDER au 
fost redirecționate în scopul combaterii șomajului în rândul tinerilor în cele opt 
state membre cu cel mai mare număr de cazuri.

Politica de coeziune mobilizează în medie 65 de miliarde EUR de investiții în fie-
care an (finanțare UE și cofinanțare națională combinate), ceea ce reprezintă mai 
mult de 50 % din totalul investițiilor publice în multe state membre. Aceasta are 
un impact real asupra economiei UE. De exemplu, se estimează că PIB-ul celor 12 
state membre care au aderat la Uniune în sau după 2004 va crește cu aproxima-
tiv 1,5 % în fiecare an în cursul punerii în aplicare a programelor de coeziune 
actuale (adică între 2007 și 2016).

Impactul politicii de coeziune este dublu. Aceasta are un impact pe termen scurt 
care rezultă din punerea în aplicare a programelor și un impact pe termen lung 
prin ameliorarea structurii economiei și a capitalului uman. În consecință, o parte 
importantă a impactului acesteia se materializează doar pe termen lung, adică 
după încheierea programelor. De exemplu, între 2007 și 2025, impactul pentru 
UE-12 se traduce printr-o o creștere cu 4,5 % pe an a PIB-ului.

Propunerile pentru perioada 2014-2020 asigură o aliniere strânsă a politicii cu 
obiectivele de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii pentru toți, 
prin intermediul unor investiții care reflectă prioritățile noastre. Investițiile publice 
trebuie să se concentreze mai mult ca oricând asupra unui număr mic de priorități 
de investiții favorabile creșterii, astfel cum s-a subliniat în Strategia Europa 2020. 
Această „concentrare tematică” este menită să sporească valoarea adăugată a 
investițiilor în întreaga Europă, concentrându-le asupra obiectivelor Strategiei 
2020 prin intermediul unui meniu tematic de obiective și priorități legate de 
investiții suficient de flexibil pentru ca strategiile să se adapteze nevoilor indivi-
duale și provocărilor din fiecare regiune.

Johannes Hahn, comisarul 
pentru politică regională, 

în cursul unei deplasări în 
regiunea Dunării, pentru a 
vedea progresele realizate 
în cadrul Strategiei pentru 

regiunea Dunării.

PREMIILE REGIOSTARS 2012 (31)

În iunie 2012, premiile RegioStars au recompensat 
proiecte inovatoare, care reprezintă surse de inspirație, 
provenind din Austria, Polonia și Suedia, precum și două 

proiecte transnaționale. Aceste exemple de bune practici, 
care tratează de la tehnologia ecologică la sprijinul 

acordat persoanelor în vârstă în zonele rurale, 
demonstrează varietatea largă de proiecte sprijinite prin 

intermediul politicii de coeziune a UE.
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Mecanismul „Conectarea Europei”

Dispunând de un buget propus de 50 de miliarde EUR între 2014 și 2020, 
mecanismul „Conectarea Europei” (MCE) (32) va constitui un instrument 
esențial pentru promovarea creșterii economice, a locurilor de muncă și a 
competitivității, prin intermediul unor investiții în infrastructură bine orienta-
te, la nivel european. Mecanismul va sprijini crearea unor rețele transeurope-
ne performante, durabile și bine interconectate în domeniul transporturilor, 
energiei și serviciilor digitale.

MCE va investi 31,7 miliarde EUR pentru modernizarea infrastructurii de 
transport europene care va viza rețeaua feroviară, rutieră, porturile și căile 
navigabile interioare și va avea ca obiectiv construirea legăturilor care lip-
sesc și eliminarea blocajelor. Concentrându-se pe modurile de transport mai 
puțin poluante, MCE va contribui la creșterea sustenabilității sistemului nos-
tru de transport. Finanțarea propusă include 10 miliarde EUR în cadrul Fon-
dului de coeziune, rezervate pentru proiectele în domeniul transportului în 
țările care beneficiază de acest fond, restul de 21,7 miliarde EUR fiind pus la 
dispoziția tuturor statelor membre pentru investiții în infrastructura de 
transport.

Sectorul energiei poate beneficia de investiții de 9,1 miliarde EUR în infra-
structura transeuropeană, cum ar fi rețelele de transport de energie electrică 
și gaz, care ar contribui la realizarea obiectivelor UE 2020 în domeniul ener -
giei și al schimbărilor climatice. MCE va contribui, de asemenea, la elimina-
rea deficitelor de finanțare și a blocajelor din rețele.

În sectorul telecomunicațiilor și al TIC, MCE prevede aproape 9,2 miliarde 
EUR pentru a sprijini investițiile în rețelele de bandă largă rapide și ultrarapi-
de și în serviciile digitale paneuropene.

Pentru a sprijini finanțarea MCE și a amplifica raza de acțiune a bugetului UE, 
se va face apel la inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte, unul dintre instrumentele de partajare a riscului pe 
care se poate baza MCE în scopul de a atrage capital privat pentru finanțarea 
proiectelor. Se așteaptă ca bugetul total de 230 de milioane EUR pentru fa-
za-pilot, gestionat de Banca Europeană de Investiții, să mobilizeze investiții 
de până la 4,6 miliarde EUR.

Comisia Europeană a propus pentru prima oară instituirea MCE în iunie 
2011, în cadrul propunerii sale de buget al UE pentru următorul cadru finan-
ciar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020. Propunerea a fost trans-
misă Parlamentului European și Consiliului, iar Consiliul a convenit asupra 
unei abordări generale parțiale la 7 iunie 2012. Comisia a considerat textul 
convenit ca fiind o bază adecvată pentru discuțiile interinstituționale în curs 
de desfășurare.

La 18 decembrie, membrii comisiei Transport și turism a Parlamentului Eu-
ropean și-au exprimat în mod clar sprijinul ferm în favoarea eforturilor Co-
misiei Europene de a da un nou impuls dezvoltării rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T). Votul lor cu privire la MCE a exprimat convingerea lor pu-
ternică că obținerea unei rețele de transport europene moderne, bine conec-
tată și eficientă este vitală pentru a sprijini relansarea creșterii și 
competitivității economiei europene pe o bază sustenabilă.

În prezent, propunerea urmează să fie adoptată de către cei doi colegislatori 
înainte de sfârșitul anului 2013, după atingerea unui acord cu privire la bu-
getul Uniunii pentru 2014-2020.

Mecanismul „Conectarea 
Europei” – Container 
Terminals (ECT), la 
Rotterdam (Țările de Jos).
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Justiție pentru creștere economică

Existența unor sisteme de justiție eficiente și eficace în întreaga Europă va con-
tribui la stimularea creșterii economice, atragerea de investitori și sporirea 
competitivității. Încrederea în faptul că statul de drept este respectat pe deplin și 
în mod eficient asigură, în mod direct, încrederea necesară pentru a realiza 
investiții. Prin recomandările specifice pentru fiecare țară din cadrul semestrului 
european, statele membre ale UE au fost, de asemenea, încurajate să își eficien-
tizeze sistemele judiciare și să pună în aplicare reformele judiciare necesare 
pentru programele lor de redresare economică.

În plus, politica în materie de justiție a Uniunii Europene poate stimula creșterea 
economică, contribuind astfel la valorificarea potențialului pieței unice. Politica în 
materie de justiție trebuie să fie utilizată pentru a finaliza piața internă și a mo-
derniza normele existente.

Reforma normelor UE privind hotărârile judecătorești în 
materie civilă reduce birocrația în acțiunile în instanță 
transfrontaliere
Întreprinderile și consumatorii vor putea să soluționeze litigiile transfrontaliere 
mai ușor ca urmare a unei reforme adoptate de către Parlament și Consiliu în 
decembrie 2012. Normele revizuite stabilesc instanța națională competentă în 
cauzele transfrontaliere și modul în care hotărârile judecătorești emise într-un 
stat membru al UE sunt recunoscute și executate într-un alt stat membru. Refor-
ma propusă de Comisia Europeană în decembrie 2010 (33) are ca scop consolida-
rea pieței unice și reducerea birocrației. Ea propune eliminarea costisitoarei pro-
ceduri de exequatur care impune societăților comerciale să treacă mai întâi 
printr-o procedură în instanță îndelungată și cu costuri ridicate pentru a obține o 
hotărâre în materie civilă și comercială recunoscută într-un alt stat membru al 
UE. Se preconizează că, prin eliminarea acestei proceduri administrative, între-
prinderile și consumatorii vor economisi până la 48 de milioane EUR pe an. Regu-
lamentul va intra în vigoare după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene în 2012 și va fi aplicabil peste doi ani.

Comisia propune norme moderne în materie de insolvență
În decembrie, Comisia a propus modernizarea normelor existente în materie de 
insolvență transfrontalieră (34) care datează din 2000. Beneficiind de zece ani de 
experiență, noile norme nu vor mai fi axate pe lichidare, ci vor prezenta o nouă 
abordare pentru a ajuta întreprinderile să depășească dificultățile financiare, 
protejând, totodată, dreptul creditorilor de a-și recupera creanțele. De asemenea, 
normele vor fi benefice pentru creditori, deoarece este mai probabil ca aceștia să 
își recupereze banii în cazul în care o societate este restructurată decât dacă este 
lichidată. Noile norme vor spori eficiența și eficacitatea procedurilor transfronta-
liere de insolvență care afectează, în fiecare an, aproximativ 50 000 de întreprin-
deri din întreaga UE. Această măsură reprezintă un prim pas spre o abordare de 
„salvare și redresare” la nivelul UE, pentru a ajuta societățile și persoanele fizice 
care se confruntă cu dificultăți financiare.

Protejarea intereselor financiare ale UE, inclusiv prin 
intermediul dreptului penal
Au fost propuse noi reguli pentru combaterea fraudei împotriva bugetului UE prin 
intermediul dreptului penal, pentru a proteja mai eficient banii contribuabililor. 
Propunerea de directivă (35) creează un cadru mai armonizat de urmărire și 
sancționare a infracțiunilor penale împotriva bugetului UE, astfel încât infractorii 
să nu mai poată exploata diferențele dintre sistemele juridice naționale. Propune-
rea legislativă prevede definiții comune pentru aceste infracțiuni și pentru 
sancțiunile minime. Acest lucru va contribui la descurajarea potențialilor frauda-
tori și la creșterea eficacității acțiunilor în justiție la nivel național și va permite 
recuperarea mai ușoară a fondurilor pierdute.
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Scandalul LIBOR – măsuri destinate să prevină manipulările 
de piață ale ratelor de împrumut
Ca urmare a scandalului LIBOR din 2012, au fost exprimate preocupări serioase 
cu privire la manipularea valorilor de referință, care pot cauza pierderi considera-
bile consumatorilor și investitorilor sau pot denatura economia reală. Integritatea 
piețelor financiare este, de asemenea, subminată de manipularea pieței și de 
utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale. În luna decembrie, miniștrii 
justiției din statele europene, reuniți în cadrul Consiliului Uniunii Europene, au 
ajuns la un acord cu privire la propunerile Comisiei privind o directivă (36) prin care 
se stabilește că utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările 
pieței reprezintă infracțiuni penale.

Protecția datelor
La începutul anului 2012, Comisia a propus o reformă cuprinzătoare a normelor 
de protecție a datelor adoptate de UE în 1995, pentru a consolida drepturile pri-
vind protecția vieții private pe internet și a stimula economia digitală a Euro-
pei (37). O legislație unică va elimina fragmentarea actuală și procedurile admi-
nistrative costisitoare, permițând întreprinderilor să realizeze economii de 
aproximativ 2,3 miliarde EUR pe an. Inițiativa va contribui la întărirea încrederii 
consumatorilor în serviciile online, oferind astfel un impuls necesar creșterii eco-
nomice, ocupării forței de muncă și inovării în Europa. Pentru mai multe detalii, a 
se vedea secțiunea relevantă din capitolul 4.

Prezența femeilor în consiliile de administrație

În noiembrie, Comisia a făcut o propunere legislativă (38) menită să spargă 
„plafonul de sticlă” care continuă să împiedice accesul femeilor în consiliile 
de administrație ale celor mai mari întreprinderi europene. În prezent, aceste 
consilii sunt dominate de bărbați, care reprezintă 85 % dintre membrii nee-
xecutivi ai consiliilor de administrație și 91,1 % dintre membrii executivi, în 
timp ce femeile reprezintă 15 % și, respectiv, 8,9 %. În ciuda unei dezbateri 
publice intense și a unor inițiative spontane la nivel național și european, 
situația nu s-a schimbat în mod semnificativ în ultimii ani: din 2003, s-a 
înregistrat o creștere incrementală medie a numărului femeilor în consiliile 
de administrație de numai 0,6 puncte procentuale pe an.

Directiva propusă prevede ca 40 % din administratorii neexecutivi ai socie-
tăților cotate la burse să fie reprezentați de sexul subreprezentat (39). Propu-
nerea atent echilibrată prevede o cotă procedurală, astfel încât, în cazul în 
care o persoană din rândul sexului nereprezentat care candidează pentru 
ocuparea unui post în cadrul unui comitet de supraveghere este tot atât de 
bine calificată ca un candidat din rândul sexului suprareprezentat, aceasta 
trebuie să se bucure de prioritate. În plus, propunerea nu se aplică întreprin-
derilor mici și mijlocii (societăți cu mai puțin de 250 de angajați și a căror 
cifră de afaceri anuală la nivel mondial nu depășește 50 de milioane EUR), și 
nici societăților necotate la bursă. În plus, statele membre care au adoptat 
deja alte măsuri la fel de eficiente pentru a atinge obiectivul cotei de 40 % 
înainte de intrarea în vigoare a directivei nu vor trebui să aplice noua cotă 
procedurală și pot să își mențină, în continuare, propriile dispoziții.

Viviane Reding, 
vicepreședinte al Comisiei 
Europene responsabil de 
justiție, drepturi 
fundamentale și cetățenie, 
la o conferință de presă 
referitoare la propunerea 
Comisiei privind egalitatea 
de șanse între femei și 
bărbați în consiliile de 
administrație ale 
societăților cotate la bursă.
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Utilizarea eficientă a resurselor

În concluziile sale privind guvernanța economică, Consiliul European de primăvară 
a lansat un apel în vederea realizării unui progres rapid privind punerea în aplica-
re a foii de parcurs pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, apel reiterat ulterior de Parlamentul European. În iunie, Comisia a 
lansat o Platformă europeană pentru utilizarea eficientă a resurselor (EREP), 
pentru a oferi orientări și consiliere la nivel înalt privind măsurile politice menite 
să contribuie la o creștere mai durabilă a economiei europene. Principala sarcină 
a platformei este de a stabili modalitățile de atingere a etapelor și de concretizare 
a viziunii stabilite în foaia de parcurs, inclusiv a obiectivului final de disociere a 
utilizării resurselor și a consecințelor sale de creșterea economică. EREP face 
parte dintr-un proiect mai vast al Comisiei, care vizează să reunească părțile in-
teresate și să promoveze dialogul cu privire la provocările și oportunitățile în 
materie de utilizare eficientă a resurselor. Comisia a lansat o platformă online 
privind utilizarea eficientă a resurselor, prin intermediul căreia promovează o 
serie de schimburi și consultări referitoare la trecerea către o economie ecologică, 
indicatori de eficiență a utilizării resurselor și stabilirea unor obiective.

În cursul anului, Comisia a adoptat inițiativele rămase în cadrul inițiativei emble-
matice privind utilizarea eficientă a resurselor. Comunicarea „Inovarea în scopul 
creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa” (40) stabilește obiectivul unei 
economii mai inovatoare, cu emisii reduse, care reconciliază cererile privind 
agricultura și pescuitul durabil, siguranța alimentară și utilizarea durabilă a re-
surselor biologice regenerabile în scopuri industriale, asigurând în același timp 
protecția mediului și a biodiversității. Printre inițiativele adoptate se numără 
Strategia pentru competitivitatea durabilă a sectorului construcțiilor din UE și 
două regulamente privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră (41) și privind verificarea și acreditarea verificatorilor în conformitate cu 
sistemul UE de comercializare a emisiilor (42).

Eficiența resurselor a devenit un aspect central al noului program de acțiune 
pentru mediu. Au fost adoptate o serie de inițiative care vizează o utilizare efici-
entă a resurselor naturale, în special a apei și a solului (a se vedea secțiunea 
privind mediul).

Gestionarea eficientă

În cadrul agendei sale pentru o reglementare inteligentă, Comisia a continuat să 
își îmbunătățească modul în care propune, își pune în aplicare și își evaluează 
politicile. Au fost realizate progrese privind transparența și răspunderea pentru 
acțiunile realizate și s-a promovat elaborarea politicilor pe baza unor date 
concrete.

Reglementarea inteligentă
Ca urmare a angajamentului asumat prin comunicarea sa din 2010 privind regle-
mentarea inteligentă în UE (43), Comisia a publicat în decembrie o comunicare 
privind adecvarea reglementărilor UE (44). Noua comunicare evaluează progresele 
înregistrate și lecțiile învățate începând cu 2010. Pe baza lor, ea a identificat o 
serie de acțiuni concrete pentru îmbunătățiri suplimentare. Comunicarea a fost 
însoțită de rezultatele revizuirii de către Comisie a politicii sale de consultare 
publică (45) și de raportul final privind programul de acțiune pentru reducerea 
sarcinilor administrative în UE (46).
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Începând cu 2012, perioada minimă a consultărilor publice deschise a fost pre-
lungită de la 8 la 12 săptămâni, acordându-se astfel o mai mare importanță 
opiniei cetățenilor și părților interesate.

Comisia a continuat activitatea de simplificare a legislației, elaborând propuneri 
care au depășit cu mult obiectivul de 25 % stabilit în planul de acțiune pentru 
reducerea sarcinii administrative (47), lăsând suficient timp Parlamentului și 
Consiliului să atingă acest obiectiv înainte de încheierea programului, la sfârșitul 
anului 2012.

Campania „Redactare clară” sprijină reglementarea inteligentă, încurajând perso-
nalul Comisiei să scrie în mod clar și oferind cursuri de formare. În acest scop, în 
2012, Comisia a pus la dispoziția persoanelor care redactează documente un set 
de instrumente multilingve și un tutorial electronic. De asemenea, ea acordă în 
fiecare an premiile „Redactare clară”.

Comisia a luat măsuri pentru a reduce la minimum sarcinile de reglementare 
pentru întreprinderile mici (48). Măsurile au inclus o reexaminare a legislației eu-
ropene existente pentru a scuti întreprinderile mici de sarcinile de reglementare 
sau pentru a adapta dispozițiile la nevoile acestora. Au fost organizate mai multe 
conferințe în statele membre pentru a obține feedback din partea IMM-urilor și a 
fost lansată o consultare publică mai largă pentru a identifica primele zece acte 
legislative cele mai împovărătoare, astfel cum sunt percepute de IMM-uri.

Evaluarea impactului
Comitetul de evaluare a impactului (organismul care se asigură că evaluările 
impactului realizate de Comisie sunt conforme cu standardele de calitate și de 
procedură) a examinat 97 de evaluări ale impactului și a emis 144 de avize cu 
privire la calitatea acestora, dintre care 44 au vizat rapoarte prezentate a doua 
oară. Pentru a sprijini analiza impactelor individuale în cadrul abordării integrate 
a Comisiei în ceea ce privește evaluarea costurilor și a beneficiilor, au fost finali-
zate noi orientări operaționale privind analiza impactului asupra competitivității 
sectoriale și microîntreprinderilor.

Punerea în aplicare a legislației UE
În 2008 a fost lansat mecanismul „EU pilot”, menit să ofere răspunsuri mai rapide 
și mai corecte la întrebările puse de cetățeni și întreprinderi, precum și să ofere 
soluții la problemele legate de punerea în aplicare a legislației UE. Proiectul vi-
zează și îmbunătățirea comunicării și cooperării între serviciile Comisiei și 
autoritățile fiecărui stat membru participant privind transpunerea și aplicarea 
legislației UE. Din iunie 2012, toate statele membre participă la acest mecanism 
de soluționare a problemelor. În 2012, dosarele prezentate statelor membre de 
către Comisie prin intermediul mecanismului „EU Pilot” au fost legate, în principal, 
de mediu (28 %), piața internă (14 %), impozitare (12 %), mobilitate și transport 
(9 %) și justiție, drepturi fundamentale și cetățenie (8 %). Aceste domenii de po-
litică reprezintă 71 % din numărul total de dosare gestionate prin intermediul 
„EU Pilot”.
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În 2012, numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de punere 
în aplicare a dreptului UE, lansate inițial împotriva statelor membre, a fost de 
699 (această cifră corespunde primului stadiu al procedurii, în care se trimite o 
scrisoare oficială de punere în întârziere în conformitate cu articolul 258 din 
TFUE). Domeniile de politică în care au fost deschise cele mai multe anchete au 
fost sănătatea și protecția consumatorilor și mediul, care reprezintă aproximativ 
60 % din total.

După ce a lansat primele sale proceduri în temeiul articolului 260 alineatul (3) din 
TFUE în 2011, Comisia a inițiat 35 de astfel de proceduri în 2012. Introdus prin 
Tratatul de la Lisabona, acest articol reprezintă o excepție de la regula generală 
conform căreia statelor membre nu li se pot impune sancțiuni financiare decât 
dacă o a doua hotărâre a Curții de Justiție stabilește nerespectarea unei hotărâri 
anterioare. Articolul 260 alineatul (3) din TFUE permite aplicarea unor sancțiuni 
financiare statelor membre care nu au transpus directivele la timp, începând 
chiar cu etapa în care Comisia sesizează Curtea. La sfârșitul anului 2012, pe rolul 
Curții se aflau 17 astfel de proceduri împotriva a opt state membre.

Consiliere științifică pentru elaborarea de politici
Centrul Comun de Cercetare (JRC), care este serviciul științific intern al Comisiei 
Europene, a contribuit în mod constant la procesul de elaborare a politicilor UE, 
într-o serie largă de domenii. În 2012, JRC a analizat în detaliu aspecte diverse 
precum interdependențele complexe din sectorul bancar european, implicațiile 
practice ale clasificării nanomaterialelor în conformitate cu definiția propusă de 
Comisie și impactul asupra pieței al extracției gazelor de șist. JRC a elaborat 
standarde de interoperabilitate pentru vehiculele electrice, a lansat un catalog de 
specii exotice, a testat rezistența la cutremur a clădirilor și a efectuat campanii 
de măsurare pentru a se asigura că laboratoarele europene sunt în măsură să 
detecteze concentrații foarte mici de poluanți. De asemenea, el a monitorizat 
poluarea aerului, riscurile naturale și provocate de om (cum ar fi inundațiile și 
seceta), a contribuit la realizarea de teste de rezistență nucleare și a evaluat 
capacitatea de inovare a statelor membre. JRC a identificat noi domenii în care 
sprijinul său științific poate oferi beneficii concrete, cum ar fi industriile ecologice, 
capacitățile de rafinare a petrolului, dezafectarea centralelor nucleare și gestio-
narea bazinelor hidrografice precum cel al Dunării.
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Audit intern
În 2012, serviciul de audit intern al Comisiei a efectuat audituri în mai multe 
direcții generale și organisme autonome ale UE, verificând aspecte precum ges-
tionarea și monitorizarea alocării personalului, rapoartele de activitate anuale, 
termenele de plată, etica și gestionarea riscurilor. S-a acordat o atenție sporită 
auditului performanței, unul dintre factorii care permit organizației să își atingă 
cu succes obiectivele prin utilizarea optimă a resurselor de care dispune.

În octombrie, serviciul de audit intern a organizat un eveniment la scară largă 
care a reunit peste 500 de profesioniști în domeniul auditului intern din Europa, 
Africa, Asia și SUA. Conferința, dedicată auditului performanței, a avut rolul de a 
dezbate modalitățile prin care auditorii interni din sectorul public pot contribui la 
gestionarea mai eficientă și mai eficace a organizațiilor lor. Evenimentul a permis 
profesioniștilor să facă schimb de idei cu privire la metodologiile și lecțiile 
învățate, aducând astfel o valoare adăugată comunității auditorilor interni.

Modernizarea administrațiilor publice
Calitatea administrației publice la nivel european, național, regional și local este 
un element determinant al competitivității și un important factor de productivita-
te. Programul „Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europe-
ne” (ISA) (49) este unic în ceea ce privește sprijinul său pentru facilitarea colaborării 
transfrontaliere și transsectoriale a administrațiilor publice, transformând provo-
carea restructurării procedurilor din sectorul public într-o oportunitate. Acțiunile 
ISA motivează și sprijină administrațiile publice din întreaga Europă să își scadă 
costurile, prin intermediul unor componente informatice interoperabile, comune și 
reutilizate.

Comisia a adoptat strategia e-Comisie 2012-2015, o strategie IT nouă și 
ambițioasă, al cărei scop este de a consolida eficacitatea și eficiența operațională 
și de a garanta continuitatea serviciilor IT ale Comisiei, de a limita costurile și de 
a crea valoare, de a contribui la reducerea poverii administrative și la 
îmbunătățirea transparenței și de a elimina barierele digitale existente între 
administrațiile publice din Europa. Pentru a sprijini comunicarea online cu cetățenii 
și între administrații, Comisia este în curs de a dezvolta un nou instrument de 
traducere automată – MT@EC – utilizând rezultatul activității desfășurate de 
traducătorii săi profesioniști (în prezent peste 650 de milioane de fraze în 23 de 
limbi). Un prototip este disponibil la nivel intern, la o scară limitată, începând de 
la mijlocul anului 2012, iar serviciul integral se prevede a deveni operațional 
până la mijlocul anului 2013.
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O piață internă deschisă și echitabilă

Cea de a 20-a aniversare a pieței unice – Actul 
privind piața unică II

Anul 2012 a marcat cea de a 20-a aniversare a pieței unice. S-au parcurs deja 
etape importante. Pentru consumatorii europeni, piața unică înseamnă o gamă mai 
variată de produse și servicii, la prețuri mai mici. În ceea ce îi privește pe cetățeni, 
piața unică le oferă posibilitatea de a călători liber, de a se stabili și de a lucra acolo 
unde doresc. Pentru tineri, ea a creat posibilitatea de a studia în străinătate – peste 
2,5 milioane de studenți profitând de această șansă în ultimii 25 de ani. Pentru cele 
23 de milioane de întreprinderi din UE, piața unică a creat acces la 500 de milioane 
de consumatori și a generat investiții străine. Dovezile sunt clare: o piață unică 
puternică, dezvoltată și integrată creează creștere și generează locuri de muncă, 
oferind cetățenilor europeni oportunități care nu existau cu 20 de ani în urmă.

Finalizarea pieței unice este un exercițiu permanent și un element central în progra-
mul european de creștere destinat ieșirii din criza financiară și economică actuală. 
Aceasta este logica pe care se bazează propunerile Comisiei din luna octombrie, din 
cadrul celui de al doilea „Act privind piața unică”, în care Comisia a formulat două-
sprezece acțiuni-cheie în vederea unei adoptări rapide de către instituțiile UE. Aceste 
acțiuni se concentrează asupra a patru catalizatori principali pentru creștere, crearea 
de locuri de muncă și dezvoltarea unui climat de încredere: rețele integrate; mobilitate 
transfrontalieră pentru cetățeni și întreprinderi; economia digitală; și acțiuni care să 
consolideze coeziunea și să sporească avantajele de care se bucură consumatorii.

Actul privind piața unică II este continuarea unui prim set de măsuri prezentate 
de Comisie în 2011 („Actul privind piața unică I”) și reprezintă un nou pas în 
evoluția către o piață unică bine dezvoltată și integrată.

Actul privind piața unică II cuprinde acțiuni în următoarele domenii:

 � Rețele de transport și energie: rețelele de transport și energie eficiente și 
complet integrate reprezintă elementul fundamental al pieței unice. 
Oportunitățile oferite de fondurile structurale și de coeziune trebuie să fie 
însoțite de un angajament ferm în sensul stimulării concurenței și furnizării 
unei game mai variate de produse și servicii de cea mai bună calitate în UE. 
Pentru a realiza această viziune, Comisia a propus:

 › o acțiune menită să deschidă serviciile naționale de transport feroviar 
pentru călători unei concurențe extinse în interiorul UE;

 › dezvoltarea pieței unice a transportului maritim;

 › măsuri de accelerare a punerii în aplicare a Cerului unic european;

 › acțiuni de eficientizare a aplicării legislației UE în vigoare în domeniul 
energetic.

Michel Barnier, comisarul 
pentru piața internă și 

servicii, la lansarea 
„Săptămânii pieței 

unice” 2012.
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 � Mobilitatea cetățenilor și a întreprinderilor: libera circulație peste frontiere 
reprezintă nucleul pieței unice și unul dintre elementele de bază ale Uniunii 
Europene. Încă mai există anumite obstacole de ordin practic și juridic care 
îngreunează mobilitatea cetățenilor, a activităților economice și a investițiilor. 
Prin Actul privind piața unică II, Comisia propune următoarele:

 › dezvoltarea portalului EURES (căutarea unui loc de muncă) și transformarea 
acestuia într-un adevărat instrument european de recrutare și de plasare 
a forței de muncă;

 › introducerea unor dispoziții în sensul mobilizării fondurilor pentru investiții 
pe termen lung în favoarea întreprinderilor private și a proiectelor de 
durată;

 › modernizarea procedurilor de insolvență, începând cu cazurile 
transfrontaliere, contribuind astfel la crearea unui mediu care oferă o a 
doua șansă întreprinzătorilor care eșuează.

 � Economia digitală: ținând cont de ponderea sa în economie și de efectele 
colaterale importante care pot să apară, de exemplu în materie de 
productivitate și de abordare a provocărilor societale, revoluția economiei 
digitale rămâne o oportunitate care nu trebuie ratată. În eforturile sale de 
finalizare a pieței digitale unice până în 2015, Comisia a propus următoarele:

 › facilitarea comerțului electronic în UE prin simplificarea modului de 
utilizare a serviciilor de plată electronică și prin transformarea acestora în 
servicii mai competitive și mai demne de încredere;

 › identificarea de soluții la o problemă care constituie cauza principală a 
lipsei investițiilor în conexiuni de bandă largă de mare viteză, și anume 
costurile de inginerie civilă;

 › transformarea facturării electronice într-o procedură standard în cadrul 
achizițiilor publice, aceasta fiind o măsură de economisire cu eficiență 
dovedită.

 � Antreprenoriatul social, coeziunea și încrederea consumatorilor: succesul 
pieței unice este în egală măsură rezultatul participării economice și sociale 
pe care o generează. Consumatorii trebuie să fie încrezători și este important 
ca toți cetățenii, pretutindeni în UE, să aibă șansa de a profita de oportunitățile 
oferite de piața unică. Comisia intenționează să urmărească acest obiectiv 
prin utilizarea unor instrumente concrete specifice pieței interne, printre care 
se numără:

 › îmbunătățirea normelor de siguranță a produselor și aplicarea lor efectivă;

 › măsuri care să garanteze accesul larg la conturi bancare, precum și 
comisioane bancare transparente și comparabile și posibilitatea de a 
schimba cu ușurință contul bancar.
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Cea de a 20-a aniversare a pieței unice

Anul 2012 a marcat cea de a 20-a aniversare a pieței unice, în care persoa-
nele, bunurile, serviciile și capitalul pot circula liber. În cei 20 de ani de 
existență, piața unică a obținut multe realizări, dar continuă să fie un proces 
în curs de desfășurare, care este în permanență ajustat, actualizat și extins 
în funcție de necesități.

Pentru a marca această aniversare, în săptămâna 15-20 octombrie 2012 au 
fost organizate o serie de evenimente în cele 27 de state membre ale UE. 
Diferitele forumuri, târguri, conferințe, expoziții și programe de radio și de 
televiziune au reunit cetățenii și întreprinderile din UE, precum și membri ai 
Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai Consiliului European și ai 
statelor membre, pentru a celebra piața unică și a reflecta asupra trecutului, 
prezentului și viitorului acesteia.

Concursul „Generația 1992”

În cadrul concursului „Generația 1992”, destinat tinerilor în vârstă de 20 de 
ani care au crescut în cadrul pieței unice, tinerii au prezentat înregistrări vi-
deo, fotografii, desene animate, eseuri sau aplicații pentru telefoanele inteli-
gente cu privire la semnificația pieței unice a Europei pentru generația lor. 
Câștigătorii au fost premiați în cadrul ceremoniei de închidere a Săptămânii 
pieței unice.

Michel Barnier, comisarul 
pentru piața internă și 

servicii, la lansarea 
„Săptămânii pieței 

unice” 2012.
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COMERȚUL INTRA-UE ÎNTRE 1992 ȘI 2011
Comerțul cu produse în interiorul UE a crescut de la 800 de miliarde EUR în 1992 la 
2 800 de miliarde EUR în 2011 datorită pieței unice. El a crescut de la 12 % din PIB-ul UE 
în 1992 la 22 % în 2011.

Piața internă a energiei (50)

La sfârșitul anului 2012, Comisia Europeană a adoptat o comunicare intitu-
lată „Eficientizarea pieței interne a energiei” (51). Această comunicare anali-
zează starea în care se află procesul destinat realizării pieței interne a ener-
giei până în 2014 și încurajează statele membre să își intensifice eforturile, 
subliniind avantajele pieței interne a energiei pentru cetățeni și întreprinderi. 
Ea a identificat necesitatea unor acțiuni suplimentare în mai multe domenii, 
precum protecția consumatorilor, aplicarea normelor existente și investițiile 
în modernizarea infrastructurilor energetice, pentru a se asigura că sisteme-
le energetice ale Europei sunt adecvate pentru secolul 21.

Promovarea concurenței loiale în cadrul pieței 
unice

În 2012, Comisia a continuat să vegheze asupra salvgardării concurenței, prin 
intermediul unei aplicări riguroase a normelor de concurență ale UE. Politica în 
domeniul concurenței a contribuit la menținerea unor condiții de concurență 
echitabile pe piața unică, permițându-le consumatorilor și întreprinderilor care 
respectă legea să beneficieze de o piață competitivă – respectiv de prețuri mai 
bune, de o gamă mai largă de produse inovatoare și de prevenirea ajutoarelor de 
stat care denaturează concurența.

Cartelurile
Cartelurile constituie cea mai gravă încălcare a legislației în domeniul concurenței. 
Ele împiedică funcționarea corectă a piețelor și aduc prejudicii consumatorilor, 
întreprinderilor și economiei. Ele mențin prețurile ridicate în mod artificial, împie-
dică inovarea și creează diviziuni ilegale în cadrul pieței unice. În 2012, lupta 
împotriva cartelurilor a continuat să fie o prioritate pentru Comisie.
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Comisia a adoptat patru decizii împotriva unor carteluri importante, aplicându-le 
amenzi de peste 1,8 miliarde EUR. Aceste carteluri au afectat numeroase state 
membre, au implicat multe întreprinderi și au funcționat pe perioade relativ lungi 
de timp. Comisia a descoperit mai multe carteluri de stabilire a prețurilor și a 
aplicat amenzi participanților, precum operatorii de servicii de expediere de măr-
furi sau producătorii de dispozitive de fixare pentru ferestre.

În decembrie, Comisia a aplicat, în cazul a șapte grupuri internaționale de între-
prinderi, amenzi în valoare totală de 1,47 miliarde EUR pentru participarea la 
carteluri în sectorul tuburilor catodice. Aceste carteluri, care funcționau de peste 
un deceniu, au fost printre cele mai organizate carteluri investigate de Comisie 
de-a lungul timpului. Ele au recurs la cele mai nocive practici anticoncurențiale, 
inclusiv fixarea prețurilor, împărțirea pieței, repartizarea clienților, coordonarea 
capacităților și a producției și schimburi de informații comerciale sensibile. Amen-
da reflectă gravitatea încălcării legislației și constituie cea mai importantă 
amendă aplicată de Comisie până în prezent. În toate aceste cazuri, anumite 
societăți au beneficiat de o reducere a amenzilor, deoarece au ajutat Comisia cu 
informații în cadrul programului de clemență.

Politica antitrust
În plus față de carteluri, alte tipuri de comportament anticoncurențial, precum 
abuzul de poziție dominantă, au un impact negativ asupra pieței unice și a con-
sumatorilor. Din cauza unui astfel de comportament, întreprinderile sunt mai 
puțin stimulate să furnizeze produse și servicii noi sau mai bune la prețuri com-
petitive și, în consecință, consumatorii sunt obligați să plătească mai mult pentru 
o calitate probabil inferioară.

Aplicarea legislației antitrust

În 2012, de exemplu, Comisia a acceptat angajamentele oferite de Apple și 
de patru mari grupuri editoriale internaționale – Hachette Livre, care face 
parte din grupul francez Lagardère; Harper Collins, deținut de News Corpora-
tion din SUA; Simon & Schuster, din cadrul grupului CBS, de asemenea din 
SUA, și Macmillan, din cadrul grupului editorial german Georg von Holtz-
brinck – în ceea ce privește încălcările suspectate pe piața cărților electroni-
ce (e-books) din Spațiul Economic European (SEE).

Comisia suspecta că aceste societăți ar fi putut colabora pentru a limita 
concurența în cazul prețurilor de vânzare cu amănuntul ale cărților electro-
nice din SEE, încălcând normele antitrust ale UE. Întrucât este vorba despre 
o piață emergentă și extrem de dinamică în Europa, au fost solicitate măsuri 
rapide și decisive.

Pentru a răspunde preocupărilor Comisiei, societățile s-au oferit să rezilieze 
contractele de agenție în vigoare și să excludă anumite clauze din contrac-
tele lor de agenție în cursul următorilor cinci ani. De asemenea, editorii s-au 
oferit să le acorde comercianților cu amănuntul libertatea de a aplica redu-
ceri cărților electronice, în anumite condiții, pe o perioadă de doi ani.

Angajamentele propuse de aceste societăți vor permite restabilirea condițiilor 
normale de concurență pe această piață nouă și în rapidă evoluție, în bene-
ficiul cumpărătorilor și al cititorilor de cărți electronice.
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Comisia a făcut obligatorii din punct de vedere juridic angajamentele oferite de 
către Thomson Reuters pentru a crea o nouă licență care permite clienților, pentru 
o taxă lunară, să utilizeze codurile instrumentelor financiare ale Reuters (Reuters 
Instrument Codes – RIC) pentru datele care provin de la concurenții lui Thomson 
Reuters. Comisia și-a exprimat preocuparea că Thomson Reuters ar putea abuza 
de poziția sa dominantă pe piață pentru a beneficia, prin intermediul practicilor 
sale de acordare a licențelor, de fluxuri de date în timp real consolidate, încălcând 
normele antitrust ale UE. Angajamentele oferite de către Thomson Reuters vor 
stimula concurența pe această piață. Instituțiile financiare care utilizează codurile 
instrumentelor financiare ale Reuters vor putea acum să treacă mai ușor la fur-
nizori alternativi.

Comisia a deschis, de asemenea, o serie de noi anchete pe piețe importante. 
Printre acestea se numără ancheta efectuată la o întreprindere comună tran-
satlantică între mai multe companii aeriene de transport de pasageri sau anche-
tele efectuate în sectorul producătorilor de dispozitive mobile, al căror scop este 
de a determina dacă anumiți titulari de brevete esențiale standard au un compor-
tament care poate constitui un abuz de poziție dominantă. Comisia anchetează, 
de asemenea, alte noi cazuri în sectoarele telecomunicațiilor, transportului, 
energiei și produselor farmaceutice.

Fuziunile

În 2012, Comisia a autorizat 253 de operațiuni de fuziune și a interzis doar una.

 � Printre fuziunile autorizate în sectorul telecomunicațiilor se numără achiziția 
societății Motorola Mobility, producătoare de telefoane inteligente și de 
tablete, de către Google, cea mai mare societate de căutare și de publicitate 
pe internet din lume și dezvoltatoare a sistemului Android, unul dintre cele mai 
populare sisteme de operare pentru dispozitivele mobile. Comisia a aprobat 
tranzacția, întrucât aceasta nu ar modifica în mod semnificativ situația pieței 
din SEE sau a unei părți importante a acesteia în ceea ce privește sistemele 
de operare și brevetele pentru aceste dispozitive.

 � Preluarea controlului asupra ED&F MAN din Regatul Unit, al doilea comerciant 
de zahăr ca mărime la nivel mondial, activ și în domeniul producției de zahăr, 
de către Südzucker din Germania, cel mai mare producător de zahăr din 
Europa, a fost autorizată în mod condiționat. În acest caz, autorizația a fost 
acordată cu condiția cesionării intereselor ED&F MAN în ceea ce privește cea 
mai mare și mai modernă instalație de producție situată în Brindisi. Astfel, se 
va garanta un nivel suficient de concurență pe această piață.

Joaquín Almunia, 
vicepreședinte al Comisiei 
Europene responsabil de 
concurență, a participat la 
Forumul european al 
concurenței.
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 � O autorizație condiționată a fost acordată, de asemenea, în sectorul oțelului 
inoxidabil, în ceea ce privește achiziția Inoxum, divizia de oțel inoxidabil din 
cadrul ThyssenKrupp din Germania, de către întreprinderea finlandeză de oțel 
inoxidabil Outokumpu. Ancheta Comisiei a condus la constatarea conform 
căreia, pe piața produselor din oțel laminate la rece din SEE, fuziunea ar uni 
societățile care ocupă prima și cea de a doua poziție pe piață și ar crea o 
entitate de trei până la cinci ori mai mare decât cei mai apropiați concurenți. 
Autorizația a fost acordată cu condiția cesionării uzinei siderurgice a Inoxum 
din Terni și a unei serii de centre de distribuție din Europa, pentru a garanta o 
concurență suficientă pentru entitatea rezultată în urma fuziunii.

La începutul acestui an, Comisia a interzis fuziunea dintre Deutsche Börse și 
NYSE Euronext. Dacă ar fi fost autorizată, fuziunea ar fi avut drept rezultat o 
poziție de cvasimonopol în sectorul produselor financiare derivate europene ne-
gociate la bursă, în care cele două societăți ar fi controlat mai mult de 90 % din 
piața mondială. Interdicția a vizat protejarea economiei europene de efectele 
negative ale unei combinații care ar fi eliminat practic concurența efectivă de pe 
piață, cu un prejudiciu semnificativ pentru consumatori.

Ajutoarele de stat

În 2012, Comisia a lansat o reformă amplă, menită să modernizeze normele 
privind controlul ajutoarelor de stat – inițiativa de modernizare a ajutoarelor de 
stat (52).

Această inițiativă are trei obiective principale: de a garanta că normele privind 
ajutoarele de stat sprijină o creștere durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii 
și obiectivele strategiei Europa 2020, de a acorda prioritate aplicării legii în cazu-
rile care au un impact semnificativ în cadrul pieței unice și de a raționaliza pro-
cesul decizional al Comisiei.

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia va acorda mai multă atenție „ajutoare-
lor bune”: este vorba despre ajutoarele eficiente și bine concepute, care abordea-
ză disfuncționalitățile reale ale pieței și au un efect real de stimulare. Ea va fi și 
mai vigilentă în ceea ce privește „ajutoarele rele”, sub forma subvențiilor nocive 
care exclud investițiile private sau care mențin pe piață întreprinderi ineficiente și 
neviabile. În același timp, modernizarea ajutoarelor de stat trebuie să contribuie 
la eforturile depuse de statele membre în favoarea unei utilizări mai eficiente a 
finanțelor publice, în contextul consolidării fiscale. Criza datoriei suverane și 
insuficiența fondurilor publice subliniază importanța calității și a eficacității 
cheltuielilor publice, inclusiv în ceea ce privește ajutoarele de stat. Principalele 
elemente ale pachetului de reforme ar trebui să fie puse în aplicare până la 
sfârșitul anului 2013.
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În 2012, Comisia a adoptat o serie de decizii care vor contribui la stimularea 
creșterii și a inovării în Europa:

 � Ea a autorizat un sistem de sprijin pentru investiții în rețelele în bandă largă 
de acces de generație următoare (NGA – next generation access) în Regatul 
Unit („BDUK”). Sistemul vizează sprijinirea proiectelor locale în zonele rurale și 
îndepărtate, în care ar fi puțin probabil ca astfel de rețele să fie dezvoltate în 
condiții de piață. De asemenea, ea a aprobat un sistem de sprijin în valoare de 
2 miliarde EUR, cu scopul de a promova dezvoltarea rețelelor în bandă largă 
NGA în regiunile din Bavaria insuficient deservite în prezent, deoarece sprijinul 
respectiv este acordat doar în zonele în care nu este planificată nicio 
implantare comercială de rețele NGA în viitorul apropiat. Aceste două sisteme 
reprezintă un pas important spre realizarea Agendei digitale a UE și constituie 
un impuls puternic pentru creștere în ambele regiuni.

 � Comisia a aprobat un sistem austriac de sprijin pentru producția de energie 
din surse regenerabile, respectiv „Legea privind electricitatea ecologică din 
2012”, concepută pentru a ajuta Austria să atingă, până în 2020, obiectivul 
național obligatoriu privind energia din surse regenerabile. De asemenea, ea a 
autorizat un sistem din Regatul Unit pentru sprijinirea surselor regenerabile de 
energie utilizate pentru a genera căldură în Irlanda de Nord, în conformitate 
cu Strategia Europa 2020 pentru o creștere durabilă.

 � Comisia a aprobat o finanțare publică în valoare de 3 miliarde GBP, acordată 
de Regatul Unit pentru înființarea unei bănci care să investească în proiecte 
ecologice: Banca de investiții ecologice (Green Investment Bank, GIB). Obiectivul 
acestei inițiative este de a reduce emisiile de dioxid de carbon în Regatul Unit 
prin accelerarea procesului de dezvoltare a unei „economii ecologice”. Misiunea 
GIB este de a investi în proiecte din domenii inovatoare și ecologice, în care a 
fost identificată o disfuncționalitate a pieței.

În paralel, Comisia a continuat actualizarea și îmbunătățirea regulilor de 
concurență într-o serie de domenii de politică:

 � Comisia a adoptat un regulament de minimis pentru serviciile de interes 
economic general (SGEI) (53). Regulamentul exceptează de la respectarea 
normelor UE privind ajutoarele de stat ajutoare de până la 500 000 EUR pe 
societate, acordate pe parcursul unei perioade de trei ani, care se acordă drept 
compensație pentru prestarea de servicii de interes economic general (SGEI). 
Noul regulament reprezintă o simplificare majoră pentru autoritățile publice și 
pentru furnizorii de servicii, deoarece acesta va reduce considerabil sarcina 
administrativă de acordare a compensației publice pentru SGEI mici, sporind, 
în același timp, securitatea juridică.

 � Comisia a adoptat norme privind sprijinul național pentru costurile de 
electricitate ale industriei, în contextul schemei UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (emission trading scheme – ETS). Acest nou cadru 
permite statelor membre să compenseze unii utilizatori cu un consum ridicat 
de electricitate, cum sunt producătorii de oțel și de aluminiu, pentru o parte din 
costurile mai mari ale energiei electrice care ar urma să rezulte în urma 
modificării ETS a UE, începând cu 2013. Normele garantează că măsurile de 
sprijin naționale sunt concepute astfel încât să respecte obiectivul UE de 
decarbonizare a economiei europene și să garanteze condiții de concurență 
echitabile între concurenții de pe piața internă.
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Controlul jurisdicțional al deciziilor Comisiei în domeniul 
concurenței

Anul 2012 a fost marcat, de asemenea, de o serie de hotărâri importante ale 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Instanțele au confirmat recent mai multe aspecte fundamentale în materie 
de concurență. De exemplu, Tribunalul a aprobat principalele elemente ale 
politicii în materie de amenzi a Comisiei, introduse de orientările privind 
amenzile din 2006, în trei cauze pe care le-a examinat: cloratul de sodiu (54), 
servicii de mutări internaționale (55) și cauciuc cu cloropren (56). Aceste hotă-
râri întăresc poziția Comisiei și consolidează securitatea juridică.

În domeniul antitrust, hotărârea Tribunalului în cazul MasterCard este deo-
sebit de importantă. Tribunalul a confirmat concluzia Comisiei, potrivit căreia 
comisioanele interbancare transfrontaliere ale MasterCard pentru cardurile 
de credit și de debit pentru consumatori (MIF) restrâng concurența, deoarece 
măresc costul de acceptare a cardurilor de către comercianți fără să producă 
beneficii pentru consumatori (57).

De asemenea, Tribunalul a confirmat, în mare parte, decizia Comisiei din 
2009 de a impune amenzi grupului E.ON și grupului GDF Suez pentru a fi 
încheiat și a fi menținut un acord de împărțire a pieței pe piețele gazelor 
naturale din Franța și Germania. Confirmând corectitudinea constatărilor Co-
misiei, conform cărora societățile au avut o conduită care a încălcat legislația 
europeană în domeniul concurenței, Tribunalul a trimis un mesaj puternic, și 
anume că operatorii existenți pe piață în sectorul gazelor nu pot utiliza prac-
tici anticoncurențiale pentru a contracara eforturile de liberalizare (58).

Hotărârea Tribunalului privind Microsoft a confirmat, în mare parte, decizia 
Comisiei din 2008 de impunere a unei penalități cominatorii pentru Microsoft 
pentru nerespectarea deciziei din 2004 a Comisiei referitoare la societatea 
respectivă. Aceasta a fost prima hotărâre în care Tribunalul a hotărât plata 
unei penalități cominatorii impuse unei societăți pentru nerespectarea unei 
decizii de interzicere în materie de încălcare a normelor antitrust (59).

Fiscalitate

În luna aprilie, Parlamentul European a sprijinit cu fermitate propunerea din 
2011 (60) în favoarea unei baze fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB) 
care ar putea permite întreprinderilor din UE să economisească miliarde de euro 
și ar contribui la atragerea mai multor investitori străini în Europa prin eliminarea 
unor sarcini administrative foarte mari, a unor costuri de conformare semnifica-
tive și a incertitudinilor de natură juridică cu care se confruntă în prezent între-
prinderile atunci când desfășoară activități în mai multe state membre.

În luna mai, în urma unei ample consultări publice lansate de Comisia Europeană 
în decembrie 2011 (61), Consiliul a adoptat o serie de concluzii în favoarea unui 
sistem de TVA la nivelul UE care ar trebui să fie mai simplu, mai eficient și mai 
neutru, solid și rezistent la fraudă, pentru a asigura buna funcționare a pieței 
unice.

În octombrie, Comisia a prezentat o propunere de decizie a Consiliului privind 
consolidarea cooperării pentru o taxă pe tranzacțiile financiare, în scopul impozi-
tării corecte și al unei piețe unice mai puternice. Până în prezent, 11 țări au indicat 
că doresc să ia parte, invocând propunerea din 2011 a Comisiei pentru o taxă pe 
tranzacțiile financiare (TTF) ca bază pentru continuarea acțiunii. În decembrie, 
Parlamentul European și-a exprimat sprijinul pentru consolidarea cooperării.
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Noile reguli în materie de TVA vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2013. Ele vor face 
mai ușoară viața întreprinderilor din întreaga Europă. În primul rând, facturarea 
electronică va trebui să fie tratată în același fel ca și facturarea pe hârtie, 
permițând societăților să aleagă soluția de facturare a TVA care funcționează cel 
mai bine pentru ele. Aceasta le poate permite întreprinderilor să economisească 
până la 18 miliarde EUR pe an prin reducerea costurilor administrative. În al 
doilea rând, statele membre vor fi autorizate să ofere o opțiune de contabilitate 
pe bază de numerar pentru întreprinderile mici cu o cifră de afaceri mai mică de 
2 milioane EUR pe an. Aceasta înseamnă că aceste IMM-uri nu vor trebui să 
plătească TVA până când nu o vor primi de la clienți, evitându-se astfel probleme-
le de fluxuri de numerar pentru acestea.

Întreprinderile care desfășoară activități în mai multe state membre trebuie, de 
cele mai multe ori, să intre în contact cu mai multe administrații fiscale, în limbi 
diferite, iar respectarea unor obligații multiple în materie de TVA poate fi foarte 
apăsătoare și costisitoare pentru ele. Regulamentul (62) propus de Comisie la în-
ceputul anului 2012 reprezintă un prim pas în direcția creării unui „ghișeu unic” 
pentru toate serviciile furnizate pe cale electronică, de care întreprinderile vor 
putea beneficia de la 1 ianuarie 2015. În viitor, Comisia va încerca să extindă 
treptat „ghișeul unic” pentru a cuprinde alte bunuri și servicii.

Domeniul vamal

În luna februarie, în cadrul Codului Vamal al Uniunii (reformare) (63), Comisia a 
propus adaptarea anumitor dispoziții din codul vamal în funcție de evoluția 
legislației vamale și a altor acte legislative relevante, alinierea codului la cerințele 
procedurale care decurg din Tratatul de la Lisabona și amânarea datei aplicării. 
Obiectivul principal al acestei legislații nu este numai acela de a aborda mediul 
electronic pentru vamă și comerț, ci și de a-l reglementa. Uniunea vamală consti-
tuie un element esențial pentru funcționarea pieței unice și poate funcționa co-
respunzător numai în cazul unei aplicări comune și coerente a normelor și siste-
melor vamale moderne comune.

La 20 martie, Neri Spa din Livorno (Italia) a devenit cel de al 10 000-lea agent 
economic autorizat (AEO) prin faptul că a aderat la un program vamal la nivelul 
întregii UE, care permite schimburilor comerciale internaționale să se desfășoare 
mai repede și mai sigur în momentul controalelor vamale la frontierele UE. Sta-
tutul de agent economic autorizat la nivelul UE permite identificarea întreprinde-
rilor sigure și fiabile care sunt angajate în comerțul internațional și care benefi-
ciază de anumite facilități comerciale în ceea ce privește controalele vamale. 
Printre beneficii se numără recunoașterea reciprocă a statutului de agent fiabil al 
UE de către principalii parteneri comerciali. Un pas important a fost făcut în 2012, 
odată cu recunoașterea reciprocă a statutului de agent economic autorizat de 
către SUA.

Algirdas Šemeta, comisarul 
pentru impozitare și 
uniune vamală, audit și 
antifraudă, la conferința 
din 2012 a Serviciului de 
Audit Intern (IAS) intitulată 
„Auditul performanței 
realizat de auditorii interni 
din sectorul public”.
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Contribuția comerțului la creșterea 
economică

Comerțul ca factor de creștere

La nivel mondial, UE rămâne cel mai mare exportator, importator, sursă și 
destinație a investițiilor străine directe, cu un PIB pe cap de locuitor de 25 000 EUR 
pentru cei 500 de milioane de consumatori ai săi, ceea ce reprezintă o economie 
de 12,6 mii de miliarde EUR și plasează Europa printre cele mai performante cinci 
economii. În plus, în pofida ascensiunii Chinei, UE a reușit să își mențină cota de 
20 % din totalul exporturilor mondiale, în timp ce Japonia și SUA au înregistrat 
scăderi considerabile ale cotelor lor.

UE este, de asemenea, primul partener comercial pentru 80 de țări (în comparație 
cu SUA, care reprezintă primul partener comercial pentru puțin mai mult de 20 de 
țări).

UE înregistrează un excedent comercial masiv al industriei prelucrătoare în va-
loare de 281 de miliarde EUR, o cifră care a crescut de cinci ori începând din 2000 
și a compensat mai mult decât suficient creșterea costurilor energiei în aceeași 
perioadă. Excedentul UE în materie de servicii a crescut de 17 ori în 10 ani, 
ajungând la 86 de miliarde EUR în 2010. În plus, aproximativ 30 de milioane de 
locuri de muncă din UE, sau peste 10 % din forța de muncă totală, depind de 
vânzările în restul lumii, ceea ce reprezintă o creștere cu aproape 50 % față de 
anul 1995.

În prezent, principala sursă de creștere este cererea externă solidă, din moment 
ce componentele cererii interne (publice sau private) rămân slabe. Contribuția 
cererii externe la creșterea economică ar trebui să crească și mai mult în viitor, 
întrucât, conform estimărilor, până în 2015, 90 % din creșterea economică mon-
dială va fi generată în afara Europei. Prin urmare, exploatarea piețelor principali -
lor noștri parteneri comerciali va juca un rol din ce în ce mai important pentru 
creșterea economică a Europei în viitor.

În plus, Acordul de liber schimb încheiat recent între UE și Coreea de Sud oferă 
noi oportunități de export pentru UE, în valoare de aproape 20 de miliarde EUR. 
Creșterea productivității determină creșterea globală cu mai mult de jumătate a 
impactului acordurilor comerciale. O agendă ambițioasă ar putea contribui, de 
asemenea, la crearea a peste 2 milioane de locuri de muncă în întreaga UE.

În aceeași ordine de idei, o aprofundare a relațiilor dintre UE și principalii săi 
parteneri comerciali poate contribui în mod semnificativ la redresarea Europei. Pe 
măsură ce își pune în aplicare agenda comercială externă ambițioasă, UE ar pu-
tea înregistra o creștere a PIB-ului cu 2 %, adică peste 250 de miliarde EUR.

Vizita efectuată de Karel 
De Gucht, comisarul pentru 

comerț, în Mexic.
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Inițiativa în materie de achiziții publice externe

În conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului OMC privind 
achizițiile publice în martie 2012, Comisia a propus o inițiativă destinată facilitării 
deschiderii piețelor de achiziții publice la nivel mondial pentru ofertanții UE. În 
mod concret, propunerea are scopul de a garanta că atât societățile europene, cât 
și societățile din afara Europei, sunt pe picior de egalitate atunci când sunt în 
concurență pe piața lucrativă de achiziții publice a UE. Pe termen mai lung, 
inițiativa va facilita creșterea numărului de oportunități comerciale pentru 
societățile din UE, atât în cadrul UE, cât și la nivel internațional, va consolida 
potențialul întreprinderilor mici și mijlocii de a funcționa într-o economie globali-
zată și, în cele din urmă, va promova inovarea în UE.

Investiții

În cadrul politicii ample în materie de investiții, care, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, ține de competența exclusivă a UE, Comisia a adoptat un regulament 
privind răspunderea financiară legată de soluționarea litigiilor între investitori și 
stat (64). Regulamentul stabilește cadrul juridic și financiar care va însoți viitoare-
le acorduri ale UE privind protejarea investițiilor. Odată aprobat de către colegis-
latori, acesta va reglementa modul în care vor fi abordate în viitor litigiile referi-
toare la investiții în cadrul acțiunilor introduse împotriva UE sau a statelor 
membre individuale.

Comisia Europeană se află, în prezent, în cursul unor negocieri în materie de 
investiții și, de asemenea, de protecție a investițiilor, în contextul discuțiilor refe-
ritoare la acordurile de liber schimb cu Canada, India și, respectiv, Singapore, 
pregătindu-se, în același timp, pentru un acord de investiții între UE și China. 
Atunci când vor fi încheiate, aceste acorduri la nivelul UE, care vor include și as-
pecte legate de protecția investițiilor, vor înlocui tratatele bilaterale de investiții 
ale statelor membre cu aceste țări care nu sunt membre ale UE.

În vederea asigurării securității juridice a investitorilor europeni ale căror investiții 
sunt protejate prin acorduri bilaterale de investiții încheiate de statele membre, 
Comisia Europeană a prezentat, în iulie 2010, o propunere de regulament care a 
fost adoptată de către Parlament și Consiliu în decembrie 2012 în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară (65).

În primul rând, regulamentul clarifică statutul juridic al acordurilor bilaterale de 
investiții în conformitate cu legislația UE și confirmă faptul că acestea pot rămâ-
ne în vigoare până când vor fi înlocuite de un acord de investiții al UE. În același 
timp, regulamentul prevede, de asemenea, un mecanism de împuternicire a sta-
telor membre – în anumite condiții – să negocieze acorduri bilaterale de investiții 
cu țări care nu sunt programate în viitorul apropiat să participe la negocieri în 
materie de investiții la nivelul UE. Obiectivul urmărit este acela de a extinde do-
meniul de aplicare al protecției investițiilor de care beneficiază în prezent inves-
titorii europeni.
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Politica agricolă și politicile din domeniul 
maritim și din domeniul pescuitului

Agricultura

Cea de a 50-a aniversare a politicii agricole comune
Anul 2012 a marcat cea de a cincizecea aniversare a punerii în aplicare a politicii 
agricole comune (PAC) a UE (66), un element fundamental al integrării europene, 
care le-a oferit cetățenilor europeni 50 de ani de securitate alimentară și un 
mediu rural dinamic. PAC rămâne singura politică a UE pentru care există un ca-
dru comun la nivelul UE, cea mai mare parte a cheltuielilor publice din toate 
statele membre ale UE provenind din bugetul UE, nu din bugetele naționale sau 
regionale. Cifrele demonstrează că PAC a contribuit la creșterea constantă a va-
lorii economice, a productivității și a schimburilor comerciale, permițând în același 
timp gospodăriilor să își reducă la jumătate cheltuielile destinate alimentelor.

PAC este o politică care a evoluat în mod constant pentru a se adapta la evoluția 
circumstanțelor. De exemplu, prin procesul de reformă început în 1992 s-a trecut 
la o orientare mai accentuată către piață, ținându-se cont, în același timp, de 
preocupările consumatorilor în materie de bunăstare a animalelor și protecție a 
mediului.

Negocierile privind o viitoare PAC, care au continuat în 2012, au avut scopul de a 
răspunde la provocările actuale și viitoare: securitatea alimentară; schimbările 
climatice; aspecte legate de utilizarea sustenabilă a resurselor naturale; dezvol-
tarea rurală echilibrată; ajutorul destinat sectorului agricol pentru a-i permite să 
facă față efectelor crizei economice și volatilității crescute a prețurilor agricole; și 
contribuția la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în conformi-
tate cu Strategia Europa 2020.

Cea de a 50-a aniversare a 
politicii agricole comune.

Dacian Cioloș, comisarul 
pentru agricultură și 

dezvoltare rurală, în cursul 
unei deplasări în China în 

scopul consolidării 
cooperării dintre UE și 

China în domeniile 
agriculturii și dezvoltării 

rurale.
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Etapele istorice ale PAC
1962: Se lansează PAC. Esența acestei politici este de a oferi alimente la prețuri 
accesibile cetățenilor UE și un standard de viață echitabil fermierilor.

1984: Cote de lapte: sunt instituite măsuri specifice pentru a alinia producția de 
lapte la nevoile pieței.

2000: Domeniul de aplicare al PAC este extins pentru a include dezvoltarea rurală. 
PAC se concentrează asupra dezvoltării economice, sociale și culturale a Europei 
rurale, prin programe multianuale clar orientate, elaborate la nivel național, regi-
onal sau local.

2012: Sunt în curs negocierile pentru o nouă reformă a PAC, care vizează să 
consolideze competitivitatea economică și ecologică a sectorului agricol, să pro-
moveze inovarea, să combată schimbările climatice și să sprijine ocuparea forței 
de muncă și dezvoltarea în zonele rurale.

EVOLUȚIA CHELTUIELILOR PAC 1980-2010

STATISTICI PRIVIND EVOLUȚIA DATELOR DE BAZĂ DIN SECTORUL 
AGRICOL

1962 1992 2002 2012

Numărul statelor membre 6 12 15 27

Numărul fermierilor (în milioane) 6,5 7,2 6,2 13,7

Suprafața agricolă (în milioane de hectare) 69 118 126 172

Valoarea producției agricole  
(în prețuri reale, în miliarde EUR/ECU)

20 350

Producția medie de lapte (în kg/vacă/an) 3 000 6 500

Producția medie de grâu (în tone/hectar) 2 6

Valoarea exporturilor agricole  
(în termeni reali, în miliarde EUR/ECU)

3 90 (*)

Valoarea importurilor agricole  
(în termeni reali, în miliarde EUR/ECU)

6 80 (*)

Valoarea schimburilor comerciale cu produse 
agricole (în termeni reali, în miliarde EUR/ECU)

10 170 (*)

% cheltuieli din bugetul gospodăriilor destinate 
alimentelor (medie la nivelul UE) 30 % 16 %

(*) Cifre provizorii pentru perioada ianuarie-noiembrie 2011.
Sursa: DG Agricultură și Dezvoltare Rurală.
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ESTIMĂRILE JRC PRIVIND PRODUCȚIA AGRICOLĂ
Centrul Comun de Cercetare al Comisiei (JRC) efectuează estimări privind producția 
agricolă în sprijinul politicii agricole a UE. Imaginea arată producția estimată de grâu în 
2012, în raport cu media pentru perioada 2007-2011. Cifrele din interiorul fiecărei țări 
reprezintă tone/ha estimate, în timp ce codul culorilor afișează evoluţia producției în 
ultimii cinci ani.

Norme mai transparente și mai eficiente în sectorul 
agriculturii
În luna septembrie, Comisia a adoptat o propunere menită să aplice noi norme în 
ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii de fonduri 
agricole europene (67). Revizuirea legislației a fost determinată de o hotărâre din 
2010 a Curții de Justiție (68), care a abrogat o parte din Regulamentul (CE) 
nr. 259/2008 al Comisiei (69), în special în ceea ce privește publicarea informațiilor 
referitoare la beneficiarii individuali de fonduri agricole. Propunerea ia în conside-
rare constrângerile juridice inerente legate de protecția datelor cu caracter 
personal.

În luna decembrie, Comisia a adoptat cel de al doilea raport al său privind evoluția 
situației pieței și condițiile pentru o eliminare treptată a sistemului de cote de 
lapte (70), astfel cum solicitase Consiliul în cadrul bilanțului de sănătate al refor-
mei PAC din 2008. Raportul concluzionează că abordarea numită „tranziție fără 
probleme” este pe calea cea bună: în majoritatea statelor membre, cotele nu mai 
sunt relevante pentru limitarea producției, iar prețul cotelor (plătit de către agri-
cultorii care doreau să obțină cote suplimentare) este deja zero sau s-a redus 
până aproape de zero.
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Politica europeană în domeniul pescuitului

Politica comună în domeniul pescuitului – este nevoie urgent 
de o reformă
În 2011, Comisia a propus o reformă radicală a politicii comune în domeniul 
pescuitului, care a fost dezbătută în Parlament, în Consiliu și între părțile intere-
sate pe tot parcursul anului 2012. Reforma a urmărit să restituie prosperitatea 
sectorului pescuitului, să pună capăt dependenței de subvenții a sectorului și să 
stimuleze crearea de locuri de muncă și creșterea în zonele costiere.

Menținerea politicii actuale nu este o opțiune. Aproximativ 47 % din stocurile 
evaluate sunt supraexploatate în Atlantic și 80 % în Marea Mediterană. Totuși, 
este posibil să se înregistreze progrese: eforturile recente de conservare au făcut 
ca numărul de stocuri europene pescuite sustenabil să se ridice la 27. În 
consecință, unele cote de pescuit au putut fi mărite în 2012, generând venituri 
suplimentare pentru pescari estimate la 135 de milioane EUR, acest lucru repre-
zentând o dovadă concretă a faptului că restabilirea echilibrului ecologic al resur-
selor marine prezintă avantaje economice directe.

Exploatarea tuturor stocurilor de pește la niveluri sustenabile ar putea duce la o 
creștere cu 20 % a capturilor până în 2020, ceea ce ar genera beneficii socio-
economice considerabile pentru acest sector și pentru economie în ansamblu.

 „Toleranță zero” față de pescuitul ilegal
Începând din 2010, Regulamentul UE pentru combaterea pescuitului ilegal, nede-
clarat și nereglementat (INN) (71) a fost pus în aplicare cu rigurozitate. Printre 
altele, Comisia europeană a desfășurat anchete aprofundate asupra navelor și 
asupra sistemelor de control ale țărilor din întreaga lume. În urma anchetelor, 12 
state au impus sancțiuni împotriva a 46 de nave, iar Comisia a întocmit o listă de 
opt țări care nu sunt membre ale UE care ar putea fi considerate necooperante în 
ceea ce privește pescuitul INN (72). Comisia dorește să ajute țările respective să 
corecteze situația prin dialog, cooperare și planuri de acțiune adecvate, însă dacă 
acestea vor fi înscrise în cele din urmă de către Consiliu pe o listă neagră, ele nu 
vor mai fi autorizate să exporte pește în UE. Operatorii din UE care gestionează 
sau dețin nave INN nu vor primi ajutoare de stat sau fonduri UE. Anchetele apro-
fundate continuă.

Campanie în favoarea 
pescuitului durabil.
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Politica maritimă europeană – „Creșterea 
albastră”: perspective de creștere durabilă 
oferite de sectoarele maritime

„Creșterea albastră” se referă atât la sectoarele maritime tradiționale, cât și la 
cele emergente, cu un potențial economic considerabil.

Astăzi, „economia albastră” a UE furnizează 5,4 milioane de locuri de muncă și 
reprezintă o valoare adăugată brută de aproape 500 de miliarde EUR pe an. Până 
în 2020, UE speră că aceste cifre vor crește până la 7 milioane de locuri de 
muncă și, respectiv, 600 de miliarde EUR pe an. În acest sens, în septembrie 
2012, Comisia a inițiat o strategie specifică (73). Strategia identifică cinci domenii 
precise în care o serie de acțiuni specifice ar putea declanșa progrese substanțiale: 
turismul maritim, turismul din zonele de coastă și turismul de croazieră; energia 
albastră; resursele minerale marine; acvacultura și biotehnologia albastră. 
Acțiunile vor consta în eliminarea factorilor care împiedică creșterea și în imple-
mentarea unor soluții inteligente pentru stimularea acestor sectoare. Prin promo-
varea cercetării marine, prin sprijinirea IMM-urilor inovatoare, prin acoperirea la-
cunelor în ceea ce privește competențele necesare și prin încurajarea produselor 
inovatoare, Europa ar putea debloca potențialul neexploatat al economiei marine, 
protejând în același timp biodiversitatea și mediul înconjurător.

În octombrie, miniștrii responsabili cu afacerile maritime și Comisia Europeană au 
adoptat Declarația de la Limassol (74) privind o agendă marină și maritimă pentru 
creștere economică și locuri de muncă. Declarația reprezintă un angajament clar 
din partea statelor membre în favoarea strategiei de „creștere albastră” și a tu-
turor politicilor maritime, inclusiv în domeniul pescuitului.

Maria Damanaki, comisarul 
pentru afaceri maritime și 
pescuit, face o declarație 

privind combaterea 
pescuitului ilegal.
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Buget

Bugetul UE pentru 2013

Programarea financiară și bugetul UE în 2012
Anul 2012 a fost unul deosebit de dificil pentru gestionarea bugetului anual al 
UE, în special din cauza nivelurilor mai scăzute ale creditelor de plată convenite 
în versiunea inițială a bugetului. Pe lângă execuția bugetului pentru 2012, buge-
tele pentru 2011 și 2010 au trecut prin diferite etape de analiză și evaluare. În 
plus, o activitate esențială a fost pregătirea bugetului pentru 2013, care este ul-
timul buget al actualei perioade de programare de șapte ani. În afară de proce-
dura bugetară anuală, în acest an a avut loc un eveniment semnificativ: adoptarea 
noului regulament financiar. După prezentarea, de către Comisie, a tuturor propu-
nerilor relevante, negocierile intense privind următorul cadru financiar multianual 
2014-2020 au continuat pe parcursul întregului an.

Execuția bugetului UE pentru 2012
Bugetul pentru 2012 a reflectat obiectivele orientate către creștere și inovare ale 
Strategiei Europa 2020. În același timp, a continuat să țină seama de constrân-
geri importante care reflectă situația economică dificilă în numeroase state 
membre. Această abordare de compromis a prezentat provocări semnificative pe 
parcursul anului pentru asigurarea disponibilității unor niveluri adecvate de 
finanțare pentru a permite punerea în aplicare corectă și efectivă a programelor 
Uniunii Europene, cu respectarea deplină a angajamentelor făcute de către sta-
tele membre.

Descărcarea de gestiune acordată Comisiei pentru bugetul UE 
pentru anul 2010
La 10 mai 2012, Parlamentul European a acordat descărcarea de gestiune Comi-
siei Europene pentru execuția bugetului pentru 2010. Această importantă decizie 
pozitivă a încheiat o perioadă de mai multe luni în care ambele brațe ale 
autorității bugetare (Parlamentul European și Consiliul), precum și Curtea de 
Conturi au analizat modul în care au fost utilizate resursele bugetului pentru 
2010. În contextul procedurii de descărcare de gestiune, Parlamentul European, 
în calitate de autoritate care acordă descărcarea de gestiune, precum și Consiliul 
și Curtea de Conturi au emis mai multe cereri și recomandări cu privire la gestiu-
nea financiară a UE, care sunt puse în aplicare de către serviciile Comisiei.

La 6 noiembrie 2012, Curtea de Conturi și-a publicat raportul anual privind 
execuția bugetului privind anul financiar 2011. În raportul său, Curtea de Conturi 
a confirmat că, în 2011, rata globală cuantificată de eroare pentru cheltuielile UE 
a rămas stabilă, sub 4 %. În ceea ce privește contabilitatea UE, aceasta a primit 
un aviz favorabil din partea Curții de Conturi, pentru al cincilea an consecutiv.

Bugetul UE pentru 2013: investiții în creștere economică și 
locuri de muncă
Bugetul UE pentru 2013, adoptat la 12 decembrie 2012, reflectă concluziile 
Consiliului European, conform cărora creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă în UE nu pot fi obținute decât prin îmbinarea consolidării fiscale cu 
investițiile într-o viitoare creștere economică. În ansamblu, bugetul pentru anul 
2013 se ridică la 150,9 miliarde EUR în angajamente, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 1,7 % față de anul 2012, în concordanță cu nivelul actual al ratei 
inflației. Plățile reprezintă 132,8 miliarde EUR, ceea ce înseamnă o scădere de 
2,2 %.

Janusz Lewandowski, 
comisarul pentru 
programare financiară și 
buget, la conferința de 
presă pentru prezentarea 
propunerii de buget al UE 
pentru 2013.
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Bugetul UE completează din nou, în mod util, eforturile statelor membre ale UE 
prin concentrarea investițiilor în domeniile prioritare definite în strategia UE de 
creștere economică, Europa 2020, ținând seama, în același timp, de contextul 
economic dificil și de presiunea existentă asupra bugetelor naționale. Bugetul 
pentru 2013 prevede o înghețare a cheltuielilor viitoare: majorarea angajamen-
telor (adică plățile de mâine) este la nivelul inflației (1,7 %). Se prevede, de ase-
menea, o înghețare a bugetului administrativ al Comisiei cu mult sub nivelul 
inflației, reducând în același timp efectivele de personal cu 1 %, ceea ce reprezintă 
primul pas în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere cu 5 % a personalului 
în 5 ani.

Se alocă plăți în valoare totală de 59 miliarde EUR pentru o creștere economică 
favorabilă creării de locuri de muncă în Europa. Se face un efort deosebit în ceea 
ce privește programele-cadru de cercetare (7,8 miliarde EUR, însemnând o 
creștere de 5,6 % față de 2012), pentru programul pentru competitivitate și 
inovare (435,1 milioane EUR, însemnând o creștere de 17,7 %), pentru fondurile 
structurale și fondul de coeziune (47,2 miliarde EUR, însemnând o scădere de 
2,1 %).

Cifrele din bugetul pentru 2013 adoptat în decembrie 2012 nu iau în considerare 
costurile implicate de aderarea Croației la UE în iulie 2013.

Cadrul financiar multianual (CFM)

În urma unor discuții intense în diferitele organisme ale Consiliului, organizate de 
președințiile daneză și cipriotă, precum și în Parlamentul European pe parcursul 
întregului an, a avut loc, la 22 și 23 noiembrie 2012, o reuniune extraordinară a 
Consiliului European, dedicată exclusiv cadrului financiar multianual (CFM) 
2014-2020. Înainte de reuniunea respectivă, propuneri de compromis au fost 
prezentate mai întâi de către președinția cipriotă, iar apoi de către președintele 
Consiliului European, Herman Van Rompuy, care a organizat, de asemenea, întâl-
niri bilaterale cu fiecare șef de stat sau de guvern. Cu toate acestea, nu s-a putut 
ajunge la un acord în cadrul acestor întâlniri. Consiliul European ar trebui să 
ajungă la un acord asupra următorului CFM, cât mai curând posibil în 2013 și în 
timp util, astfel încât să nu existe niciun fel de întârziere în punerea în aplicare a 
noii generații de programe ale Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2014. Adoptarea 
în unanimitate necesară a regulamentului CFM de către Consiliu va face apoi 
obiectul aprobării din partea Parlamentului European.

Comisia a publicat propunerile sale pentru următorul cadru financiar multianual 
al Uniunii în iunie 2011. Propunerile conțineau priorități și plafoane pentru viitoa-
rele cheltuieli, precum și o modificare în ceea ce privește veniturile și o simplifi-
care a mecanismelor de corecție. La 6 iulie 2012, Comisia a realizat o actualizare 
tehnică.

CFM 2014-2020 este orientat către investiții în cele 27 de state membre pentru 
a face față provocărilor comune: stimularea creșterii economice și crearea de 
locuri de muncă în întreaga UE, transformarea Europei într-un loc mai sigur și 
creșterea influenței Europei în lume. El nu intenționează să finanțeze ceea ce ar 
putea finanța și bugetele naționale, ci se axează pe domeniile în care diferența 
pe care o aduce finanțarea europeană este vizibilă. El finanțează ceea ce nu ar 
finanța bugetele naționale sau ceea ce ar fi mai costisitor pentru acestea.
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Cifrele-cheie din propunerea Comisiei astfel cum a fost actualizată la 6 iulie 
2012 (75) se găsesc în tabelul de mai jos:

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 2014-2020
Propunerea Comisiei din 6 iunie 2012 exprimată în sume concrete pentru toate domeniile 
de politică vizate

(milioane EUR – prețuri din 2011)

CREDITE DE ANGAJAMENT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
2014-2020

1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii 64 769 67 015 68 853 70 745 72 316 74 386 76 679 494 763

 din care: coeziune economică, socială și teritorială 50 464 51 897 53 177 54 307 55 423 56 474 57 501 379 243

2. Creștere durabilă: resurse naturale 57 845 57 005 56 190 55 357 54 357 53 371 52 348 386 472

 din care: cheltuieli de piață și plăți directe 42 363 41 756 41 178 40 582 39 810 39 052 38 309 283 051

3. Securitate și cetățenie 2 620 2 601 2 640 2 679 2 718 2 757 2 794 18 809

4. Europa globală 9 400 9 645 9 845 9 960 10 150 10 380 10 620 70 000

5. Administrație 8 622 8 755 8 872 9 019 9 149 9 301 9 447 63 165

 din care: cheltuieli administrative ale instituțiilor 7 047 7 115 7 184 7 267 7 364 7 461 7 561 51 000

6. Compensații 27 0 0 0 0 0 0 27

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT 143 282 145 021 146 400 147 759 148 690 150 195 151 888 1 033 235

ca procent din VNB 1,10 % 1,09 % 1,08 % 1,08 % 1,07 % 1,06 % 1,06 % 1,08 %

TOTAL CREDITE DE PLATĂ 133 976 141 175 144 126 138 776 146 870 144 321 138 356 987 599

ca procent din VNB 1,03 % 1,06 % 1,06 % 1,01 % 1,06 % 1,02 % 0,96 % 1,03 %

Regulamentul financiar

Regulamentul financiar conține normele de întocmire a bugetului UE și modul în 
care acesta este cheltuit. La 27 iunie 2012, Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia au ajuns la un acord politic privind reforma regulamentului financiar, pe 
care Comisia a lansat-o în decembrie 2010, abordând principalele preocupări ale 
beneficiarilor fondurilor UE.

După adoptarea oficială în toamna anului 2012, cea mai mare parte a dispozițiilor 
noului regulament financiar urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2013. Prin ur-
mare, acordarea de fonduri ale UE pentru întreprinderi, ONG-uri, cercetători, 
studenți, municipalități și alți beneficiari va fi îmbunătățită datorită unor proce-
duri simplificate. Noua legislație permite creșterea transparenței și introduce un 
grad mai ridicat de responsabilizare pentru toți actorii implicați în gestionarea 
finanțelor UE. Prin această legislație se consolidează protecția intereselor finan-
ciare ale UE.

Aproximativ 80 % din fondurile UE sunt distribuite în conformitate cu „gestiunea 
partajată”, cu alte cuvinte proiectele sunt selectate și gestionate direct de către 
statele membre. Noile norme vor spori responsabilitatea statelor membre, în 
special în domeniul politicii regionale. Autoritățile naționale responsabile cu 
finanțarea UE vor trebui să semneze și să prezinte Comisiei declarații anuale care 
să ateste că fondurile UE au fost utilizate în mod corect.

În viitor, vor fi utilizate diferite instrumente financiare, cum ar fi împrumuturile, 
capitalurile proprii sau garanțiile, pentru a multiplica impactul financiar al fondu-
rilor UE. Se creează noi posibilități pentru o mai mare flexibilitate în punerea în 
aplicare a parteneriatelor public-privat, reflectând necesitățile partenerilor indus-
triali europeni.
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NOTE
(1) Comunicarea Comisiei – Adecvarea reglementărilor UE [COM(2012) 746].

(2) http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/index_en.htm

(3) ht tp : / /ec .europa .eu/commiss ion_2010-2014/andor /headl ines/
news/2012/04/20120418_en.htm  
Comunicarea Comisiei – Către o redresare generatoare de locuri de muncă 
[COM(2012) 173].

(4) Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială (JO L 166, 30.4.2004).

(5) Propunere de directivă privind îmbunătățirea transferabilității drepturilor la 
pensie suplimentară [COM(2005) 507].

(6) Propunere modificată de directivă privind cerințele minime pentru creșterea 
mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și conservării drepturilor 
la pensie suplimentară [COM(2007) 603].

(7) Cartea albă a Comisiei – O agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile 
[COM(2012) 55].

(8) http://ec.europa.eu/social/yoi

(9) Regulamentul (UE) nr. 121/2012 în ceea ce privește distribuirea de produse 
alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune (JO L 44, 
16.2.2012).

(10) Tackling and preventing child poverty, promoting child well-being 
(Combaterea și prevenirea sărăciei în rândul copiilor, promovarea bunăstării 
copiilor), a se vedea http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=
en&moreDocuments=yes

(11) Comunicarea Comisiei – Strategiile naționale de integrare a romilor: o primă 
etapă în punerea în aplicare a cadrului UE [COM(2012) 226].

(12) Comunicarea Comisiei – Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020: o 
Uniune a inovării [COM(2010) 546].

(13) Comunicarea Comisiei – Un parteneriat consolidat al Spațiului european de 
cercetare pentru excelență și creștere [COM(2012) 392].

(14) Regulamentul (UE) nr. 1257/2012 de punere în aplicare a unei cooperări 
consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet (JO L 361, 
31.12.2012). Concluziile Consiliului Competitivitate din 17 decembrie 2012 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
intm/134394.pdf).

(15) Comunicarea Comisiei – Către o programare în comun a cercetării: a 
conlucra pentru a face față mai eficient provocărilor comune 
[COM(2008) 468].

(16) A se vedea http://www.neurodegenerationresearch.eu/home, http://www.
faccejpi.com, https://www.healthydietforhealthylife.eu și http://www.jpi-
climate.eu

(17) Comunicarea Comisiei – O strategie europeană privind tehnologiile generice 
esențiale: o punte către creștere economică și ocuparea forței de muncă 
[COM(2012) 341].

(18) Comunicarea Comisiei – A doua revizuire a cadrului de reglementare a 
nanomaterialelor [COM(2012) 572]. Nanomaterialele sunt substanțe sau 
materiale chimice care sunt fabricate și utilizate la o scară foarte mică și 
sunt dezvoltate pentru a prezenta caracteristici noi (cum ar fi o rezistență 
mai mare, reactivitate chimică sau conductivitate), în comparație cu același 
produs fără caracteristici nanometrice. Se folosesc deja sute de produse 
care conțin nanomateriale: baterii, straturi de acoperire, îmbrăcăminte 
antibacteriană etc. Nanoinovarea va fi folosită în multe sectoare, printre 
care se numără: sănătatea publică, ocuparea forței de muncă, securitatea și 

sănătatea la locul de muncă, societatea informațională, sectorul industrial, 
mediul, energia, transportul, securitatea și spațiul. Analiștii prevăd că piețele 
vor atinge o cifră de afaceri de sute de miliarde de euro până în 2015. 
Nanomaterialele au potențialul de a îmbunătăți calitatea vieții și de a 
contribui la competitivitatea industrială în Europa. Cu toate acestea, noile 
materiale pot, de asemenea, să prezinte riscuri pentru mediul înconjurător 
și să dea naștere la probleme legate de sănătate și securitate.

(19) Comunicarea Comisiei – Către un acces mai bun la informațiile științifice: 
sporirea beneficiilor rezultate din investițiile publice în cercetare 
[COM(2012) 401].

(20) Recomandarea Comisiei privind accesul la informațiile științifice și 
conservarea acestora [C(2012) 4890].

(21) Comunicarea Comisiei – Consolidarea și concentrarea cooperării 
internaționale a UE în domeniul cercetării și al inovării: o abordare strategică 
[COM(2012) 497].

(22) Comunicarea Comisiei – O industrie europeană mai puternică pentru 
creșterea și redresarea economiei. Actualizare a comunicării privind politica 
industrială [COM(2012) 582].

(23) Comunicarea Comisiei – CARS 2020: Plan de acțiune pentru o industrie a 
autovehiculelor competitivă și durabilă în Europa [COM(2012) 636].

(24) Comunicarea Comisiei – Agenda digitală pentru Europa: promovarea digitală 
a creșterii în Europa [COM(2012) 784].

(25) Comunicarea Comisiei – Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în 
piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online 
[COM(2011) 942].

(26) Comunicarea Comisiei – Valorificarea cloud computingului în Europa 
[COM(2012) 529].

(27) Propunere de regulament privind legislația europeană comună în materie 
de vânzare [COM(2011) 635].

(28) Propunere de regulament privind identificarea electronică și serviciile de 
asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă 
[COM(2012) 238].

(29) Comunicarea Comisiei – Strategia europeană pentru un internet mai bun 
pentru copii [COM(2012) 196].

(30) Comunicarea Comisiei – Promovarea utilizării în comun a resurselor 
spectrului de frecvențe radio pe piața internă [COM(2012) 478].

(31) http://ec.europa.eu/regiostars

(32) Propunere de regulament de instituire a mecanismului Conectarea Europei 
[COM(2011) 665].

(33) Propunere de regulament privind competența judiciară, recunoașterea și 
executarea hotărârilor în materie civilă și comercială [COM(2010) 748].
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O  M A I  M A R E  A T E N Ț I E  A C O R D A T ă  C E T ă Ț E N I L O R  U E

În anul în care premiul Nobel pentru pace a fost acordat Uniunii Europene, 
valorile și principiile fundamentale care stau la baza Uniunii au fost mai 
importante ca oricând. Aprecierea tot mai mare de care se bucură Carta 
drepturilor fundamentale a fost mai evidentă de la introducerea oficială a 
acesteia prin intermediul Tratatului de la Lisabona. De asemenea, cea de a 
20-a aniversare a pieței unice a subliniat și mai mult necesitatea de a proteja 
drepturile cetățenilor și de a facilita aplicarea lor. Legislația din ce în ce mai 
vastă în domeniile justiției și afacerilor interne a subliniat dezvoltarea unei noi 
ordini juridice. În multe alte domenii, de la mediu la agricultură, de la protecția 
datelor la libera circulație a lucrătorilor, de la drepturile pasagerilor la eficiența 
energetică, politicile Uniunii au fost elaborate pentru a facilita viața de zi cu zi a 
cetățenilor.
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Drepturi fundamentale și cetățenie

Drepturile fundamentale – o realitate pentru 
cetățeni

Carta drepturilor fundamentale
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – în vigoare și obligatorie din 
punct de vedere juridic de mai mult de doi ani – a îndrumat elaborarea legislației 
UE de la proiectele inițiale până la codul de legi. Carta enumeră drepturile funda-
mentale – precum libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter perso-
nal – care reflectă valorile comune ale Europei și tradițiile sale constituționale. Al 
doilea raport anual al Comisiei Europene (1) privind carta a constatat că preocu-
pările privind drepturile fundamentale sunt integrate tot mai mult în elaborarea 
politicilor UE.

„Obiectivul meu principal în ultimii doi ani, de când carta a devenit obligatorie din 
punct de vedere juridic, a fost acela de a crea o cultură solidă a drepturilor fun-
damentale la nivelul UE. Am transformat carta într-o busolă a tuturor politicilor 
elaborate la nivelul UE”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei 
Europene responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „În pre-
zent, trebuie să îi ajutăm pe cetățeni să își exercite drepturile în practică, prin 
colaborarea cu statele membre, pentru a ne asigura că cetățenii știu cui să se 
adreseze în cazul în care drepturile lor sunt încălcate.”

Rolul principal al cartei este de a garanta că instituțiile UE respectă drepturile 
fundamentale în elaborarea unor noi acte legislative europene. Comisia nu doar 
garantează că propunerile sale sunt compatibile cu carta, ci se asigură și că 
dispozițiile cartei sunt respectate atunci când statele membre pun în aplicare 
legislația UE.

Există în continuare o neînțelegere în rândul cetățenilor UE cu privire la scopul și 
la situațiile în care carta se aplică sau nu se aplică, precum și cu privire la rolul 
UE. Opinia publică are în general impresia că prin cartă i se acordă Comisiei un 
drept general de a interveni atunci când bănuiește că au fost încălcate drepturile 
fundamentale oriunde în UE. Lucrurile nu stau însă așa – carta se aplică statelor 
membre atunci când pun în aplicare legislația UE. Fiecare stat membru al UE 
protejează drepturile prin propria Constituție și prin instanțele sale naționale. 
Carta nu este un substitut al acestora.

TITLUL I / DEMNITATEA

Articolul 1 Demnitatea umană
Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și 
protejată.

Articolul 2 Dreptul la viaţă
(1) Orice persoană are dreptul la viaţă.
(2) Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau 
executat.

Articolul 3 Dreptul la integritate al persoanei
(1) Orice persoană are dreptul la integritate fizică și psihică.
(2) În domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special:
(a) consimţământul liber și în cunoștinţă de cauză al persoanei 
interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege;
(b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept 
scop selecţia persoanelor;
(c) interzicerea utilizării corpului uman și a părţilor sale, ca atare, ca 
sursă de profit;
(d) interzicerea clonării fiinţelor umane în scopul reproducerii.

Articolul 4 Interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante
Nimeni nu poate fi supus torturii și nici pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante.

Articolul 5 Interzicerea sclaviei și a muncii forţate
(1) Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în servitute.
(2) Nimeni nu poate fi constrâns să efectueze o muncă forţată sau 
obligatorie.
(3) Traficul de fiinţe umane este interzis.

TITLUL II / LIBERTĂŢILE

Articolul 6 Dreptul la libertate și la siguranţă
Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranţă.

Articolul 7 Respectarea vieţii private și de familie
Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private și de familie, a 
domiciliului și a secretului comunicaţiilor.

Articolul 8 Protecţia datelor cu caracter personal
(1) Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal 
care o privesc.
(2) Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate 
și pe baza consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui 
alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de 
acces la datele colectate care o privesc, precum și dreptul de a obţine 
rectificarea acestora.
(3) Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorităţi 
independente.

Articolul 9 Dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie
Dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în 
conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestor 
drepturi.

Articolul 10 Libertatea de gândire, de conștiinţă și de religie
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiinţă 
și de religie. Acest drept implică libertatea de a-și schimba religia 
sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau 
convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin 
intermediul cultului, învăţământului, practicilor și îndeplinirii riturilor.
(2) Dreptul la obiecţie pe motive de conștiinţă este recunoscut în 
conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestui 
drept.

Articolul 11 Libertatea de exprimare și de informare
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept 
cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite 
informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice și fără a ţine 
seama de frontiere.
(2) Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt 
respectate.

Articolul 12 Libertatea de întrunire și de asociere
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și 
la libertatea de asociere la toate nivelurile și în special în domeniile 
politic, sindical și civic, ceea ce implică dreptul oricărei persoane de a 
înfiinţa împreună cu alte persoane sindicate și de a se afilia la acestea 
pentru apărarea intereselor sale.
(2) Partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea 
voinţei politice a cetăţenilor Uniunii.

Articolul 13 Libertatea artelor și știinţelor
Artele și cercetarea știinţifică sunt libere. Libertatea universitară este 
respectată.

Articolul 14 Dreptul la educaţie
(1) Orice persoană are dreptul la educaţie, precum și la accesul la 
formare profesională și formare continuă.
(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învăţământul 
obligatoriu.
(3) Libertatea de a înfiinţa instituţii de învăţământ cu respectarea 
principiilor democratice, precum și dreptul părinţilor de a asigura 
educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri 
religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu 
legile interne care reglementează exercitarea acestora.

Articolul 15 Libertatea de alegere a ocupaţiei și dreptul la muncă
(1) Orice persoană are dreptul la muncă și dreptul de a exercita o 
ocupaţie aleasă sau acceptată în mod liber.
(2) Orice cetăţean al Uniunii are libertatea de a-și căuta un loc de 
muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în orice stat 
membru.
(3) Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul 
statelor membre au dreptul la condiţii de muncă echivalente acelora de 
care beneficiază cetăţenii Uniunii.

Articolul 16 Libertatea de a desfășura o activitate comercială
Libertatea de a desfășura o activitate comercială este recunoscută în 
conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislaţiile și practicile naţionale.

Articolul 17 Dreptul de proprietate
(1) Orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a folosi, de 
a dispune și de a lăsa moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod 
legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză 
de utilitate publică, în cazurile și condiţiile prevăzute de lege și în 
schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea 
pe care a suferit-o. Folosinţa bunurilor poate fi reglementată prin lege 
în limitele impuse de interesul general.
(2) Proprietatea intelectuală este protejată.

Articolul 18 Dreptul de azil
Dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor prevăzute 
de Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 și de Protocolul din 
31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaţilor și în conformitate 
cu Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (denumite în continuare „tratatele”).

Articolul 19 Protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare
(1) Expulzările colective sunt interzise.
(2) Nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un stat 
unde există un risc serios de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii 
sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.

TITLUL III / EGALITATEA

Articolul 20 Egalitatea în faţa legii
Toate persoanele sunt egale în faţa legii.

Articolul 21 Nediscriminarea
(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum 
sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile 
genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice 
altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, nașterea, un 
handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
(2) În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere 
dispoziţiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe 
motiv de cetăţenie.

Articolul 22 Diversitatea culturală, religioasă și lingvistică
Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică.

Articolul 23 Egalitatea între femei și bărbaţi
Egalitatea între femei și bărbaţi trebuie asigurată în toate domeniile, 
inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și 
remunerarea.
Principiul egalităţii nu exclude menţinerea sau adoptarea de măsuri 
care să prevadă avantaje specifice în favoarea sexului sub-reprezentat.

Articolul 24 Drepturile copilului
(1) Copiii au dreptul la protecţia și îngrijirile necesare pentru 
asigurarea bunăstării lor. Ei își pot exprima în mod liber opinia. 
Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcţie de 
vârsta și gradul lor de maturitate.
(2) În toate acţiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate 
de autorităţi publice sau de instituţii private, interesul superior al 
copilului trebuie să fie considerat primordial.
(3) Orice copil are dreptul de a întreţine cu regularitate relaţii 
personale și contacte directe cu ambii părinţi, cu excepţia cazului în 
care acestea sunt contrare interesului său.

Articolul 25 Drepturile persoanelor în vârstă
Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a 
duce o viaţă demnă și independentă și de a participa la viaţa socială și 
culturală.

Articolul 26 Integrarea persoanelor cu handicap
Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a 
beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și 
profesională, precum și participarea la viaţa comunităţii.

TITLUL IV / SOLIDARITATEA

Articolul 27 Dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în 
cadrul întreprinderii
Lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se garantează, la nivelurile 
corespunzătoare, informarea și consultarea în timp util, în cazurile și 
în condiţiile prevăzute de dreptul Uniunii și de legislaţiile și practicile 
naţionale.

Articolul 28 Dreptul de negociere și de acţiune colectivă
Lucrătorii și angajatorii sau organizaţiile lor au dreptul, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislaţiile și practicile 
naţionale, de a negocia și de a încheia convenţii colective la nivelurile 
corespunzătoare și de a recurge, în caz de conflicte de interese, la 
acţiuni colective pentru apărarea intereselor lor, inclusiv la grevă.

Articolul 29 Dreptul de acces la serviciile de plasament
Orice persoană are dreptul de acces la un serviciu gratuit de 
plasament.

Articolul 30 Protecţia în cazul concedierii nejustificate
Orice lucrător are dreptul la protecţie împotriva oricărei concedieri 
nejustificate, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislaţiile și 
practicile naţionale.

Articolul 31 Condiţii de muncă echitabile și corecte
(1) Orice lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte 
sănătatea, securitatea și demnitatea sa.
(2) Orice lucrător are dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă 
și la perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și la o perioadă 
anuală de concediu plătit.

Articolul 32 Interzicerea muncii copiilor și protecţia tinerilor la 
locul de muncă
Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Vârsta minimă de 
încadrare în muncă nu poate fi inferioară celei la care încetează 
perioada de școlarizare obligatorie, fără a aduce atingere normelor mai 
favorabile tinerilor și cu excepţia unor derogări limitate.
Tinerii acceptaţi să lucreze trebuie să beneficieze de condiţii de muncă 
adaptate vârstei și să fie protejaţi împotriva exploatării economice sau 
a oricărei activităţi care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea, 
dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau socială sau care le-ar putea 
compromite educaţia.

Articolul 33 Viaţa de familie și viaţa profesională
(1) Familia se bucură de protecţie juridică, economică și socială.
(2) Pentru a putea concilia viaţa de familie și viaţa profesională, orice 
persoană are dreptul de a fi protejată împotriva oricărei concedieri 
din motive de maternitate, precum și dreptul la un concediu de 
maternitate plătit și la un concediu parental acordat în urma nașterii 
sau adopţiei unui copil.

Articolul 34 Securitatea socială și asistenţa socială
(1) Uniunea recunoaște și respectă dreptul de acces la prestaţiile de 
securitate socială și la serviciile sociale care acordă protecţie în caz de 
maternitate, boală, accident de muncă, dependenţă de alte persoane 
sau bătrâneţe, precum și în caz de pierdere a locului de muncă, în 
conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii și de legislaţiile și 
practicile naţionale.
(2) Orice persoană care are reședinţa și se deplasează în mod legal 
în cadrul Uniunii are dreptul la prestaţii de securitate socială și la 
avantaje sociale, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislaţiile și 
practicile naţionale.
(3) Pentru a combate marginalizarea socială și sărăcia, Uniunea 
recunoaște și respectă dreptul la asistenţă socială și la asistenţă în 
ceea ce privește locuinţa, destinate să asigure o viaţă demnă tuturor 
celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele 
stabilite de dreptul Uniunii și de legislaţiile și practicile naţionale.

Articolul 35 Protecţia sănătăţii
Orice persoană are dreptul de acces la asistenţa medicală preventivă și 
de a beneficia de îngrijiri medicale în condiţiile stabilite de legislaţiile 
și practicile naţionale. În definirea și punerea în aplicare a tuturor 
politicilor și acţiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecţie 
a sănătăţii umane.

Articolul 36 Accesul la serviciile de interes economic general
Uniunea recunoaște și respectă accesul la serviciile de interes 
economic general, astfel cum se prevede în legislaţiile și practicile 
naţionale, în conformitate cu tratatele, în scopul promovării coeziunii 
sociale și teritoriale a Uniunii.

Articolul 37 Protecţia mediului
Politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecţie a 
mediului și de îmbunătăţire a calităţii acestuia, care să fie asigurat în 
conformitate cu principiul dezvoltării durabile.

Articolul 38 Protecţia consumatorilor
Politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecţie a 
consumatorilor.

TITLUL V / DREPTURILE CETĂŢENILOR

Articolul 39 Dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul 
European
(1) Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege și de a fi ales în 
cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, în statul membru 
în care acesta își are reședinţa, în aceleași condiţii ca și resortisanţii 
acestui stat.
(2) Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal 
direct, liber și secret.

Articolul 40 Dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor 
locale
Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul 
alegerilor locale în statul membru în care acesta își are reședinţa, în 
aceleași condiţii ca și resortisanţii acestui stat.

Articolul 41 Dreptul la bună administrare
(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele 
sale, de un tratament imparţial, echitabil și într-un termen rezonabil 
din partea instituţiilor, organelor, oficiilor și agenţiilor Uniunii.
(2) Acest drept include în principal:
(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei 
măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;
(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu 
respectarea intereselor legitime legate de confidenţialitate și de secretul 
profesional și comercial;
(c) obligaţia administraţiei de a-și motiva deciziile.
(3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a 
prejudiciilor cauzate de către instituţiile sau agenţii acesteia în 
exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale 
comune legislaţiilor statelor membre.
(4) Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii în una 
dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași 
limbă.

Articolul 42 Dreptul de acces la documente
Orice cetăţean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are 
reședinţa sau sediul social într-un stat membru au dreptul de acces 
la documentele instituţiilor, organelor, oficiilor și agenţiilor Uniunii, 
indiferent de suportul pe care se află aceste documente.

Articolul 43 Ombudsmanul European
Orice cetăţean al Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică 
care are reședinţa sau sediul social într-un stat membru au dreptul de 
a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare 
defectuoasă în activitatea instituţiilor, organelor, oficiilor sau 
agenţiilor Uniunii, cu excepţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în 
exercitarea funcţiei sale jurisdicţionale.

Articolul 44 Dreptul de petiţionare
Orice cetăţean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are 
reședinţa sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa 
petiţii Parlamentului European.

Articolul 45 Libertatea de circulaţie și de ședere
(1) Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de circulaţie și de ședere 
liberă pe teritoriul statelor membre.
(2) Libertatea de circulaţie și de ședere poate fi acordată, în 
conformitate cu tratatele, resortisanţilor ţărilor terţe stabiliţi legal pe 
teritoriul unui stat membru.

Articolul 46 Protecţia diplomatică și consulară
Orice cetăţean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei ţări terţe în 
care statul membru, al cărui resortisant este, nu este reprezentat, de 
protecţia autorităţilor diplomatice sau consulare ale oricărui stat 

membru, în aceleași condiţii ca și resortisanţii acelui stat.

TITLUL VI / JUSTIŢIA

Articolul 47 Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil
Orice persoană ale cărei drepturi și libertăţi garantate de dreptul 
Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în faţa 
unei instanţe judecătorești, în conformitate cu condiţiile stabilite de 
prezentul articol.
Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un 
termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătorești independente 
și imparţiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană are 
posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată.
Asistenţa juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse 
suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a le asigura 
accesul efectiv la justiţie.

Articolul 48 Prezumţia de nevinovăţie și dreptul la apărare
(1) Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce 
vinovăţia va fi stabilită în conformitate cu legea.
(2) Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului la 
apărare.

Articolul 49 Principiile legalităţii și proporţionalităţii infracţiunilor 
și pedepselor
(1) Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau omisiune care, 
în momentul săvârșirii, nu constituia infracţiune potrivit dreptului 
intern sau dreptului internaţional. De asemenea, nu se poate aplica 
o pedeapsă mai mare decât cea aplicabilă la momentul săvârșirii 
infracţiunii. În cazul în care, ulterior săvârșirii infracţiunii, legea 
prevede o pedeapsă mai ușoară, se aplică aceasta din urmă.
(2) Prezentul articol nu aduce atingere judecării și pedepsirii unei 
persoane care s-a făcut vinovată de o acţiune sau omisiune care, în 
momentul săvârșirii, era incriminată pe baza principiilor generale 
recunoscute de comunitatea naţiunilor.
(3) Pedepsele nu trebuie să fie disproporţionate faţă de infracţiune.

Articolul 50 Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori 
pentru aceeași infracţiune
Nimeni nu poate fi judecat sau condamnat pentru o infracţiune pentru 
care a fost deja achitat sau condamnat în cadrul Uniunii, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, în conformitate cu legea.

TITLUL VII / DISPOZIŢII GENERALE CARE  
REGLEMENTEAZĂ INTERPRETAREA ȘI APLICAREA CARTEI

Articolul 51 Domeniul de aplicare
(1) Dispoziţiile prezentei carte se adresează instituţiilor, organelor, 
oficiilor și agenţiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarităţii, 
precum și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în 
aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă drepturile și 
principiile și promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuţiile 
pe care le au în acest sens și cu respectarea limitelor competenţelor 
conferite Uniunii de tratate.
(2) Prezenta cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii 
în afara competenţelor Uniunii, nu creează nici o competenţă sau 
sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică competenţele și sarcinile 
stabilite de tratate.

Articolul 52 Întinderea și interpretarea drepturilor și principiilor
(1) Orice restrângere a exerciţiului drepturilor și libertăţilor 
recunoscute prin prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege și 
să respecte substanţa acestor drepturi și libertăţi. Prin respectarea 
principiului proporţionalităţii, pot fi impuse restrângeri numai în 
cazul în care acestea sunt necesare și numai dacă răspund efectiv 
obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesităţii 
protejării drepturilor și libertăţilor celorlalţi.
(2) Drepturile recunoscute prin prezenta cartă care fac obiectul unor 
dispoziţii prevăzute de tratate se exercită în condiţiile și cu respectarea 
limitelor stabilite de acestea.
(3) În măsura în care prezenta cartă conţine drepturi ce corespund 
unor drepturi garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, înţelesul și întinderea 
lor sunt aceleași ca și cele prevăzute de convenţia menţionată. Această 
dispoziţie nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecţie mai 
largă.
(4) În măsura în care prezenta cartă recunoaște drepturi fundamentale, 
așa cum rezultă acestea din tradiţiile constituţionale comune statelor 
membre, aceste drepturi sunt interpretate în conformitate cu tradiţiile 
menţionate.
(5) Dispoziţiile prezentei carte care conţin principii pot fi puse în 
aplicare prin acte legislative și de punere în aplicare adoptate de 
instituţiile, organele, oficiile și agenţiile Uniunii, precum și prin acte 
ale statelor membre în cazurile în care acestea pun în aplicare dreptul 
Uniunii, în exercitarea competenţelor lor respective. Invocarea lor în 
faţa instanţei judecătorești se admite numai în scopul interpretării și 
controlului legalităţii unor astfel de acte.
(6) Legislaţiile și practicile naţionale trebuie să fie luate în considerare 
pe deplin, după cum se precizează în prezenta cartă.
(7) Instanţele judecătorești ale Uniunii și ale statelor membre ţin 
seama de explicaţiile redactate în vederea orientării interpretării 
prezentei carte.

Articolul 53 Nivelul de protecţie
Nici una dintre dispoziţiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca 
restrângând sau aducând atingere drepturilor omului și libertăţilor 
fundamentale recunoscute, în domeniile de aplicare corespunzătoare, 
de dreptul Uniunii și dreptul internaţional, precum și de convenţiile 
internaţionale la care Uniunea sau toate statele membre sunt părţi, și în 
special Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăţilor fundamentale, precum și prin constituţiile statelor membre.

Articolul 54 Interzicerea abuzului de drept
Nici una dintre dispoziţiile prezentei carte nu trebuie să fie interpretată 
ca implicând vreun drept de a desfășura orice activitate sau de a 
îndeplini orice act îndreptat împotriva oricăruia dintre drepturile 
și libertăţile recunoscute prin prezenta cartă sau de a le impune 
restrângeri mai ample decât cele prevăzute prin prezenta cartă.

Întocmit la Strasbourg, la doisprezece decembrie două mii șapte.

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE  
A UNIUNII EUROPENE

Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, au hotărât să împărtășească un viitor pașnic întemeiat pe valori comune. Conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale 
demnităţii umane, libertăţii, egalităţii și solidarităţii; aceasta se întemeiază pe principiile democraţiei și statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii și creând un spaţiu de libertate, securitate și justiţie.
Uniunea contribuie la păstrarea și la dezvoltarea acestor valori comune, respectând diversitatea culturilor și tradiţiilor popoarelor Europei, precum și identitatea naţională a statelor membre și organizarea autorităţilor lor publice la nivel naţional, 
regional și local; Uniunea caută să promoveze o dezvoltare echilibrată și durabilă și asigură libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, mărfurilor și capitalurilor, precum și libertatea de stabilire. În acest scop, este necesară consolidarea protecţiei drepturilor 
fundamentale, făcându-le mai vizibile prin cartă, în spiritul evoluţiei societăţii, a progresului social și a dezvoltărilor știinţifice și tehnologice. Prezenta cartă reafirmă, cu respectarea competenţelor și sarcinilor Uniunii, precum și a principiului subsidiarităţii, 
drepturile care rezultă în principal din tradiţiile constituţionale și din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune și 
de către Consiliul Europei, precum și din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene și a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretată de către instanţele judecătorești ale Uniunii și ale statelor membre, acordând 
atenţia cuvenită explicaţiilor redactate sub autoritatea prezidiului Convenţiei care a elaborat carta și actualizate sub răspunderea prezidiului Convenţiei Europene. Beneficiul acestor drepturi implică responsabilităţi și îndatoriri atât faţă de terţi, precum 

și faţă de comunitatea umană în general și faţă de generaţiile viitoare. În consecinţă, Uniunea recunoaște drepturile, libertăţile și principiile enunţate în continuare.
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Principalele hotărâri ale Curții de Justiție și ale Tribunalului 
privind drepturile fundamentale, nediscriminarea și 
cetățenia Uniunii

 � Nici dreptul de acces la un tribunal, nici principiul egalității de mijloace, 
ambele consacrate în articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, nu împiedică Comisia să introducă o acțiune în fața 
unei instanțe naționale, în numele Uniunii Europene, în vederea obținerii 
de daune-interese în ceea ce privește prejudiciul suferit de Uniune ca ur-
mare a unui acord sau a unei practici despre care s-a constatat anterior 
printr-o decizie a Comisiei că încalcă articolul 81 CE sau articolul 
101 TFUE (2).

 � În temeiul Directivei 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului 
egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică, al Directivei 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoa-
rea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă și al Directivei 2006/54/CE privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între 
bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă, un lucrător 
care afirmă în mod plauzibil faptul că îndeplinește condițiile cuprinse 
într-un anunț de recrutare și a cărui candidatură a fost respinsă nu are 
dreptul de a avea acces la informațiile care precizează dacă angajatorul, 
la finalul procedurii de recrutare, a angajat un alt candidat; cu toate 
acestea, un refuz de a acorda acces la informații poate fi unul dintre 
factorii de care ar trebui să se țină seama în contextul stabilirii faptelor 
pe baza cărora se poate presupune că a existat o discriminare directă sau 
indirectă (3).

 � În conformitate cu Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general 
în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă, scăderea drastică a vârstei de pensi-
onare pentru judecătorii din Ungaria constituie o discriminare nejustificată 
pe motive de vârstă. Măsura respectivă nu este proporțională cu obiecti-
vele urmărite de către legiuitorul maghiar care intenționează să standar-
dizeze vârsta de pensionare pentru profesiile din serviciul public și să 
stabilească o structură de vârstă mai echilibrată în domeniul administrării 
justiției (4).

 � Un resortisant al unei țări care nu este membră a UE care are reședința 
în mod legal în statul membru de origine al fiicei și al soției sale, care 
s-au mutat în alt stat membru, nu se poate baza pe cetățenia UE pentru 
a-și fonda dreptul său de ședere sau pe Directiva 2004/38/CE privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora sau direct pe Tratatul pri-
vind funcționarea Uniunii Europene, în cazul în care refuzul de a acorda 
dreptul de ședere nu împiedică fiica și soția să beneficieze în mod efectiv 
de substanța drepturilor pe care le conferă acest statut sau nu împiedică 
exercitarea dreptului acestora la liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre (5).
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Statul de drept
Statul de drept și independența sistemului judiciar reprezintă principii fundamen-
tale pe care se întemeiază Uniunea, care trebuie să fie susținute printr-o monito-
rizare severă și prin acțiuni din partea Comisiei. În ceea ce privește evoluțiile din 
Ungaria și România, Comisia a răspuns cu fermitate situațiilor în care respectarea 
statului de drept și a independenței sistemului judiciar ar fi putut să fie 
amenințate.

În urma unor schimburi detaliate de informații cu autoritățile ungare cu privire la 
legile adoptate în cadrul noii Constituții a Ungariei, Comisia a remarcat progresele 
înregistrate cu privire la o serie de aspecte, în special în ceea ce privește statutul 
băncii centrale a Ungariei, cu privire la care guvernul maghiar s-a angajat să ia în 
considerare preocupările de ordin juridic ale Comisiei și să își modifice legislația 
națională. În alte două cazuri, nu s-a putut găsi un remediu pentru preocupările 
de ordin juridic ale Comisiei. Prin urmare, Comisia a decis să aducă Ungaria în 
fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru două încălcări legate de 
independența autorității pentru protecția datelor și vârsta de pensionare a jude-
cătorilor, procurorilor și notarilor publici.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene monitorizează 
legislația referitoare la pensionarea judecătorilor în Ungaria

Conform Curții de Justiție a Uniunii Europene (6), impunerea pensionării anti-
cipate pentru sute de judecători și procurori în cursul anului 2012, precum și 
pentru notari în 2014, în temeiul unui nou act legislativ în Ungaria, constituie 
o discriminare nejustificată pe criterii de vârstă care încalcă Directiva 
2000/78/CE (7). Pe baza noii sale Legi fundamentale, Ungaria emisese acte 
legislative de punere în aplicare care diminuau vârsta de pensionare obliga-
torie pentru judecători, procurori și notari publici de la 70 la 62 de ani în 
cadrul unei perioade de tranziție foarte scurte. În ianuarie 2012, Comisia 
Europeană a decis să lanseze acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor 
și a înaintat cazul către Curte. În urma unei solicitări din partea Comisiei și 
având în vedere urgența problemei, Curtea a abordat acest caz în cadrul 
unei proceduri accelerate, pronunțând hotărârea în noiembrie 2012, la mai 
puțin de cinci luni după solicitarea Comisiei. Autoritățile maghiare au prezen-
tat Comisiei proiectele de măsuri care au fost depuse în parlamentul Unga-
riei în decembrie 2012 pentru punerea în aplicare a hotărârii Curții. Aceste 
măsuri sunt în curs de examinare de către Comisie. Comisia va continua să 
monitorizeze situația cu o foarte mare atenție.

În ceea ce privește România, în iulie 2012, Comisia a prezentat un raport cu pri-
vire la progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și 
verificare (MCV) (8). Principalul obiectiv al raportului a fost de a analiza măsurile 
luate începând cu 2007 în ceea ce privește legislația și instituțiile, precum și 
durabilitatea și ireversibilitatea reformelor puse în aplicare. Cu toate acestea, 
întrucât raportul a fost prezentat într-un moment în care se ridicau întrebări 
importante în ceea ce privește statul de drept și independența sistemului judiciar 
în România, el a inclus, de asemenea, recomandări specifice pentru a restabili 
respectarea acestor principii fundamentale. Comisia va continua să monitorizeze 
îndeaproape progresele înregistrate și va prezenta un raport la începutul anului 
2013 privind procesul de reformă.
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Eliminarea obstacolelor pentru cetățeni – Pregătirea pentru 
Anul European al Cetățenilor 2013
În anul care face obiectul prezentului raport s-au continuat eforturile de punere 
în aplicare a angajamentelor asumate de Comisie în raportul său privind cetățenia 
din octombrie 2010. Aproape toate cele 25 de măsuri au fost puse în aplicare în 
totalitate sau se află într-un stadiu avansat de pregătire (9). De exemplu, acțiunea 
europeană a inclus:

 � consolidarea drepturilor de care beneficiază aproximativ 75 de milioane de 
victime ale infracționalității pe an pe teritoriul UE;

 � reducerea birocrației pentru 3,5 milioane de persoane care își înmatriculează, 
în fiecare an, automobilul într-o altă țară a UE, cu economii de 1,5 miliarde 
EUR;

 � interzicerea comisioanelor suplimentare pentru plățile efectuate cu carduri de 
credit și a opțiunilor predefinite, pentru a proteja persoanele care efectuează 
cumpărături online;

 � consolidarea dreptului la un proces echitabil pentru toți cetățenii UE, măsură 
care se aplică unui număr de aproximativ 8 milioane de proceduri pe an;

 � clarificarea drepturilor de proprietate pentru 16 milioane de cupluri 
internaționale aflate în Europa.

În contextul elaborării celui de al doilea raport privind cetățenia în 2013, Comisia 
a lansat cea mai amplă consultare publică privind drepturile cetățenilor organiza-
tă până în prezent în UE. Consultarea a durat patru luni, timp în care 
reprezentanților opiniei publice le-au fost adresate întrebări privind obstacolele 
cu care s-au confruntat în exercitarea drepturilor lor în calitate de cetățeni ai UE, 
în cursul călătoriilor în Europa, atunci când au votat sau au candidat la alegeri 
sau atunci când au făcut cumpărături online, pentru a da doar câteva exemple. 
Rezultatele sunt în curs de evaluare și este planificată lansarea celui de al doilea 
raport în luna mai 2013, ca element esențial al Anului European al Cetățenilor 
2013.

Logoul oficial al Anului 
European al 

Cetățenilor 2013.
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Protecția datelor
La începutul anului, Comisia a propus o reformă cuprinzătoare a normelor UE 
învechite privind protecția datelor, în vederea consolidării drepturilor de 
confidențialitate online. Un cadru juridic unic va elimina fragmentarea actuală 
dintre statele membre și sarcinile administrative costisitoare în acest domeniu, 
conducând la realizarea de economii pentru întreprinderi în valoare de aproxima-
tiv 2,3 miliarde EUR pe an. Inițiativa va contribui, de asemenea, la consolidarea 
încrederii consumatorilor în serviciile online, oferind astfel un impuls extrem de 
necesar pentru creștere, crearea de locuri de muncă și inovare în Europa și va 
clarifica condițiile pentru utilizarea datelor, de exemplu pentru cercetare și în 
scopuri medicale.

Noile norme sunt menite să asigure faptul că sunt furnizate informații clare și 
ușor de înțeles atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal. Ori de câte 
ori este necesar consimțământul, acesta va trebui acordat în mod explicit înainte 
ca o societate să poată prelucra date cu caracter personal. Proiectul de norme 
consolidează dreptul persoanelor fizice de a fi uitate – ceea ce înseamnă că, dacă 
o persoană nu mai dorește ca datele sale să fie prelucrate și dacă nu există un 
motiv legitim pentru ca ele să fie păstrate de o societate, datele respective vor fi 
șterse. Obiectivul propunerilor este de a garanta un acces liber și ușor la datele 
personale, permițându-le persoanelor fizice să afle mai ușor ce informații cu ca-
racter personal referitoare la ele sunt păstrate de întreprinderi și de autoritățile 
publice. În plus, în acest fel persoanele fizice ar trebui să poată transfera mai 
ușor date cu caracter personal între prestatorii de servicii – așa-numitul principiu 
al „portabilității datelor”. Autoritățile naționale independente privind protecția 
datelor vor fi consolidate, astfel încât să asigure o mai bună respectare a norme-
lor UE în țara lor. Ele vor avea competența să impună societăților care încalcă 
normele UE în materie de protecție a datelor plata unor amenzi de până la 1 
milion EUR sau de până la 2 % din cifra de afaceri anuală globală a unei societăți. 
Normele UE în materie de protecție a datelor trebuie să se aplice, de asemenea, 
în cazul în care datele cu caracter personal sunt utilizate în străinătate de către 
societăți care sunt active pe piața UE și care oferă serviciile lor cetățenilor UE.

Propunerile conțin și alte măsuri de protecție și inovații semnificative.

Propunerile Comisiei actualizează și modernizează principiile consacrate în Direc-
tiva privind protecția datelor din 1995 în vederea garantării în viitor a dreptului 
persoanelor la confidențialitate. Acestea includ o comunicare privind politicile în 
domeniu care prezintă obiectivele Comisiei și două propuneri legislative: un regu-
lament de stabilire a unui cadru general al UE pentru protecția datelor și o direc-
tivă privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor și în scopul activităților 
judiciare conexe (10).

Libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii
Noile norme de coordonare a sistemelor de securitate socială din UE introduse în 
2010 au fost extinse în aprilie 2012 la Elveția (11) și în iunie 2012 la trei țări SEE/
AELS: Islanda, Liechtenstein și Norvegia (12). De asemenea, în iunie 2012, au fost 
introduse noi norme îmbunătățite și simplificate (13) pentru personalul de bord și 
lucrătorii transfrontalieri care desfășoară o activitate independentă odată cu in-
trarea în vigoare a noului regulament, care modifică regulamentele existente 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Prin urmare, însoțitoarele 
de bord, stewarzii și piloții trebuie să plătească contribuții la asigurările sociale și 
sunt eligibili pentru a beneficia de prestații în țara în care își încep și își termină 
serviciul, cu alte cuvinte „baza” lor „de reședință”, în loc de țara în care își are 
sediul compania aeriană. Pentru lucrătorii frontalieri care desfășoară o activitate 
independentă, noile norme garantează că, în cazul în care țara de reședință nu 
dispune de un sistem de indemnizații de șomaj pentru persoanele care desfășoară 
o activitate independentă, țara în care lucrătorul a desfășurat ultima activitate va 
plăti indemnizația de șomaj. În acest mod, persoana în cauză va beneficia de 
contribuțiile plătite.

Afișul celei de a șasea 
ediții a „Zilei europene 
pentru protecția datelor”.
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Deși drepturile în materie de liberă circulație a lucrătorilor UE sunt bine stabilite 
și există de peste 40 de ani, o serie de indicatori arată că discriminarea pe criteriul 
naționalității persistă și, prin urmare, există un decalaj între drepturile de iure și 
drepturile de facto ale cetățenilor UE. O evaluare a legislației UE privind libera 
circulație a lucrătorilor și un exercițiu de evaluare a impactului au demonstrat că 
o propunere legislativă ar îmbunătăți certitudinea juridică, întrucât ea ar permite 
protecția explicită împotriva discriminării pe criteriul naționalității și sensibiliza-
rea cu privire la aceasta.

Dispozițiile fiscale ale statelor membre pot duce la discriminarea în detrimentul 
lucrătorilor transfrontalieri. În cursul anului 2012, Comisia a efectuat o evaluare 
aprofundată a impozitelor naționale directe pentru a stabili dacă acestea penali-
zează pe nedrept lucrătorii care locuiesc într-un stat membru și lucrează în alt 
stat membru. În cazul în care se constată discriminări sau încălcări ale libertăților 
fundamentale ale cetățenilor UE, Comisia le va semnala autorităților naționale și 
va insista să se efectueze modificările necesare.

Jurisprudență

Libera circulație a lucrătorilor: Curtea de Justiție a considerat că legislația UE 
nu interzice unui stat membru să acorde prestații familiale lucrătorilor 
detașați sau sezonieri în cazul cărora nu este, în principiu, statul membru 
competent (14). Curtea a hotărât, de asemenea, că eligibilitatea pentru 
finanțarea studiilor este un avantaj social în contextul liberei circulații a lu-
crătorilor și nu poate fi condiționată de cerințe privind reședința. Prin urmare, 
membrii de familie aflați în întreținerea lucrătorilor migranți sunt eligibili în 
mod automat pentru finanțarea studiilor urmate în străinătate, chiar și în 
cazul în care nu își au reședința în țara în care își au locul de muncă lucră-
torii respectivi (15).

Detașarea lucrătorilor
Pentru a asigura o mai bună funcționare a pieței unice pentru lucrători și pentru 
întreprinderi, Comisia a propus în martie 2012 noi norme pentru a spori protecția 
lucrătorilor detașați temporar în străinătate. Protecția lucrătorilor și concurența 
loială reprezintă cele două fețe ale monedei pieței unice a UE și, cu toate acestea, 
se constată că adesea nu se respectă condiții minime de angajare și de muncă 
pentru cei peste un milion de lucrători detașați din UE. Pentru abordarea proble-
melor specifice legate de abuzuri în cazul în care lucrătorii nu se bucură pe deplin 
de drepturile lor, de exemplu, în materie de salarii sau concedii, în special în 
sectorul construcțiilor, Comisia a înaintat propuneri concrete și practice integrate 
într-o directivă de executare. Aceasta ar intensifica monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și ar îmbunătăți modul în care normele existente privind 
lucrătorii detașați sunt aplicate în practică.

Pentru a trimite un mesaj puternic conform căruia drepturile lucrătorilor și dreptul 
lor la grevă sunt la fel de importante ca și libertatea de a presta servicii, Comisia 
a prezentat, de asemenea, o nouă directivă (16) care ține cont de jurisprudența 
existentă. Aceasta are relevanță în mod special în contextul prestării transfronta-
liere de servicii, precum detașarea lucrătorilor. Cu toate acestea, observând că 
era puțin probabil ca această propunere să obțină sprijinul politic necesar, în 
special în cadrul Parlamentului European și al Consiliului, pentru a permite adop-
tarea sa, Comisia a retras propunerea.
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Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între 
Generații 2012
Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații 2012 a fost 
inaugurat oficial în cursul unei conferințe care a avut loc în ianuarie la Copenhaga 
(Danemarca), găzduită de președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene. În 
cadrul Anului european, Comisia a lansat premiile Anului european 2012, pentru 
a recompensa organizațiile și persoanele care promovează îmbătrânirea activă 
prin activitățile lor. Au existat șase categorii: locuri de muncă pentru toate vârste-
le; inițiative pentru o societate mai adaptată vârstnicilor; antreprenori sociali; re-
portaje pe tema îmbătrânirii și a relațiilor dintre generații; concursul „Povești de 
viață” (Life Story Challenge); și competiția „generations@school”. Ceremonia de 
decernare a premiilor a avut loc în noiembrie, laureații provenind din patru state 
membre (Danemarca, Estonia, Franța și Finlanda).

Partidele politice europene și fundațiile politice europene
Comisia a adoptat o propunere legislativă (17) menită să consolideze capacitatea 
partidelor politice europene de a forma un spațiu public cu adevărat european și 
de a exprima voința cetățenilor UE, prin sporirea vizibilității, a recunoașterii, a 
eficacității, a transparenței și a responsabilității lor.

Propunerea prevede un statut juridic la nivel european pentru partidele politice 
europene și pentru fundațiile afiliate acestora. În prezent, majoritatea acestor 
partide și fundații sunt înregistrate ca asociații belgiene fără scop lucrativ sau 
„asbl”.

Pentru a fi recunoscute ca partid politic european sau ca fundație politică euro-
peană, organizațiile respective vor trebui să respecte standarde înalte privind 
democrația internă, guvernanța, responsabilitatea, transparența și respectul 
pentru valorile pe care se întemeiază Uniunea. Toate aspectele legate de 
finanțarea partidelor vor face obiectul unui set cuprinzător de norme, printre care 
se numără cerințe stricte în materie de raportare și control. De asemenea, un 
regim de sancțiuni administrative va fi introdus în cazul încălcărilor.

Evenimentul de lansare a 
Anului European al 
Îmbătrânirii Active, la 
Copenhaga (Danemarca).
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Inițiativa cetățenească
În ianuarie 2012 a avut loc lansarea oficială a inițiativei cetățenești europene (18), 
introdusă ca urmare a Tratatului de la Lisabona. O inițiativă cetățenească euro-
peană reprezintă o invitație adresată Comisiei Europene de a prezenta o propu-
nere legislativă privind domeniile în care UE are competența de a legifera. O 
inițiativă cetățenească trebuie să fie sprijinită de cel puțin un milion de cetățeni 
ai UE, provenind din cel puțin 7 din cele 27 de state membre. Persoanele intere-
sate să lanseze o inițiativă pot folosi acum programe informatice elaborate de 
Comisie cu sprijinul programului privind soluții de interoperabilitate pentru 
administrațiile publice europene (ISA) pentru a colecta semnăturile necesare on-
line. Inițiativa cetățenească europeană reprezintă un instrument nou și puternic 
pentru a permite cetățenilor europeni să se facă auziți.

Premiul Access City 2013

Acest premiu a fost acordat orașului Berlin (Germania) ca recunoaștere a 
abordării sale cuprinzătoare și strategice pentru crearea unui oraș accesibil 
pentru toți. Premiul este organizat de către Comisie împreună cu Forumul 
european al persoanelor cu handicap. Premiul este menit să încurajeze 
schimbul de experiență între orașe și să permită îmbunătățirea accesibilității 
acestora, în beneficiul tuturor. Orașul Berlin a fost selecționat pentru politica 
sa în materie de handicap, care este strategică și favorabilă incluziunii și prin 
intermediul căreia Berlinul a investit masiv în transformarea sa dintr-un oraș 
care în trecut a fost divizat într-un mediu accesibil și lipsit de obstacole. Au 
fost evidențiate sistemul de transport al orașului și investițiile în accesibili-
tatea pentru persoanele cu handicap în proiectele de reconstrucție. Aborda-
rea globală adoptată de Berlin în ceea ce privește accesibilitatea este pe 
deplin integrată în politicile orașului și se bucură de un sprijin larg din partea 
autorităților sale.

Viviane Reding, 
vicepreședinte al Comisiei 

Europene responsabil de 
justiție, drepturi 

fundamentale și cetățenie, 
alături de reprezentanți ai 
orașului Berlin (Germania), 

oraș laureat al premiului 
„Access City” 2013.
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Justiție

Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este de a oferi 
cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interne. 
Pentru a realiza acest lucru, este necesar să se garanteze că diferitele sisteme 
judiciare naționale din toate statele membre ale UE conlucrează în mod eficient 
și nu creează obstacole pentru cetățenii UE, ori de câte ori aceștia doresc să 
obțină accesul la justiție. Comisia, împreună cu colegislatorii, a continuat în 2012 
să găsească soluții pentru a elimina unele dintre aceste obstacole în conformitate 
cu programul de la Stockholm 2010-2014. Unele dintre principalele măsuri sunt 
descrise în cele ce urmează.

Cooperare judiciară în materie civilă și 
comercială

Normele UE de simplificare a succesiunilor transfrontaliere au 
în prezent putere de lege
Noi norme ale Uniunii Europene menite să reducă problemele juridice care pot 
apărea în cazul decesului unui membru al familiei care posedă proprietăți în altă 
țară a UE au devenit legislație a UE în iulie. Noul regulament (19) privind succesi-
unile transfrontaliere va simplifica gestionarea aspectelor juridice ale unui testa-
ment internațional sau ale unei succesiuni internaționale pentru cetățenii euro-
peni. Conform estimărilor, 450 000 de familii europene care se confruntă în 
fiecare an cu o succesiune internațională vor beneficia de securitate juridică în 
temeiul acestor norme. Statele membre dispun de trei ani pentru alinierea 
legislației lor naționale, astfel încât noile norme ale UE să producă efecte. Noul 
act legislativ simplifică în mod considerabil soluționarea succesiunilor 
internaționale prin furnizarea unui criteriu unic pentru stabilirea atât a competenței 
judiciare, cât și a legii aplicabile în cazurile transfrontaliere: locul reședinței 
obișnuite a defunctului. De asemenea, regulamentul permite cetățenilor să își 
planifice din timp succesiunea, în condiții de deplină securitate juridică. Actul le-
gislativ prevede, de asemenea, un certificat european de moștenitor, care va da 
posibilitatea persoanelor să își dovedească statutul de moștenitor sau de admi-
nistrator al unei succesiuni, fără a se efectua alte formalități pe teritoriul UE. 
Situația actuală, în care cetățenii se confruntă cu mari dificultăți în exercitarea 
drepturilor lor, va fi în mod considerabil îmbunătățită, rezultatul fiind instituirea 
unor proceduri mai rapide și mai ieftine, care vor permite persoanelor implicate 
să aloce mai puțin timp acestor demersuri și să cheltuiască mai puțini bani pe 
taxe juridice.

Justiția în materie penală

Notificarea privind drepturile a devenit acum lege
Dreptul la informare pe întreg teritoriul UE în momentul arestării (21) a devenit 
lege în luna iunie. Noua lege, atunci când va intra în vigoare, va garanta că orice 
persoană arestată sau care face obiectul unui mandat european de arestare în 
orice stat membru primește o notificare care enumeră drepturile sale fundamen-
tale în cursul procedurilor penale. Statele membre ale UE au la dispoziție doi ani 
pentru a introduce noile norme în sistemele lor juridice naționale.

Portalul e-justiție: portalul european e-justiție este 
conceput ca un viitor punct de contact online în domeniul 
justiției. În primul rând, el este menit să simplifice viața 
cetățenilor prin furnizarea de informații privind sistemele 
de justiție și prin îmbunătățirea accesului la justiție în 
întreaga UE, în 22 de limbi (20).
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Victimele au întâietate: noile norme privind drepturile 
victimelor vor dobândi forță juridică
Un nou act legislativ european în vederea îmbunătățirii drepturilor pentru aproxi-
mativ 75 de milioane de victime ale infracționalității în întreaga Uniune Europea-
nă a fost adoptat în noiembrie. Noua directivă privind standardele pentru victime 
stabilește drepturile minime pentru victime, oriunde s-ar afla în UE. Statele 
membre au la dispoziție trei ani pentru a pune în aplicare dispozițiile în dreptul 
lor intern. Directiva va garanta că, în toate cele 27 de state membre, victimele 
sunt tratate cu respect, iar poliția, procurorii și judecătorii beneficiază de pregăti-
rea necesară pentru a trata în mod corespunzător cazurile acestora; victimele 
primesc informații cu privire la drepturile de care beneficiază și la propriul caz, 
într-o formă pe care o pot înțelege; victimele beneficiază de sprijin; victimele pot 
participa la procedurile judiciare, dacă doresc acest lucru, și sunt sprijinite să 
participe la proces; victimele vulnerabile – precum copiii, victimele violurilor sau 
cele cu handicap – sunt identificate și protejate în mod corespunzător; victimele 
beneficiază de protecție pe durata investigațiilor desfășurate de poliție și în 
timpul procedurilor judiciare.

Grupul de experți privind politica UE în domeniul penal

În iunie, Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar res-
ponsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, a prezidat reuni-
unea inaugurală a grupului de experți privind politica UE în domeniul penal. 
Douăzeci de experți de nivel înalt din domeniul juridic, cadre universitare și 
practicieni se vor reuni de două ori pe an pentru a discuta și a oferi consultanță 
Comisiei Europene privind aspecte esențiale ale dreptului penal al UE. Grupul 
de experți cuprinde judecători, procurori și avocați ai apărării din treisprezece 
state membre diferite care reprezintă principalele tradiții juridice din UE. 
Acesta se va întruni de două ori pe an și va contribui la îmbunătățirea calității 
legislației UE în materie penală, în lumina noilor dispoziții din Tratatul de la 
Lisabona și din Carta drepturilor fundamentale.

Jurisprudență

În conformitate cu Decizia-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european 
de arestare și procedurile de predare între statele membre și în temeiul ar-
ticolului 18 TFUE, un stat membru nu poate să limiteze exclusiv la propriii 
resortisanți neexecutarea unui mandat european de arestare, în scopul exe-
cutării pe teritoriul său a unei pedepse cu închisoarea impuse în alt stat 
membru; discriminarea pe motive de naționalitate fiind interzisă, legislația 
unui stat membru nu poate să prevadă că resortisanții altor state membre 
care se află sau își au reședința în primul stat membru sunt împiedicați în 
mod automat și absolut să își execute sentința în statul membru 
respectiv (22).

Strategia UE în materie de droguri
În septembrie, Comisia a prezentat două propuneri (23) de înăsprire a controalelor 
UE privind metamfetamina și precursorii heroinei. Precursorii drogurilor sunt 
substanțe chimice legale conținute într-o gamă largă de produse, inclusiv produ-
sele farmaceutice, parfumurile și materialele plastice, dar care pot fi, de aseme-
nea, utilizate ilegal pentru a produce stupefiante. Legislația propusă urmărește 
să acopere lacunele din legislația actuală privind precursorii de droguri care ar 
putea fi exploatate de către producătorii de droguri ilegale. Procedând astfel, 
noile norme propuse pot contribui la prevenirea într-un stadiu incipient a fabrică-
rii ilicite de droguri, devenind un pilon important al strategiei UE în materie de 
droguri.

PREMIUL EUROPEAN „BALANȚA DE CRISTAL” 
2012 ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI

În octombrie, Tribunalul regional din Anvers a câștigat 
acest premiu pentru practici inovatoare în domeniul 

justiției. Premiul a fost acordat la Vilnius, marcând Ziua 
europeană a justiției civile, în prezența ministrului justiției 
din Lituania, Remigijus Šimašius. Juriul a examinat 38 de 

candidaturi din 18 state europene.
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Afaceri interne

Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este de a oferi 
cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interne. 
Pentru a îndeplini acest obiectiv, Comisia, împreună cu colegislatorii, a continuat 
în 2012 să își desfășoare activitatea în conformitate cu Programul de la 
Stockholm 2010-2014. Unele dintre principalele măsuri sunt descrise în cele ce 
urmează.

Migrația

În iunie, Comisia a publicat al treilea raport anual privind imigrația și azilul, care 
oferă o analiză prospectivă bazată pe evoluțiile din 2011, alături de un sondaj 
Eurobarometru (24) privind atitudinea cetățenilor europeni față de mobilitatea 
transfrontalieră, migrație și securitate.

Migrația legală și integrarea
În februarie și mai, Comisia a acționat împotriva statelor membre (25) care nu 
transpuseseră încă în legislația națională Directiva privind cartea albastră a 
UE (26), care instituie norme comune și eficiente ce permit persoanelor cu înaltă 
calificare din afara Europei să vină să lucreze pe piețele forței de muncă din UE, 
completând lacunele pe care cetățenii UE nu reușesc să le acopere. Această 
legislație a UE ar fi trebuit să fie pusă în aplicare până la mijlocul lunii 
iunie 2011.

În iunie, Centrul pentru politici în domeniul migrației (CPM) s-a deschis oficial la 
Florența. Înființat cu sprijinul UE, CPM efectuează cercetări privind aspectele le-
gate de migrația globală relevante pentru politicile europene.

În octombrie, a avut loc cea de a opta reuniune a Forumului european pentru in-
tegrare, axată pe contribuția migranților la creșterea economică în UE.

În urma publicării unei cărți verzi în noiembrie 2011, Comisia a lansat o dezbatere 
publică privind reîntregirea familiei (Directiva 2003/86/CE) (27), care a durat până 
în martie 2012 și a arătat că majoritatea părților interesate nu doresc modificări 
ale directivei, ci o mai bună punere în aplicare și orientări din partea Comisiei.

Au fost publicate o serie de studii, inclusiv un raport privind dezvoltarea Rețelei 
europene de migrație, trecând în revistă progresele realizate și examinând modul 
în care aceasta ar trebui să evolueze după 2013. În septembrie, Comisia a adop-
tat un raport intermediar privind punerea în aplicare a planului de acțiune privind 
minorii neînsoțiți (2010-2014), oferind o imagine de ansamblu asupra progrese-
lor realizate și identificând domeniile care necesită o atenție sporită și acțiuni 
specifice în următorii doi ani.
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Jurisprudență

În mai, Curtea de Justiție a pronunțat două hotărâri importante privind 
resortisanții țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung în UE (în temeiul 
Directivei 2003/109/CE).

În primul rând, într-o cauză privind alocația pentru locuință a unui cetățean 
albanez care locuiește în Italia, Curtea a afirmat că legislația UE nu admite 
o lege națională sau regională care prevede un tratament diferit pentru 
resortisanții țărilor terțe și resortisanții statului membru al UE în care își au 
reședința, în măsura în care alocația pentru locuință se încadrează în dome-
niile reglementate de principiul egalității de tratament prevăzut în temeiul 
directivei privind rezidenții pe termen lung și constituie o prestație de 
bază (28).

În al doilea rând, într-o cauză care examina taxele pentru permisul de ședere 
în Țările de Jos, Curtea a hotărât că un stat membru nu poate impune taxe 
excesive și disproporționate pentru acordarea permiselor de ședere unor 
resortisanți ai țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung și membrilor 
familiilor acestora (29).

Migrația ilegală
În februarie, aprilie, mai și iunie, Comisia a decis să introducă acțiuni în constata-
rea neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre (30) care nu transpusese-
ră încă normele UE privind sancțiunile și măsurile împotriva angajatorilor care 
exploatează migranți ilegali. Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor 
vizează angajatorii care profită de situația precară a migranților ilegali și îi anga-
jează de obicei pe locuri de muncă prost plătite, cu condiții de lucru precare. Di-
rectiva ar fi trebuit să fie pusă în aplicare până la mijlocul lunii iulie 2011.

În iunie, Comisia și Turcia au parafat un acord de readmisie, care reflectă intere-
sul lor comun pentru o migrație și o gestionare a frontierelor mai eficiente. Textul 
convenit stabilește obligații și proceduri clare pentru autoritățile respective pentru 
a returna rapid persoanele (inclusiv resortisanți ai țărilor terțe) care locuiesc în 
mod ilegal pe teritoriul acestora, cu respectarea deplină a dreptului internațional 
și a drepturilor fundamentale. Odată intrat în vigoare, acordul va consolida, de 
asemenea, dialogul și cooperarea dintre UE și Turcia privind politica în domeniul 
afacerilor interne și va permite ambelor părți să facă progrese în perspectiva li-
beralizării vizelor.

Scaner nou utilizat pentru 
a inspecta vagoanele de 

tren la punctul de trecere a 
frontierei dintre 

Ucraina și Polonia.
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Acest acord este similar cu acordurile de readmisie încheiate deja de UE cu alte 
țări terțe, care sunt monitorizate în mod constant, în special prin intermediul re-
uniunilor periodice ale comitetelor mixte privind readmisia. În 2012, Comisia a 
organizat astfel de reuniuni cu Georgia, Moldova, Pakistan, Rusia și Ucraina. Mai 
mult, a fost parafat un acord de readmisie între Capul Verde și UE care este, în 
prezent, în curs de ratificare.

Politica UE în domeniul migrației externe
S-au înregistrat progrese în 2012 în ceea ce privește abordarea globală în ma-
terie de migrație și mobilitate (GAMM), concluziile Consiliului fiind adoptate în 
luna mai. GAMM furnizează un cadru complet pentru politica UE în domeniul 
migrației externe. Aceasta oferă o structură a modului în care UE dorește să își 
organizeze dialogul și cooperarea cu țările terțe în domeniul migrației și azilului. 
Cadrul GAMM cuprinde toate politicile legate de migrație care sunt relevante în 
legătură cu țări terțe (de exemplu, o mai bună organizare a migrației legale/pro-
movarea unei mobilități bine gestionate; prevenirea și combaterea migrației ile-
gale/eradicarea traficului de persoane; maximizarea impactului dezvoltării asupra 
migrației și mobilității; promovarea protecției internaționale și consolidarea di-
mensiunii externe a azilului). GAMM este bine aliniată la politica externă și la 
politica de dezvoltare ale UE. Ea este legată de politicile interne, de Strategia 
Europa 2020 și de politicile în domeniul ocupării forței de muncă și în domeniul 
educației și este pusă în aplicare în comun de Comisie, Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE) și statele membre, permițând UE să se exprime cu o sin-
gură voce, în acest domeniu, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.

Programul tematic „Cooperarea cu țările terțe în materie de migrație și azil” (384 
de milioane EUR pentru perioada 2007-2013) este un element fundamental în 
sprijinul dimensiunii externe a politicilor de migrație și azil.

Frontierele externe

Schengen
În luna mai, Comisia a adoptat primul dintr-o serie de rapoarte bianuale cu privire 
la funcționarea spațiului Schengen. Peste 400 de milioane de europeni și vizita-
tori beneficiază de dreptul de a călători în interiorul acestui spațiu fără a fi supuși 
controalelor la frontiere. Având în vedere că în fiecare an sunt efectuate peste 
1,25 miliarde de călătorii peste frontierele interne, este nevoie de vigilență pentru 
a apăra dreptul la liberă circulație. Raportul constituie baza pentru o dezbatere în 
cadrul Parlamentului European și al Consiliului și contribuie la consolidarea orien-
tării și cooperării politice între cele 26 de țări care fac parte din spațiul Schengen 
(toate statele membre ale UE, cu excepția Bulgariei, a Irlandei, a Ciprului, a Româ-
niei și a Regatului Unit, precum și țările terțe Elveția, Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia).

Al doilea raport bianual cu privire la funcționarea spațiului Schengen, prezentat în 
noiembrie, s-a concentrat asupra situației la frontierele externe și în interiorul 
spațiului Schengen, asupra aplicării acquis-ului Schengen și asupra utilizării 
anumitor măsuri specifice de sprijin – Sistemul de Informații Schengen (SIS) și 
Sistemul de Informații privind Vizele (VIS).

În ceea ce privește aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen, Consiliul 
nu a fost în măsură să ia o decizie, deși evaluările privind Schengen fuseseră fi-
nalizate în 2011.
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Campionatul de fotbal EURO 2012

În iunie, în timp ce echipele se pregăteau să intre în competiție, Comisia a 
lucrat cu autoritățile poloneze pentru a garanta siguranța campionatului de 
fotbal EURO 2012. În încercarea de a spori protecția publică, Comisia a oferit 
sprijin tehnic și orientări poliției poloneze și poliției de frontieră poloneze 
pentru formare și pentru dezvoltarea metodologiei de utilizare a echipamen-
tului mobil de detectare a substanțelor chimice și biologice pentru scanarea 
în vederea detectării de explozivi și arme pe stadioanele și în aeroporturile 
poloneze. A fost prima dată când s-a utilizat în UE echipamentul mobil pen-
tru detectarea explozivilor și a amenințărilor chimice și biologice în cursul 
unei manifestări publice de o asemenea anvergură. În 2013, Comisia preco-
nizează să lanseze mai multe exerciții practice de testare a echipamentelor 
de detectare în alte domenii de securitate publică.

În iunie și iulie, Frontex a coordonat o operațiune comună în sprijinul poliției 
de frontieră poloneze și ucrainene. Peste 100 de ofițeri din 23 de state mem-
bre ale UE au fost trimiși la granița dintre Polonia și Ucraina pentru a ajuta 
la efectuarea controalelor la frontieră și la supravegherea frontierelor. În 
același timp, polițiștii de frontieră din mai multe state membre și țări terțe 
și-au desfășurat activitatea în principalele aeroporturi din Polonia și 
Ucraina.

Vize
În ianuarie, Comisia a lansat discuții privind eliminarea vizelor pentru călătoriile 
în Kosovo și, în luna februarie, a publicat cel de al doilea raport privind progresele 
înregistrate în punerea în aplicare de către Moldova și Ucraina a planurilor lor de 
acțiune în materie de liberalizare a vizelor. În iunie au început discuțiile cu Georgia 
privind liberalizarea vizelor. Obiectivul procesului este de a ridica în cele din urmă 
obligația de a deține viză pentru cetățenii din țările respective imediat ce acestea 
au pus în aplicare reforme substanțiale în mai multe domenii-cheie, inclusiv se-
curitatea documentelor de călătorie, gestionarea frontierelor, a migrației și a 
azilului și lupta împotriva criminalității organizate și a corupției. În noiembrie, 
Comisia a propus ca cetățenii din 16 state insulare din Zona Caraibilor și Pacific 
să aibă în curând posibilitatea de a călători în spațiul Schengen fără a avea ne-
voie de viză.

Sistemul de Informații 
privind Vizele (VIS) 

conectează consulatele din 
țările terțe și toate 

punctele de trecere a 
frontierelor externe din 

statele Schengen la o bază 
centrală de date care 

permite utilizarea datelor 
biometrice.
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În cadrul dialogului dintre UE și Rusia privind vizele, a fost lansat procesul de 
punere în aplicare a „măsurilor comune în vederea instituirii unui regim de călă-
torie pe termen scurt fără viză pentru cetățenii din Rusia și UE” după ce documen-
tul propriu-zis a fost adoptat în cadrul reuniunii la nivel înalt UE-Rusia din 
decembrie 2011.

În februarie și, respectiv, în martie, Comisia a început negocierile privind acordu-
rile de facilitare a eliberării vizelor cu Armenia (parafat în octombrie) și Azerbai-
djan, iar în octombrie a semnat un acord de facilitare a eliberării vizelor cu Capul 
Verde. În iunie, Comisia a semnat un acord de facilitare a eliberării vizelor modi-
ficat cu Moldova și în iulie cu Ucraina, facilitând și mai mult contactele dintre 
cetățeni, precum și accesul cetățenilor moldoveni și ucraineni care doresc să că-
lătorească în UE. Modificările prevăd, printre altele, extinderea anumitor facilități 
la categorii suplimentare de solicitanți de viză moldoveni și ucraineni, cum ar fi 
reprezentanți ai organizațiilor societății civile sau tineri care participă la eveni-
mente organizate de organizații nonprofit, precum și îmbunătățirea facilităților 
existente pentru unele categorii de solicitanți, cum sunt jurnaliștii.

În noiembrie, Comisia a prezentat modalități de garantare a faptului că normele 
în materie de vize ajută UE să rămână o destinație atractivă, în special pentru 
acele țări care prezintă un potențial ridicat în ceea ce privește numărul turiștilor. 
Facilitarea călătoriilor către UE ale resortisanților țărilor terțe are un impact 
considerabil asupra economiei în ansamblul său. Reprezentând 18,8 milioane de 
locuri de muncă în 2011, turismul a devenit unul dintre principalele sectoare 
generatoare de locuri de muncă în Uniunea Europeană, vizitatorii străini cheltuind 
peste 330 de miliarde EUR. Conform unor estimări recente, este probabil ca 
aceste cifre să crească la 20,4 milioane de locuri de muncă și 430 de miliar-
de EUR în 2022.

În noiembrie, Comisia a adoptat, de asemenea, cel de al șaptelea (și cel din urmă) 
raport referitor la reciprocitatea în materie de vize (31) privind menținerea 
obligativității vizei de către anumite țări terțe, încălcând principiul reciprocității.

Agenția IT

La Tallinn, în Estonia, a avut loc în martie reuniunea inaugurală a consiliului 
de administrație al unei noi agenții pentru gestionarea sistemelor de 
informații ale UE la scară largă, care și-a preluat responsabilitățile din de-
cembrie 2012. Principala sa sarcină va consta în asigurarea funcționării Sis-
temului de Informații privind Vizele (VIS) și a sistemului Eurodac 24 de ore 
din 24, 7 zile din 7. De asemenea, agenția va gestiona a doua generație a 
Sistemului de Informații Schengen (SIS II), care va aduce o valoare adăugată 
pentru securitatea și libera circulație a persoanelor în interiorul spațiului 
Schengen. SIS II va deveni operațional în primul trimestru al anului 2013.

O  M A I  M A R E  A T E N Ț I E  A C O R D A T ă  C E T ă Ț E N I L O R  U E 113O  M A I  M A R E  A T E N Ț I E  A C O R D A T ă  C E T ă Ț E N I L O R  U E



Lupta împotriva falsificării la frontierele UE
Serviciile vamale ale UE joacă un rol extrem de important în ceea ce privește 
oprirea intrării în UE a produselor care încalcă drepturile de proprietate intelectu-
ală (DPI). Într-o economie bazată pe cunoaștere, competitivitatea depinde de 
capacitatea de a proteja inovarea și creativitatea. Pentru a realiza acest lucru, o 
politică activă împotriva mărfurilor contrafăcute și piratate este esențială. Anul 
trecut, autoritățile vamale au confiscat 115 milioane de astfel de articole, prote-
jând astfel întreprinderile din UE care își desfășoară activitatea în mod legal. 
Aceasta corespunde unei creșteri cu 15 %, în comparație cu 103 milioane în 
2010. Valoarea mărfurilor interceptate reprezenta aproape 1,3 miliarde EUR în 
comparație cu 1,1 miliarde EUR în 2010. Principalele categorii de articole oprite 
în vamă au fost medicamentele (24 %), materialele de ambalaj (21 %) și țigările 
(18 %). Produsele de uz cotidian și produsele care ar putea fi periculoase pentru 
sănătatea și siguranța consumatorilor au reprezentat în total 28,6 % din artico-
lele reținute, față de 14,5 % în 2010.

Dezbaterile din Parlamentul European și Consiliu legate de propunerea Comisiei 
din 2011 (32) privind un nou regulament referitor la asigurarea respectării DPI de 
către autoritățile vamale au continuat în 2012, în special pentru a clarifica rolul 
autorităților vamale în ceea ce privește medicamentele generice în tranzit. Nego-
cierile au fost încheiate la sfârșitul anului 2012, permițând Parlamentului și 
Consiliului să adopte formal regulamentul la începutul anului 2013. De aseme-
nea, Consiliul a adoptat în decembrie 2012 un nou plan de acțiune pentru a 
combate încălcările DPI pentru 2013-2017. O atenție deosebită este acordată 
tendinței de creștere a numărului de colete de mici dimensiuni legate de achizițiile 
pe internet și consolidării cooperării cu Observatorul European al Încălcărilor 
Drepturilor de Proprietate Intelectuală și cu autoritățile de aplicare a legii cu pri-
vire la încălcările DPI.

Sistemul european comun de azil

Consiliul European a stabilit obiectivul privind finalizarea Sistemului european 
comun de azil (SECA) până în 2012. Primul element al pachetului, directiva revi-
zuită privind condițiile care trebuie îndeplinite (33), a fost adoptat în noiembrie 
2011.

În luna martie, UE a adoptat „Programul comun de reinstalare al UE” (34). Reinsta-
larea refugiaților nu este doar o măsură menită să salveze vieți, ci și un gest 
important de solidaritate din partea țărilor UE care primesc refugiați față de țările 
terțe care găzduiesc un număr mare de refugiați. Programul de reinstalare va 
specifica o listă mai largă de refugiați a căror reinstalare va putea beneficia de 
finanțare UE. Vor exista, de asemenea, priorități ale UE în materie de reinstalare, 
specificând naționalitățile refugiaților și țările din care reinstalarea ar trebui să 
aibă loc în mod prioritar și pentru care este disponibilă finanțare din partea UE. 
De asemenea, programul va oferi stimulente financiare suplimentare pentru 
țările care încep să se angajeze în activități de reinstalare.

Acțiuni antifraudă 
desfășurate de partenerii 

OLAF în Lituania: în cursul 
unei inspecții a unei 

locomotive sosite din 
Belarus s-a descoperit o 

cantitate de țigări ascunsă 
în compartimentul 

motorului.
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În iulie, s-a ajuns la un acord politic referitor la directiva revizuită privind condițiile 
de primire care armonizează și mai mult normele Uniunii, pentru a garanta că 
există condiții materiale de primire umane pentru solicitanții de azil în întreaga 
UE. Pentru prima dată într-un instrument al UE au fost adoptate norme detaliate 
privind detenția solicitanților de azil, inclusiv o listă restrictivă de motive pe baza 
cărora se poate solicita o astfel de detenție.

În noiembrie, s-a ajuns la un acord politic privind Regulamentul Dublin, care de-
termină statul membru responsabil de examinarea unei cereri de azil. Acest regu-
lament va permite, de asemenea, detectarea timpurie a problemelor în cadrul 
sistemelor naționale de azil sau al sistemelor de primire, va aborda cauzele care 
stau la baza lor înainte ca acestea să devină veritabile crize și va oferi garanții 
suplimentare pentru protecția solicitanților de azil.

Negocierile erau în faza finală cu privire la alte două instrumente: directiva pri-
vind procedurile de azil și regulamentul Eurodac.

Terorismul și criminalitatea organizată

Trafic de persoane
În iunie, Comisia a adoptat Strategia UE (35) în vederea eradicării traficului de 
persoane (2012-2016), un set de măsuri concrete și practice care urmează să fie 
puse în aplicare pe parcursul următorilor cinci ani. În conformitate cu datele 
preliminare incluse în strategie, majoritatea victimelor din UE sunt utilizate în 
scopul exploatării sexuale (76 % în 2010). Altele sunt forțate la muncă (14 % în 
2010), cerșit (3 %) și aservire domestică (1 %). În ceea ce privește împărțirea pe 
sexe, aceleași date indică faptul că femeile și fetele sunt principalele victime; 
femeile au reprezentat 79 % din victime (dintre care 12 % fete) și bărbații au 
reprezentat 21 % din victime (dintre care 3 % băieți) în perioada 2008-2010. 
Numărul victimelor muncii forțate, inclusiv ale exploatării sexuale, este estimat la 
20,9 milioane la nivel mondial (în economiile dezvoltate, există aproximativ 
1,5 milioane de victime ale muncii forțate). Strategia identifică drept domenii 
prioritare prevenirea, protecția și sprijinirea victimelor și urmărirea penală a 
traficanților. Ea este axată pe victime, ține cont de specificitățile de gen și preco-
nizează instituirea unor unități multidisciplinare de aplicare a legii, a unor echipe 
comune de anchetă, a unei coaliții europene de întreprinderi împotriva traficului 
de ființe umane, a unei platforme a societății civile la nivelul UE și a unor sisteme 
de protecție a copiilor, precum și abordarea aspectelor acestui fenomen legate de 
cerere, de gen și de drepturile omului. Strategia va sprijini și va completa punerea 
în aplicare a legislației UE privind traficul de persoane (Directiva 2011/36/UE), 
pentru care termenul-limită de transpunere este aprilie 2013.

Lupta împotriva abuzului sexual asupra copiilor pe internet
În decembrie, UE și Statele Unite au lansat o alianță mondială împotriva abuzului 
sexual asupra copiilor pe internet. Miniștrii din 48 de țări participante la această 
inițiativă s-au angajat să ia măsuri specifice la nivel național pentru a spori 
eforturile de a identifica și de a sprijini victimele, de a investiga cazurile și de a 
urmări penal infractorii, de a crește gradul de sensibilizare cu privire la riscurile 
de abuz sexual asupra copiilor pe internet și, de asemenea, de a reduce gradul de 
disponibilitate a pornografiei infantile.
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Confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni
În martie, Comisia a propus noi norme pentru o confiscare mai eficace și mai 
extinsă a fondurilor și a altor bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Noile 
norme vor consolida capacitatea statelor membre de a confisca activele care au 
fost transferate unor părți terțe, vor facilita confiscarea activelor provenite din 
săvârșirea de infracțiuni chiar și atunci când suspectul se sustrage urmăririi pe-
nale și vor garanta faptul că autoritățile competente pot îngheța temporar acti-
vele care riscă să dispară dacă nu se iau măsurile necesare. Propunerea se înscrie 
în cadrul unor măsuri legate de Strategia Europa 2020 și de agenda privind 
creșterea economică care urmăresc protejarea economiei licite de infiltrarea 
grupărilor de criminalitate organizată. Printre acestea se numără pachetul UE de 
combatere a corupției și strategia antifraudă a Comisiei.

Centrul european de combatere a criminalității informatice
În martie, Comisia a propus instituirea unui centru european de combatere a 
criminalității informatice, pentru a ajuta la protejarea cetățenilor și a întreprinde-
rilor europene împotriva amenințărilor cibernetice aflate în creștere. Se estimea-
ză că, în întreaga lume, peste un milion de persoane devin victime ale criminalității 
informatice în fiecare zi, costul acesteia putând atinge aproximativ 300 de mili-
arde EUR la nivel mondial. Centrul va fi lansat din ianuarie 2013 în cadrul Oficiului 
European de Poliție, Europol, la Haga (Țările de Jos) și se va concentra pe 
activitățile online ilegale efectuate de către grupurile de criminalitate organizată, 
în special cele care generează venituri ilegale importante, cum ar fi frauda online 
în care sunt implicate carduri de credit și detaliile de identificare a contului 
bancar.

Exemple de cooperare polițienească

În ianuarie, o rețea internațională de criminalitate organizată, responsabilă 
pentru producția la scară largă și traficul de droguri de sinteză a fost dez-
membrată în cadrul operațiunii Fire, după o lungă perioadă de anchete 
desfășurate de Europol și de alte câteva autorități europene în materie de 
aplicare a legii. În Suedia au fost confiscate aproximativ 30 kg de amfetami-
nă și au fost arestați trei suspecți, doi suspecți fiind arestați în Germania și 
unul în Țările de Jos. În plus, cooperarea cu autoritățile bulgare a condus la 
arestarea a trei membri ai rețelei de criminalitate organizată și la dezmem-
brarea a trei instalații de producție de droguri de sinteză. Autoritățile bulgare 
au confiscat aproximativ 75 de litri de amfetamină (cantitate suficientă pen-
tru a produce aproximativ 120 kg de amfetamină pură), 15 kg de substanță 
amfetamină și peste 1 400 de litri de diverse substanțe chimice pentru pro-
ducerea de droguri de sinteză. De asemenea, au fost confiscate echipamen-
te, inclusiv două mașini pentru producția de tablete, împreună cu cinci arme 
de foc, 150 de cartușe de muniție și 6,4 kg de trinitrotoluen (TNT).

În iunie, un grup de criminalitate organizată internațională responsabil pen-
tru fraudarea de carduri bancare și achiziții online ilegale a fost dezmembrat 
cu succes de poliție în cursul unui raid în România, cu sprijinul Europol și 
Eurojust. Raidul a dus la 10 arestări. Dovezile confiscate au inclus numerar, 
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calculatoare, telefoane mobile, alte dispozitive electronice și autovehicule de 
lux. Persoanele arestate sunt suspectate de a fi comis fraude timp de ani de 
zile în mai multe țări din UE.

Acordul cu Statele Unite privind datele din registrele cu 
numele pasagerilor
În aprilie, Parlamentul și-a exprimat consimțământul cu privire la noul acord cu 
Statele Unite privind datele din registrele cu numele pasagerilor (PNR). În temeiul 
acordului, care a intrat în vigoare la 1 iulie, datele pasagerilor care călătoresc 
către Statele Unite vor fi utilizate în lupta împotriva infracțiunilor transnaționale 
grave și a terorismului. Acesta prevede o protecție sporită a dreptului la viață 
privată al cetățenilor UE și o mai mare certitudine juridică pentru transportatorii 
aerieni și respectă pe deplin nevoile în materie de securitate din Statele Unite și 
din UE.

Arme de foc
În primăvara anului 2012, a fost adoptată o nouă legislație a UE pentru a com-
bate mai eficient traficul ilegal de arme spre și dinspre UE. Aceasta stabilește 
cerințe pentru licențe de export, de import și de tranzit și facilitează urmărirea 
armelor. Legislația respectivă pregătește terenul pentru ratificarea finală a Pro-
tocolului ONU privind armele de foc de către Uniunea Europeană.

Precursorii de explozivi
În decembrie, UE a adoptat noi norme privind comercializarea și utilizarea precur-
sorilor de explozivi pentru a aborda problema utilizării în scopuri ilicite a anumitor 
substanțe chimice pentru fabricarea ilicită de explozivi care pot fi folosiți, de 
exemplu, pentru declanșarea unor atacuri teroriste. Noile norme interzic, în gene-
ral, membrilor publicului larg să dobândească, să dețină sau să utilizeze substanțe 
chimice specifice peste anumite niveluri de concentrație.

Lupta împotriva corupției
Corupția rămâne o problemă majoră în UE și se estimează că nivelurile au crescut 
de-a lungul ultimilor trei ani, în conformitate cu studiul Eurobarometru (36) publi-
cat de Comisie în februarie. Din datele obținute reiese că aproape trei sferturi din 
europeni continuă să considere corupția drept o problemă gravă și sunt de părere 
că ea este prezentă la toate nivelurile de guvernare. Aproximativ 8 % din 
respondenți au afirmat că li s-a cerut sau sugerat să dea mită în ultimul an. Pri-
mul raport al UE privind combaterea corupției, care va oferi o imagine clară a 
stadiului actual al eforturilor de combatere a corupției în toate statele membre, 
este în curs de elaborare și urmează a fi publicat anul viitor.
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Atenuarea preocupărilor cotidiene ale 
cetățenilor

Educație și cultură

La 10 și 11 mai, în deliberare publică, miniștrii educației și culturii din UE au 
discutat pentru prima dată propunerile Comisiei pentru programele „Europa cre-
ativă” (37) și „Erasmus pentru toți” (38) pentru perioada 2014-2020.

Cea de a 25-a aniversare a programului Erasmus

La douăzeci și cinci de ani după lansarea sa, Erasmus a devenit cel mai cu-
noscut program al UE, iar sistemul de schimb de studenți cunoaște cel mai 
mare succes din lume. Punând accentul pe învățarea limbilor străine, adap-
tabilitate, sensibilizarea interculturală și aptitudini de conducere, Erasmus 
oferă tinerilor competențe vitale pentru stimularea capacității acestora de 
inserție profesională, care vor favoriza dezvoltarea lor personală. De la lan-
sarea sa în 1987, peste 2,5 milioane de studenți europeni au avut ocazia de 
a merge în străinătate la studii într-o instituție de învățământ superior sau 
de a efectua un stagiu într-o întreprindere datorită acestui program. Dacă 
tendințele actuale se confirmă, Uniunea Europeană își va atinge obiectivul de 
a susține 3 milioane de studenți Erasmus până în 2013.

Cultură și MEDIA

Premiile europene și capitalele europene ale culturii

Guimarães (Portugalia) și Maribor (Slovenia) au fost cele două capitale euro-
pene ale culturii în 2012. De asemenea, Consiliul a desemnat oficial Donos-
tia-San Sebástian (Spania) și Wrocław (Polonia) drept capitale europene ale 
culturii pentru 2016. Comisia a propus, de asemenea, o listă cu țările-gazdă 
ale capitalelor europene ale culturii după 2019.

Douăzeci și opt de proiecte au câștigat în 2012 Premiul Uniunii Europe-
ne pentru patrimoniul cultural/Premiile Europa Nostra.

Premiile au fost decernate la 1 iunie în cadrul unei ceremonii la mânăstirea 
Jerónimos la Lisabona. Dintre cele 28 de proiecte câștigătoare, șase au fost 
desemnate în cadrul ceremoniei drept laureate ale „marelui premiu”, fiind 
cele mai deosebite realizări în ceea ce privește patrimoniul în 2012, și anu-
me: Clădirea Averof – Școala de arhitectură din Atena (Grecia); Furnalul înalt 
numărul 2, Sagunto (Spania); Poundstock Gildhouse, Bude, Cornwall (Regatul 
Unit); un studiu privind codul botanic al lui Augustus de pe Ara Pacis, Roma 
(Italia); serviciul consacrat patrimoniului cultural de către Paraschiva Kovacs, 
Satu Mare, județul Harghita (România) și un program educativ dedicat unui 
site de patrimoniu, elaborat de Norwegian Heritage Foundation (Fundația 
norvegiană pentru patrimoniu), Vågå (Norvegia).

Cea de a 25-a aniversare a 
programului Erasmus.
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Câștigătorii ediției din 2012 a Premiului Uniunii Europene pentru literatură

Acest premiu recunoaște cei mai talentați autori debutanți sau în curs de 
afirmare din UE. Numele câștigătorilor au fost anunțate la Târgul de carte de 
la Frankfurt, la 9 octombrie: Anna Kim (Austria), Lada Žigo (Croația), Lauren-
ce Plazenet (Franța), Viktor Horváth (Ungaria), Kevin Barry (Irlanda), Emanu-
ele Trevi (Italia), Giedra Radvilavičiūtė (Lituania), Gunstein Bakke (Norvegia), 
Piotr Paziński (Polonia), Afonso Cruz (Portugalia), Jana Beňová (Slovacia) și 
Sara Mannheimer (Suedia). Fiecare câștigător a primit câte 5 000 EUR și, mai 
important, beneficiază cu prioritate de finanțare din programul UE „Cultura” 
pentru ca opera să-i fie tradusă în alte limbi.

Premiul Uniunii Europene pentru muzică contemporană/European Bor-
der Breakers’ Awards (EBBA)

Câștigătorii ediției din 2012 au fost Elektro Guzzi (Austria), Selah Sue (Bel-
gia), Agnes Obel (Danemarca), Ben l’Oncle Soul (Franța), Boy (Germania), 
James Vincent McMorrow (Irlanda), Afrojack (Țările de Jos), Alexandra Stan 
(România), Swedish House Mafia (Suedia) și Anna Calvi (Regatul Unit).

Noul premiu MEDIA al UE

Premiul, acordat pentru cel mai bun proiect cu potențial de succes european 
prezentat de un scenarist și o societate de producție, a fost decernat realiza-
torului iranian Asghar Farhadi în mai 2012 în cadrul unei ceremonii la Festi-
valul de Film de la Cannes.

Strângere de mână între 
Lada Žigo, scriitoare 
croată, laureată a 
premiului Uniunii Europene 
pentru literatură 2012 
(stânga), și Androulla 
Vassiliou, comisar pentru 
educație, cultură, 
multilingvism și tineret.

O  M A I  M A R E  A T E N Ț I E  A C O R D A T ă  C E T ă Ț E N I L O R  U E 119O  M A I  M A R E  A T E N Ț I E  A C O R D A T ă  C E T ă Ț E N I L O R  U E



Sănătatea cetățenilor și drepturile lor în calitate 
de consumatori

Drepturile și siguranța consumatorilor
Agenda consumatorului european (39), viziunea strategică pentru politica UE în 
materie de protecție a consumatorilor pentru anii următori, a fost adoptată în 
mai 2012. Aceasta prezintă măsurile politice care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor strategiei UE pentru creștere Europa 2020. Ea se bazează pe alte 
inițiative, pe care le completează, cum ar fi raportul privind cetățenia UE, Actul 
privind piața unică, Agenda digitală pentru Europa, precum și foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor. Agenda are patru obiective principale: 
consolidarea siguranței consumatorilor; îmbunătățirea cunoștințelor acestora; 
consolidarea aplicării legislației și garantarea măsurilor reparatorii și adaptarea 
drepturilor consumatorilor și a politicilor în domeniu la schimbările apărute în 
societate și în economie. Agenda prevede, de asemenea, mai multe acțiuni fun-
damentale, care trebuie puse în aplicare până în 2014.

În 2012, statele membre și Comisia au continuat să facă schimb de informații în 
mod eficient cu privire la produsele periculoase depistate în întreaga Europă, prin 
sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare periculoase numit RA-
PEX. Cooperarea cu China și cu Statele Unite a fost consolidată în continuare. În 
octombrie, a devenit operațional un portal pentru retragerea globală, care extinde 
sistemul RAPEX dincolo de UE. El permite autorităților din întreaga lume să facă 
schimb de informații cu privire la produsele nesigure care au fost retrase de pe 
piață. Proiectul este elaborat în comun de către UE și țările OCDE, inclusiv Austra-
lia, Canada și Statele Unite.

În plus, discuțiile în cadrul Parlamentului European și al Consiliului au continuat 
cu privire la pachetul de propuneri „Actul privind piața unică I” privind soluționarea 
alternativă a litigiilor și soluționarea online a litigiilor, ducând la adoptarea aces-
tora, precum și cu privire la programul de protecție a consumatorilor pentru peri-
oada 2014-2020.

Sănătatea cetățenilor
În decembrie, Comisia a prezentat un plan de acțiune privind e-sănătatea (40) 
pentru abordarea obstacolelor în calea utilizării depline de soluții digitale în sis-
temele de asistență medicală din Europa. Obiectivul este de a îmbunătăți 
asistența medicală în beneficiul pacienților, de a oferi pacienților un nivel mai 
mare de control asupra asistenței medicale care li se acordă și de a reduce cos-
turile. În timp ce pacienții și personalul medical utilizează cu entuziasm soluții de 
telesănătate, iar milioane de europeni au descărcat aplicații pentru telefoanele 
inteligente pentru a-și monitoriza sănătatea și bunăstarea, asistența medicală 
digitală nu și-a valorificat încă marele potențial de a crește calitatea asistenței 
medicale și de a genera economii în materie de eficiență.

În septembrie, Comisia a adoptat propuneri (41) de revizuire a legislației europene 
privind dispozitivele medicale care acoperă o gamă largă de articole medicale, de 
la lentile de contact la scanere. Acest sector joacă un rol crucial în diagnosticarea, 
prevenirea, monitorizarea și tratamentul bolilor. Principalele modificări se referă 
la consolidarea desemnării și monitorizării organismelor notificate, vigilență și 
supravegherea pieței, precum și la o mai bună trasabilitate a dispozitivelor medi-
cale. Propunerile respective au obiectivul de a asigura standarde uniforme de 
evaluare, în special în ceea ce privește evaluarea clinică a producătorului, și in-
formarea din timp a autorităților competente în ceea ce privește dispozitivele cu 
risc mare (în special cele inovatoare) înainte ca ele să ajungă pe piață.

Noul portal de notificare privind produsele cosmetice (CPNP) (42) a devenit 
operațional în ianuarie. El sporește semnificativ siguranța consumatorilor în UE, 
permițând statelor membre să își îndeplinească sarcinile de supraveghere a 
pieței într-un mod mai eficient și furnizând tuturor centrelor toxicologice europe-
ne informațiile necesare în vederea unui tratament medical prompt în caz de 
otrăvire cu produse cosmetice.

NOUA APLICAȚIE PENTRU CARDUL DE ASIGURĂRI 
SOCIALE DE SĂNĂTATE

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) 
continuă să faciliteze accesul la servicii de asistență 

medicală pentru cetățeni din 31 de țări europene în cursul 
unor vizite temporare în străinătate. În prezent, 

aproximativ 192 de milioane de persoane dețin un astfel 
de card. Pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire 

la card și la modul de utilizare a acestuia, Comisia 
Europeană a dezvoltat o aplicație pentru telefoanele 

inteligente care este un ghid util cu privire la modul de 
utilizare a cardului în cele 27 de state membre ale UE, 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aplicația 
cuprinde informații generale despre card, numerele de 

telefon de urgență, tratamentele care sunt acoperite și 
costurile, modul de a depune o cerere de rambursare și 

persoanele de contact în cazul pierderii cardului. Aplicația 
este disponibilă în 24 de limbi, cu posibilitatea de a trece 

de la o limbă la alta.
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În iulie, Comisia a adoptat o propunere de regulament (43) privind trialurile clinice 
efectuate cu medicamentele de uz uman. Trialurile clinice, care constau în testa-
rea de medicamente experimentale pe subiecți umani, sunt esențiale pentru 
dezvoltarea de noi medicamente, precum și pentru îmbunătățirea tratamentelor 
existente. Propunerea are drept scop să stimuleze cercetarea clinică în Europa 
prin simplificarea și raționalizarea normelor pentru efectuarea trialurilor clinice, 
protejând în același timp siguranța pacienților.

Toate medicamentele din UE fac obiectul unei testări și evaluări stricte a calității, 
eficacității și siguranței lor înainte de a fi autorizate. Odată introduse pe piață, ele 
fac în continuare obiectul unei monitorizări continue, numită farmacovigilență. În 
urma evenimentelor recente, în special cele referitoare la „cazul „Mediator”, Co-
misia a efectuat o examinare a legislației actuale și a identificat anumite 
deficiențe ale sistemului de farmacovigilență din UE. În consecință, Comisia a 
făcut noi propuneri de modificare a legislației privind substanțele farmaceutice, 
în vederea consolidării transparenței, a îmbunătățirii monitorizării și a raportării 
reacțiilor adverse la medicamente. Modificările relevante aduse Regulamentului 
(CE) nr. 726/2004 (44) și Directivei 2001/83/CE (45) au fost adoptate la 25 octom-
brie 2012.

În decembrie, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a directivei privind 
produsele din tutun (Directiva 2001/37/CE). Revizuirea vizează îmbunătățirea 
funcționării pieței interne, asigurând în același timp un înalt nivel de protecție a 
sănătății și îmbunătățind sănătatea publică. Revizuirea directivei (46) abordează 
următoarele aspecte principale:

 � reglementarea produselor care conțin nicotină, cum ar fi țigaretele electronice, 
precum și țigaretele din plante;

 � etichetarea și ambalarea produselor din tutun;

 � aditivii, cum sunt aromele, utilizați în produsele din tutun;

 � vânzările prin internet de produse din tutun; și

 � localizarea și monitorizarea acestor produse.

Printre alte acte legislative în materie de sănătate adoptate de către Comisie în 
cursul anului 2012 se numără:

 � un set de 14 noi avertismente sub formă de text privind sănătatea, care 
trebuie să figureze pe pachetele produselor din tutun – decizie adoptată în 
martie;

 � o decizie de punere în aplicare pentru a facilita schimburile transfrontaliere de 
informații la nivelul UE privind organele și donatorii lor, adoptată în octombrie; 
și

 � o directivă de punere în aplicare de stabilire a unor norme comune privind 
prescripțiile medicale transfrontaliere, adoptată în decembrie.

În plus, discuțiile în cadrul Parlamentului European și al Consiliului au continuat 
cu privire la propunerile referitoare la amenințările transfrontaliere grave la 
adresa sănătății și cu privire la Programul privind sănătatea pentru perioada 
2014-2020.

Material de referință 
pentru monitorizarea 
leucemiei elaborat de 
Centrul Comun de 
Cercetare.

SPRIJINIREA PACIENȚILOR CU CANCER
Serviciul științific intern al Comisiei, Centrul Comun de 
Cercetare (JRC), a dezvoltat un nou material de referință 
pentru a sprijini monitorizarea leucemiei mieloide cronice 
(LMC), o formă de cancer al leucocitelor care afectează 
aproximativ 9 600 de noi pacienți din UE în fiecare an. În 
prezent, boala nu poate fi vindecată, dar poate fi ținută 
sub control. Pentru un tratament optim, pacienții trebuie 
să fie monitorizați în mod regulat. Materialul de referință 
al JRC permite compararea rezultatelor de la diferite 
laboratoare și, în consecință, va ameliora tratamentul 
pacienților.
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Siguranța și calitatea alimentelor
În contextul raportului Parlamentului prin care se solicită Comisiei să ia măsuri 
concrete pentru a reduce la jumătate deșeurile alimentare până în 2025 și al 
inițiativei emblematice privind utilizarea eficientă a resurselor din cadrul Strate-
giei Europa 2020 și al foii sale de parcurs, Comisia a luat o serie de măsuri 
practice pentru a remedia această problemă. Au avut loc consultări cu părțile in-
teresate, statele membre și experții privind modul în care se poate reduce la 
minimum risipa de alimente, fără a compromite siguranța alimentară, și se pot 
defini cele mai adecvate acțiuni ale UE pentru a le completa pe cele desfășurate 
la nivel național și local. De asemenea, Comisia a creat un site internet dedicat 
acestui subiect (47), a pregătit un videoclip și a difuzat informații – cum ar fi „10 
măsuri pentru a reduce risipa de alimente” – în toate limbile UE, precum și mate-
riale de informare privind condițiile specifice referitoare la mențiunile privind data 
de consum „a se consuma de preferință înainte de” și „a se consuma până la”.

Comisia a adoptat în luna mai o primă listă de 222 de mențiuni de sănătate 
permise, o etapă importantă în punerea în aplicare a regulamentului privind 
mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare. Lista (48), 
care va fi actualizată în timp, se bazează pe avizul Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și a fost susținută de statele membre, Parlamentul Euro-
pean și Consiliu. Începând cu 14 decembrie 2012, mențiunile care nu sunt 
susținute de dovezi științifice – cum ar fi „benefic pentru inimă” sau „reduce co-
lesterolul” – vor trebui retrase de pe piață.

Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) (49), inspectoratul Comisiei cu sediul în Irlanda, 
acționează în vederea asigurării unor sisteme de control eficiente și a evaluării 
respectării standardelor europene în interiorul și în afara Uniunii. Acesta 
desfășoară misiuni de audit în statele membre și în țările terțe care exportă către 
UE, în scopul de a promova un nivel ridicat și uniform de protecție a sănătății și 
de a garanta că schimburile comerciale pot avea loc în condiții de siguranță. În 
2012, aproximativ 160 de audituri au fost efectuate în statele membre și 80 în 
țări terțe.

În cursul anului, au fost intensificate eforturile de a consolida cooperarea cu 
China în materie de agricultură și produse alimentare de calitate și de a ameliora 
cooperarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale; a fost adoptată o foaie de 
parcurs pentru recunoașterea reciprocă a produselor ecologice.

În ceea ce privește protecția indicațiilor geografice, în iunie a fost semnat un 
acord între UE și Moldova. În noiembrie a fost finalizat un proiect care vizează 
asigurarea protecției a 10 denumiri celebre de produse alimentare ale UE în 
China, cea mai mare piață de consum din lume. „Grana Padano”, „Prosciutto di 
Parma” și „White Stilton cheese”/„Blue Stilton cheese” sunt unele dintre cele 
10 denumiri UE care au fost protejate ca indicații geografice în China în cadrul 
așa-numitului „proiect 10+10”. La rândul său, Comisia Europeană a înregistrat 10 
denumiri de produse alimentare chinezești care primesc statutul protejat în UE ca 
indicații geografice. Aceste 10 denumiri chinezești au fost adăugate la cele peste 
1 000 de denumiri de produse agricole și produse alimentare care sunt protejate 
în UE (dintre care 13 indicații geografice non-UE). Sistemul indicațiilor geografice 
nu reprezintă doar o importantă metodă de protecție împotriva imitațiilor, ci este 
cunoscut, de asemenea, ca fiind un instrument de marketing util.

În decembrie, Forumul la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de 
aprovizionare cu alimente, instituit în 2010, și-a prezentat raportul. Acesta arată 
că aproximativ 80 % dintre inițiativele incluse în foaia de parcurs a forumului au 
fost implementate în mod satisfăcător. Comisia va evalua toate opțiunile posibile 
privind combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului alimentar, 
inclusiv legislația, și va iniția o evaluare a impactului.

Începând cu 1 iulie 2012, sigla ecologică a UE este 
obligatorie pe toate produsele alimentare ecologice 

preambalate produse în statele membre ale UE care 
îndeplinesc standardele necesare.

R A P O R T  G E N E R A L  2 0 1 2  —  C A P I T O L U L  4122



Bunăstarea animalelor
Noua strategie a UE privind bunăstarea animalelor 2012-2015 (50) adoptată în 
ianuarie este concepută pentru a îmbunătăți în continuare protecția și bunăsta-
rea animalelor în Uniunea Europeană. Animalele au o valoare importantă în viața 
noastră de zi cu zi și aduc o contribuție semnificativă la economia europeană. 
Noua strategie preconizează pregătirea pentru 2014 a unui nou cadru legislativ 
complet, promovând o abordare axată pe rezultate, cu accent pe furnizarea de 
informații și educarea tuturor părților interesate, precum și pe asigurarea unor 
mecanisme eficiente de execuție.

Mediu

În noiembrie, Comisia a adoptat un nou program de acțiune pentru mediu (PAM) 
care să acopere perioada până în 2020. Acest Al șaptelea PAM adoptă o viziune 
pe termen lung a politicii de mediu, reafirmând strategia pentru 2050 inclusă în 
foaia de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor adoptată în 2011, con-
form căreia cetățenii UE pot locui într-un mediu natural sigur și sănătos care este 
gestionat în așa fel încât să se respecte limitele de mediu și să se asigure 
reziliența ecologică. Acțiunile se axează pe nouă domenii prioritare, inclusiv:

 � protejarea, conservarea și ameliorarea capitalul natural pentru a asigura 
furnizarea continuă de bunuri și servicii pe care le oferă natura, cum ar fi 
hrana, apa curată și aerul, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea;

 � transformarea UE într-o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, mai ecologică și mai competitivă, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, pentru a garanta că progresul economic este durabil;

 � protejarea cetățenilor UE împotriva presiunilor legate de mediu și împotriva 
riscurilor pentru sănătate și bunăstare pentru a garanta că mediul în care 
trăiesc și muncesc este propice pentru o bună calitate a vieții.

În martie, Comisia a adoptat un document de politică privind îmbunătățirea pu-
nerii în aplicare a legislației în materie de mediu. Documentul subliniază efectele 
pozitive ale legislației în materie de mediu, demonstrând că prevenirea daunelor 
ecologice poate costa mult mai puțin decât remedierea lor pe termen lung. 
Legislația în domeniul mediului poate aduce beneficii industriei: de exemplu, 
implementarea integrală a legislației UE privind deșeurile ar genera 400 000 de 
locuri de muncă suplimentare, implicând costuri nete cu 72 de miliarde EUR mai 
reduse decât cele pe care le-ar presupune scenariul alternativ de neimplementa-
re. Comunicarea este menită să intensifice dialogul cu guvernele și cu toate cele-
lalte părți interesate privind o mai bună punere în aplicare a legislației UE prin 
ameliorarea colectării și a schimbului de cunoștințe și prin promovarea unei mai 
mari responsabilizări a tuturor cu privire la obiectivele de mediu.

Janez Potočnik, comisarul 
pentru mediu, la Conferința 
Organizației Națiunilor 
Unite privind dezvoltarea 
durabilă Rio+20.
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Mai 2012: Săptămâna verde „Provocarea apei – orice 
picătură contează”

Ediția din acest an a Săptămânii verzi a fost dedicată apei. Aproximativ 
3 000 de părți interesate, ONG-uri, reprezentanți ai guvernelor și funcționari 
ai UE s-au reunit timp de trei zile pentru a discuta aspecte legate de apă și 
a căuta soluții la principalele probleme legate de apă, cum ar fi modul de a 
garanta disponibilitatea apei de bună calitate în contextul creșterii rapide a 
populației și al schimbărilor climatice din ce în ce mai evidente. De aseme-
nea, în cadrul Săptămânii verzi s-au decernat Premiile europene pentru me-
diu acordate întreprinderilor (European Business Awards for the Environ-
ment), recompensând întreprinderile inovatoare care îmbină cu succes 
inovarea, competitivitatea și performanța deosebită în materie de mediu, și 
a avut loc și cea de a treia ediție a Conferinței europene pe tema apei, un 
eveniment la nivel înalt la care participă părțile interesate.

În octombrie, Comisia a propus o reformare a directivei privind evaluarea impac-
tului asupra mediului. În conformitate cu legislația UE, orice proiect care poate 
avea un efect semnificativ asupra mediului trebuie să fie studiat atent înainte de 
a fi aprobat. Acest lucru contribuie la reducerea la minimum a oricărui impact 
negativ asupra mediului și evită problemele pe termen lung. Dar, după mai mult 
de două decenii, era necesar ca legea în cauză să fie actualizată. Conform propu-
nerii revizuite, procedura pentru a determina dacă un anumit proiect ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului va fi 
adaptată pentru a garanta că numai proiectele cu un impact semnificativ asupra 
mediului fac obiectul unei evaluări a impactului. Normele pentru procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului vor fi consolidate pentru a garanta că ele 
conduc la decizii mai bune și la evitarea sau atenuarea prejudiciilor aduse 
mediului.

Deșeuri

Un raport publicat în august cu privire la modul în care statele membre își 
gestionează deșeurile municipale a arătat diferențe mari în interiorul UE. 
Raportul clasifică cele 27 de state membre în funcție de 18 criterii, cu ajuto-
rul unor stegulețe verzi, portocalii și roșii în domenii precum: totalul deșeurilor 
reciclate, costul eliminării deșeurilor și încălcări ale legislației europene. Cla-
sificarea rezultată a fost apoi utilizată pentru a ajuta statele membre să își 
îmbunătățească performanța în materie de gestionare a deșeurilor (51).

Ediția din 2012 a 
„Săptămânii verzi” a fost 

consacrată apei.

EVERYDROPCOUNTS

www.ec.europa.eu/environment/greenweek

Green Week - Brussels, 22-25 May 2012

THE WATER CHALLENGE
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Politici climatice

În sectorul transportului rutier, Comisia a prezentat propuneri legislative (52) în 
vederea punerii în aplicare a obiectivelor care vor contribui în mod considerabil la 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) de la automobilele și furgonetele 
noi până în 2020. De asemenea, Comisia a luat măsuri pentru a reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră în alte sectoare. Comisia a prezentat în martie o propu-
nere de a stabili norme de contabilizare comune la nivelul UE referitoare la emi-
siile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din sectorul silvic și din cel 
agricol (53), care a fost adoptată în primă lectură în decembrie. În noiembrie, în 
urma unei revizuiri a legislației actuale, Comisia a propus măsuri pentru a reduce 
și mai mult emisiile de gaze fluorurate industriale, dintre care majoritatea sunt 
gaze cu un efect de seră puternic. Propunerea ar duce la o reducere a emisiilor de 
gaze fluorurate cu două treimi din nivelurile actuale până în 2030 (54).

În octombrie, Comisia a propus norme mai stricte privind durabilitatea biocom-
bustibililor (55) pentru a se asigura că acestea permit economii importante de 
gaze cu efect de seră comparativ cu benzina sau motorina. Noile norme vor lua 
acum în considerare și emisiile datorate schimbării indirecte a utilizării terenului. 
Propunerea vizează reducerea utilizării biocarburanților de origine alimentară și 
intensificarea utilizării materiilor prime avansate, cum sunt deșeurile, algele și 
paiele. În plus, aceasta va oferi stimulente pentru producția de biocarburanți cu 
nivel scăzut de emisii generate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. 
Acest lucru va garanta că biocarburanții utilizați în Europa nu duc la creșteri 
semnificative ale prețurilor la produsele alimentare sau la defrișări.

Energia cu emisii scăzute de dioxid de carbon

În decembrie, în cadrul programului NER300, unul dintre cele mai ample 
programe de finanțare din lume pentru proiectele de demonstrație din do-
meniul energiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Comisia a acordat o 
cofinanțare de peste 1,2 miliarde EUR pentru 23 de proiecte de demonstrație 
inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile în 16 state mem-
bre (56). Această primă rundă de finanțare a fost obținută prin vânzarea de 
200 de milioane de certificate, în cadrul schemei UE de comercializare a 
certificatelor de emisii. Finanțarea ar trebui să mobilizeze 2 miliarde EUR din 
investiții private, contribuind astfel la garantarea poziției UE de lider în do-
meniul tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. O a doua cerere de propu-
neri va fi lansată în 2013.

La începutul anului, sectorul aviației a aderat la schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (EU ETS), solicitând companiilor aeriene să predea certifi-
cate de emisii pentru a acoperi emisiile de CO2 provenite de la toate zborurile 
interne și internaționale către și dinspre aeroporturi din UE, Islanda, Liechtenstein 
și Norvegia. Cu toate acestea, în noiembrie, Comisia a propus amânarea aplicării 
schemei la zborurile din 2013 spre și dinspre țările din afara acestui grup ca un 
gest de bunăvoință, cu scopul de a oferi mai mult timp pentru a se ajunge la un 
acord global privind emisiile din sectorul aviației în cadrul Organizației Aviației 
Civile Internaționale (OACI) (57). Legislația continuă să se aplice pentru toate 
zborurile în interiorul celor 30 de țări europene și între acestea. 
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Pregătirile finale pentru punerea în aplicare a aspectelor privind schimbările cli-
matice din pachetul privind schimbările climatice și energia din 2008 au continuat 
pe parcursul anului. În cadrul așa-numitei „decizii de partajare a eforturilor”, Co-
misia a stabilit cantitățile exacte de gaze cu efect de seră din sectoarele care nu 
fac obiectul EU ETS pe care fiecare stat membru le poate emite pe an din 2013 
până în 2020 (58). Pregătirile s-au axat în mod prioritar și pe reforma EU ETS care 
intră în vigoare la 1 ianuarie 2013, începutul celei de a treia perioade de comer-
cializare a schemei. Comisia a permis alocarea gratuită și temporară de certifica-
te de emisii pentru centralele electrice existente în opt state membre – Bulgaria, 
Republica Cehă, Estonia, Cipru, Lituania, Ungaria, Polonia și România – prin dero-
gare de la regula generală conform căreia centralele electrice ar trebui să cum-
pere toate certificatele lor la licitație sau pe piața secundară (59).

Ca un pas important către prima legătură intercontinentală integrală între sche-
mele de comercializare a certificatelor de emisii, Comisia și Australia au convenit 
în august o cale pentru conectarea EU ETS la schema australiană de comerciali-
zare a certificatelor de emisii (60). O legătură provizorie va fi operațională de la 1 
iulie 2015, permițând întreprinderilor australiene să utilizeze certificate UE pentru 
a-și onora angajamentele în cadrul schemei australiene.

Având în vedere importantul surplus de certificate care s-a acumulat în EU ETS 
ca urmare a crizei economice, Comisia a luat inițiativa de a amâna licitația a 900 
de milioane de certificate din perioada 2013-2015 la perioada 2019-2020 pen-
tru a contribui la reechilibrarea cererii și ofertei. În primul său raport privind 
situația pieței europene a carbonului, Comisia a prezentat, de asemenea, șase 
opțiuni pentru reforma structurală a sistemului (61), care ar putea oferi o soluție 
durabilă pentru acest surplus pe termen lung și a lansat o consultare publică 
pentru a colecta punctele de vedere ale părților interesate.
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Transport

Infrastructură
În noiembrie, Comisia a lansat o cerere amplă de propuneri în cadrul programului 
privind infrastructura de transport (TEN-T) în valoare totală de 1,265 miliarde 
EUR (62). Această injecție de fonduri în economia europeană va stimula direct 
creșterea și ocuparea forței de muncă, creând o rețea europeană de transport 
mai bine conectată. Această cerere de propuneri va sprijini, de asemenea, tranziția 
către viitorul nou cadru al orientărilor TEN-T (63) și al mecanismului „Conectarea 
Europei” (64).

REȚEAUA PRIMARĂ TEN-T, INCLUSIV CORIDOARELE REȚELEI PRIMARE

Baltic - Adriatic

Warsaw - Berlin - Amsterdam/
Rotterdam - Felixstowe - Midlands

Mediteraneean

Hamburg/Rostock - Burgas/
frontiera turcă/Piraeus- Lefkosia

Helsinki - Valetta

Genova - Rotterdam

Lisbon - Strasbourg

Dublin - London - 
Paris - Brussels

Amsterdam - Basel/Lyon - Marseille

Strasbourg - Dunăre

Alte secțiuni ale rețelei primare
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Transport rutier
În iulie, Comisia a prezentat noul pachet privind inspecția tehnică auto (65), 
conținând propuneri de consolidare a controalelor vehiculelor pentru a îmbunătăți 
siguranța rutieră. Defecțiunile tehnice continuă să reprezinte una dintre cauze 
pentru 6 % din toate accidentele rutiere grave și pentru 8 % din totalul acciden-
telor care implică motociclete și scutere în UE. Obiectivul propunerilor este de a 
crește și a armoniza standardele în întreaga Uniune – pentru a nu permite ca 
autoturismele potențial periculoase să circule pe drumurile noastre.

În ceea ce privește interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică, 
Serviciul european de taxare rutieră electronică (EETS) va permite utilizatorilor 
rutieri să plătească taxele rutiere în întreaga Uniune Europeană printr-un contract 
de abonament unic cu un furnizor de servicii și o singură unitate de bord. Cu toate 
acestea, nu a putut fi respectat termenul prevăzut, octombrie 2012, pentru pune-
rea în funcțiune a sistemului EETS pentru vehiculele utilitare grele, din cauza în-
târzierilor în statele membre. Comisia a solicitat statelor membre să accelereze 
punerea în aplicare a EETS și să își îndeplinească urgent obligațiile prevăzute de 
legislație. Implementarea EETS la nivel regional ar putea reprezenta un prim pas 
către interoperabilitatea europeană totală.

Căi ferate
Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord în iunie 2012 cu privire la reforma-
rea legislației existente privind accesul la piața feroviară. Textul legislativ convenit 
a intrat în vigoare înainte de sfârșitul anului 2012 și: (1) va crea un nou cadru 
financiar pentru sectorul feroviar, stimulând atât investițiile publice, cât și pe cele 
private; (2) va facilita accesul la piața feroviară cu condiții de piață mai transpa-
rente și reguli stricte pentru furnizarea de servicii conexe transportului feroviar și 
(3) va consolida competența, independența și atribuțiile autorităților naționale de 
reglementare din sectorul feroviar.

Transport maritim
În decembrie, Comisia a propus o actualizare substanțială (66) a legislației exis-
tente privind echipamentele maritime (67). Este vorba despre un instrument im-
portant în domeniul siguranței maritime, deoarece stabilește cerințele de 
siguranță pentru utilizarea unor articole precum bărcile de salvare sau stingătoa-
rele de incendiu la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru al 
UE, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.

În ceea ce privește condițiile de muncă pentru personalul navigant, Comisia a 
adoptat în 2012 două propuneri legislative având drept obiectiv aplicarea 
Convenției din 2006 privind munca din domeniul maritim, care au fost parțial 
integrate în legislația UE prin Directiva 2009/13/CE (68). În special, una dintre 
propuneri prevede controale pe toate navele care acostează în porturile UE – in-
diferent de pavilion – pe baza standardelor sociale stabilite în convenție. Aceasta 
va contribui în mod semnificativ la aplicarea unor condiții de muncă decente la 
nivel mondial și la asigurarea unor condiții echitabile în sectorul transporturilor 
maritime.
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Aviație
În septembrie 2012, Comisia a prezentat o comunicare privind provocările viitoa-
re pentru politica UE în domeniul aviației (69), în care a propus o politică mai 
ambițioasă în domeniul aviației externe pentru a sprijini competitivitatea și 
oportunitățile de afaceri ale sectorului aviației europene pe piața mondială. Poli-
tica viitoare propusă se va concentra pe negocierea unor noi acorduri în domeniul 
aviației cu țările vecine și partenerii internaționali, dezvoltarea de măsuri eficiente 
pentru a consolida concurența loială pe piețele deschise și reformarea restricțiilor 
privind proprietatea și controlul aplicabile companiilor aeriene. De la înființarea 
sa în 2005, politica externă a UE în domeniul aviației a dus la încheierea a apro-
ximativ 1 000 de acorduri bilaterale privind serviciile de transport aerian în con-
formitate cu legislația UE, a dezvoltat un spațiu aerian comun mai amplu cu mai 
multe țări învecinate cu UE și a negociat acorduri complete privind transportul 
aerian cu o serie de parteneri-cheie.

În decembrie a fost propus un nou regulament privind raportarea evenimentelor 
în aviația civilă (70). Deși siguranța aviației s-a îmbunătățit în mod constant de-a 
lungul anilor, Comisia consideră că ar trebui făcute eforturi suplimentare pentru 
a proteja cetățenii europeni și pentru a garanta siguranța transportului aerian în 
UE. Obiectivul regulamentului propus este de a garanta că UE și statele sale 
membre utilizează experiența acumulată pentru a îmbunătăți siguranța aviației 
civile. Acest lucru va fi realizat prin colectarea de incidente din sectorul aviației, 
care vor fi apoi analizate și tratate pentru a desprinde concluziile corespunzătoa-
re în materie de siguranță.

Propunerile Comisiei privind un pachet cuprinzător de măsuri pentru îmbunătățirea 
aeroporturilor, care să contribuie la creșterea capacității aeroporturilor din Euro-
pa, la reducerea întârzierilor și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pasa-
gerilor, au fost discutate în cadrul Parlamentului European și al Consiliului în 
cursul anului 2012. Măsurile propuse abordează calitatea serviciilor pe care le 
primesc pasagerii și companiile aeriene la sol înainte de decolare și după ateriza-
re, cum ar fi manipularea bagajelor, check-in și realimentarea cu combustibil (71), 
transparența deciziilor privind zgomotul aeroportuar (72), precum și eficiența 
rețelei complexe a sloturilor orare de decolare și de aterizare care alcătuiesc fie-
care călătorie (73). Se așteaptă ca legiuitorul să ajungă la un acord privind pachetul 
în cursul anului 2013.

Siim Kallas, vicepreședinte 
al Comisiei Europene 
responsabil de 
transporturi, la conferința 
la nivel înalt „Cerul unic 
european: este timpul să 
acționăm”, la Limassol 
(Cipru).
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Drepturile pasagerilor
În ceea ce privește drepturile pasagerilor care utilizează transportul maritim, 
Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 (74) se aplică începând cu 18 decembrie 2012. 
Pasagerii care călătoresc pe nave se bucură în prezent de drepturi comparabile 
cu drepturile celor care călătoresc cu avionul sau cu trenul.

La 4 iulie, la timp pentru vacanța de vară, Comisia a lansat un nou instrument 
pentru a oferi pasagerilor informații cu privire la drepturile de care beneficiază 
atunci când călătoresc cu mijloace de transport aerian și feroviar. Instrumentul 
este o aplicație gratuită pentru telefoanele inteligente și face parte din campania 
Comisiei „Drepturile dumneavoastră de pasager la îndemână” (75). Aceasta are 
scopul de a ajuta pasagerii să își înțeleagă mai bine drepturile atunci când o că-
lătorie nu se desfășoară astfel cum era prevăzut.

Transport inovator și durabil
În septembrie a fost lansată inițiativa „Cercetarea și inovarea privind mobilitatea 
viitoare a Europei”, care vizează accelerarea punerii în practică a noilor mijloace 
de transport și a soluțiilor de realizare a unui sistem european de transport 
competitiv, durabil și accesibil ca preț. Strategia prevede definirea în 2013 a unui 
set de foi de parcurs care să se concentreze pe aplicarea tehnologiilor și a inovării 
în 10 domenii critice de transport. Industria, sectorul public și alte părți interesate 
care participă la introducerea pe piață de tehnologii și servicii de transport inova-
toare vor participa la dezvoltarea și punerea în aplicare a acestei strategii, de 
exemplu prin adoptarea unor obiective comune, prin coordonarea agendelor de 
dezvoltare și de aplicare, ținând seama de necesitatea în materie de standarde și 
prin identificarea implicațiilor legate de finanțare.

Aplicație pentru 
telefoanele inteligente 

privind drepturile 
pasagerilor.

Stație de reîncărcare a 
bateriilor cofinanțată de 

UE la aeroportul Schiphol, 
Amsterdam (Țările de Jos).
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Connect to compete

Primul summit european al întreprinderilor din domeniul transporturilor Con-
nect to compete („Crearea de conexiuni pentru a fi competitivi”) s-a desfășurat 
la Bruxelles, în noiembrie 2012. Liderii din mediul de afaceri și principalii 
actori din industrie și economie, precum și principalii furnizori și utilizatori de 
servicii de transport s-au reunit în scopul de a organiza o discuție deschisă 
privind problemele legate de politică și provocările cu care se confruntă în 
prezent sectorul transportului în Europa. Summitul a subliniat rolul esențial 
pe care îl poate juca transportul în strategia Europei pentru creștere și pen-
tru promovarea competitivității Europei pe plan mondial.

Energie

Energie nucleară (76)
Accidentul survenit la centrala nucleară Fukushima din Japonia în martie 2011 a 
arătat că este necesară o ameliorare continuă a siguranței nucleare și a cadrului 
de securitate în Uniunea Europeană, care ar trebui să se bazeze pe cele mai înalte 
standarde de siguranță. Prin urmare, siguranța nucleară a rămas una dintre cele 
mai importante priorități ale Comisiei Europene în 2012.

Teste de stres ale centralelor nucleare: evaluări privind siguranța și 
securitatea
Comisia a continuat să participe îndeaproape la evaluările complete privind riscu-
rile și siguranța („teste de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană 
și din țările învecinate.

Ultima etapă a procesului, un amplu proces de evaluare inter pares la nivelul UE, 
a fost realizat de echipe multinaționale, în două faze, din ianuarie până în 
aprilie 2012.

În iulie, Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (Ensreg) și 
Comisia au convenit asupra unui plan de acțiune pentru a monitoriza punerea în 
aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluării inter pares. Principalele 
constatări, recomandări și propuneri de măsuri ulterioare ale Comisiei au fost 
prezentate în octombrie, într-o comunicare către Parlamentul European și Consi-
liu (77) privind „testele de stres ale UE, atât în ceea ce privește siguranța și secu-
ritatea, cât și în ceea ce privește cadrul UE pentru siguranța nucleară”.

În afară de examinarea siguranței fizice a centralelor nucleare, Comisia a evaluat, 
de asemenea, arhitectura instituțională și cadrul juridic pentru siguranța nucleară 
în Europa, astfel cum s-a solicitat de către Consiliul European de primăvară. 
Ținând seama de testele de stres, de rapoartele din partea Japoniei și de activi-
tatea comunității internaționale în cadrul Agenției Internaționale a Energiei Ato-
mice (AIEA), Comisia a identificat o serie de deficiențe ale actualului cadru al UE 
pentru siguranța nucleară. În vederea remedierii lor, Comisia va adopta o propu-
nere de revizuire a directivei privind siguranța nucleară în 2013 (78).

Protecția împotriva radiațiilor (79)
Comisia a continuat să monitorizeze situația din Japonia în ceea ce privește 
controalele privind produsele alimentare și hrana pentru animale, pe baza 
evoluției situației radiologice în jurul centralei nucleare de la Fukushima, pentru a 
se asigura că produsele alimentare și hrana pentru animale respective nu prezin-
tă niveluri inacceptabile de radioactivitate.
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Comisia a propus, de asemenea, consolidarea protecției împotriva pericolelor 
care rezultă din expunerea la radiațiile ionizante. În mai, ea a adoptat o propune-
re (80) pentru o nouă directivă privind normele de securitate de bază, care își 
propune să ofere un sistem complet de protecție a lucrătorilor, a pacienților, a 
publicului, precum și a speciilor de animale și plante împotriva radiațiilor ionizan-
te, atât din surse antropice de radiații, cât și din surse naturale. În plus, propunerea 
reprezintă o simplificare majoră a legislației europene, înlocuind cinci directive (și 
anume, directiva medicală, directiva privind sursele radioactive închise de mare 
activitate, directiva privind lucrătorii externi, directiva privind informarea 
populației și directiva privind normele de securitate de bază) cu un singur act 
legislativ.

Energiile din surse regenerabile (81)
În iunie a fost publicată o comunicare privind politica în materie de energie din 
surse regenerabile (82), care prezintă opțiuni pentru perioada de după 2020. 
Aceasta confirmă integrarea pe piață a energiilor din surse regenerabile și nece-
sitatea creșterii acestora în deceniile de după 2020. De asemenea, comunicarea 
invită la o abordare europeană mai coordonată privind instituirea și reforma 
schemelor de sprijin și la o intensificare a tranzacțiilor cu energia din surse rege-
nerabile încheiate între statele membre.

Eficiența energetică (83)
Directiva privind eficiența energetică (84) a intrat în vigoare în decembrie 2012. 
Este o măsură-cheie pentru a atinge unul dintre obiectivele Strategiei Euro-
pa 2020, și anume creșterea cu 20 % a eficienței energetice. Principalele sale 
elemente includ:

 � obligația legală de a stabili sisteme de obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică sau măsuri de politică în toate statele membre pentru a promova 
îmbunătățirea eficienței energetice în gospodării, în industrii și în sectorul 
transporturilor;

 � îndemnul adresat sectorului public de a juca un rol exemplar, în special în ceea 
ce privește renovarea clădirilor aflate în proprietate publică;

 � dreptul consumatorilor de a ști câtă energie consumă;

 � încurajarea auditurilor energetice pentru IMM-uri și gospodării și o obligație 
pentru întreprinderile mari de a-și evalua posibilitățile de economisire a 
energiei;

 � o mai mare eficiență în ceea ce privește generarea, transportul și distribuția 
energiei.

Inițiativa „Orașe și comunități inteligente – Parteneriatul 
european pentru inovare” a fost lansată la mijlocul anului 
și vizează stimularea dezvoltării de tehnologii inteligente 

în orașe prin punerea în comun a resurselor destinate 
cercetării din sectorul energiei, al transportului și al TIC și 

concentrarea pe un număr mic de proiecte de 
demonstrație care vor fi puse în aplicare în 

parteneriat cu orașele.

Günther Oettinger, 
comisarul pentru energie, 

a inaugurat noua bornă de 
reîncărcare electrică de 
lângă sediul central al 

Direcției Generale 
Mobilitate și Transporturi a 

Comisiei Europene la 
Bruxelles (Belgia).
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Securitatea aprovizionării cu energie (85)
În septembrie 2011, Comisia Europeană a publicat o comunicare privind securi-
tatea aprovizionării cu energie și cooperarea internațională (86). Ea a prezentat 
pentru prima dată o strategie completă pentru politica energetică externă a UE și 
a obținut sprijinul altor instituții europene. Această comunicare era însoțită de o 
propunere de decizie (87) de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu 
privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în 
domeniul energiei, care a fost negociată și adoptată de către colegislatori în 
2012 și a intrat în vigoare în noiembrie. Instituind o notificare a acordurilor inter-
guvernamentale ale statelor membre și oferind posibilitatea verificării 
compatibilității, mecanismul privind acordurile interguvernamentale vizează 
promovarea transparenței și a coerenței în relațiile energetice externe ale UE, 
precum și garantarea faptului că normele pieței interne și obiectivele politicii în 
materie de securitate energetică sunt respectate.

Proiectarea ecologică și etichetarea energetică a 
produselor (88)

Începând cu noiembrie 2012, este aplicabil regulamentul UE privind etiche-
tarea pneurilor. Eticheta oferă informații privind eficiența consumului de 
combustibil, aderența la teren umed și zgomotul exterior de rulare prin inter-
mediul unor pictograme clare. Eticheta va permite consumatorilor să facă 
alegeri în cunoștință de cauză atunci când achiziționează pneuri, clasate pe 
o scară de la A (cele mai bune) la G (inferioare).

Șapte măsuri au fost adoptate în 2012 pentru a diminua impactul asupra 
mediului al produselor consumatoare de energie în etapa de proiectare sau 
de utilizare. Acestea se referă la următoarele produse: aparatele de climati-
zare, uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur, lămpile și corpurile de ilu-
minat și pompele de apă. În plus, a fost adoptat un acord voluntar în urma 
angajamentelor asumate cu industria, privind dispozitivele de decodare 
complexe.

Mecanismul UE de protecție civilă

Șaptesprezece țări afectate de catastrofe au solicitat asistență prin intermediul 
mecanismului UE de protecție civilă în 2012. Centrul de monitorizare și informare 
al Comisiei a coordonat răspunsul UE la aceste solicitări și a urmărit îndeaproape 
28 de dezastre care au avut loc în Europa și în afara acesteia.

Regulamentul UE privind 
etichetarea pneurilor a 
intrat în vigoare 
la 1 noiembrie 2012. 
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Dialogul privind etica și religia

Grupul european pentru etică (EGE)
Grupul european pentru etică (EGE) este un organism independent, pluralist și 
multidisciplinar care oferă consiliere Comisiei Europene privind aspectele etice în 
domeniul științei și al noilor tehnologii în legătură cu pregătirea și punerea în 
aplicare a politicilor și, în ultimă instanță, ale legislației Uniunii. În 2011, 
președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a solicitat EGE să emită un aviz pri-
vind implicațiile etice ale tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) (89). EGE a 
adoptat avizul său la începutul anului 2012 și, ulterior, a avut o întrevedere cu 
Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu agenda digitală, 
pentru a discuta acțiunile propuse. Avizul a fost rezultatul unei serii intense de 
reuniuni cu experți externi și cu părțile interesate relevante (90) (inclusiv industria, 
societatea civilă, ONG-uri, mediul academic și președinții consiliilor naționale de 
etică din statele membre). El abordează aspectele legate de guvernanță (aspecte 
etice, juridice, sociale și politice) referitoare la diferitele sectoare ale Agendei di-
gitale a UE, cum ar fi rețelele sociale, e-guvernarea, comerțul electronic, respon-
sabilitatea socială a întreprinderilor, decalajul digital, competențele informatice, 
publicitatea în format electronic și criminalitatea informatică.

În martie, EGE a început să lucreze la avizul său privind etica energiei, astfel cum 
a solicitat președintele Barroso. Avizul, care urmează să fie adoptat în ianuarie 
2013, va contribui la dezbaterea privind un mix energetic durabil în Europa.

În noiembrie, EGE a adoptat poziția sa privind propunerea de regulament al Par-
lamentului European și al Consiliului privind trialurile clinice (91).

Dialogul internațional privind bioetica al Comisiei Europene
În domeniul științei și al noilor tehnologii, Comisia promovează o utilizare respon-
sabilă a științei și tehnologiei, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel 
mondial. Platforma de dialog internațional este concepută ca un instrument 
pentru a reuni președinții consiliilor naționale de etică sau ai organismelor echi-
valente din diferite regiuni ale lumii, în scopul de a permite un schimb mai bun de 
informații și comunicarea între aceste organisme și a facilita interacțiunile și le-
găturile dintre acestea și Comisie. La 19 iunie a avut loc cea de a patra reuniune 
a dialogului internațional privind bioetica al Comisiei Europene; un eveniment 
organizat de Comisia Europeană sub auspiciile președinției daneze a Consiliului. 
Printre participanți s-au numărat membrii EGE, președinții consiliilor naționale de 
etică din statele membre și cei ai consiliilor naționale de etică din 15 țări terțe, 
precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale (92). Subiectul discuțiilor 
a fost „Guvernanța marilor baze de date medicale și de cercetare în cadrul tria-
lurilor clinice și de cercetare realizate în mai multe centre”.
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Dialogul religios
Biroul Consilierilor de Politică Europeană (BEPA) (93) a intensificat dialogul cu bi-
sericile, cu comunitățile religioase, precum și cu organizațiile filosofice și necon-
fesionale, pe baza articolului 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europe-
ne – un dialog pe care Comisia îl desfășoară de mai multe decenii.

Președinții Parlamentului European, Consiliului European și Comisiei Europene au 
organizat reuniuni atât cu liderii religioși, cât și cu reprezentanți ai asociațiilor 
filosofice și neconfesionale. În perspectiva Anului European al Îmbătrânirii Active 
și al Solidarității între Generații 2012, discuțiile s-au axat pe „Solidaritatea între 
generații: definirea unui cadru pentru societatea de mâine în Europa”. În plus, au 
fost organizate cinci seminarii de dialog – două cu organizații-umbrelă ale bise-
ricilor catolică și protestantă privind libertatea religioasă și provocările unei 
„economii sociale de piață europene”; un amplu colocviu cu liber-gânditori privind 
politica UE față de țările care au participat la „Primăvara arabă”, unul cu 
reprezentanți adogmatici ai francmasoneriei pe tema solidarității între generații 
și, în cele din urmă, unul cu reprezentanți ai bisericii ortodoxe privind contribuția 
acesteia la depășirea crizei economice și financiare.

Participarea lui José 
Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 
Europene, alături de 
Herman Van Rompuy, 
președintele Consiliului 
European, și de fostul 
președinte al 
Parlamentului European, 
Jerzy Buzek, la reuniunea 
la nivel înalt a liderilor 
religioși privind 
„Solidaritatea între 
generații: definirea unui 
cadru pentru societatea de 
mâine în Europa” la 
12 iulie 2012.
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NOTE
(1) Raportul Comisiei – Raportul pe 2011 privind aplicarea Cartei drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene [COM(2012) 169].

(2) Hotărârea Curții de Justiție din 6 noiembrie 2012 în cauza C-199/11, Otis și 
alții.

(3) Hotărârea Curții de Justiție din 19 aprilie 2012 în cauza C-415/10, Meister.

(4) Hotărârea Curții de Justiție din 6 noiembrie 2012 în cauza C-286/12, 
Comisia/Ungaria.

(5) Hotărârea Curții de Justiție din 8 noiembrie 2012 în cauza C-40/11, Iida.

(6) Hotărârea Curții de Justiție din 6 noiembrie 2012 în cauza C-286/12, 
Comisia/Ungaria.
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muncă (JO L 303, 2.12.2000). 

(8) Raportul Comisiei privind progresele înregistrate de România în cadrul 
mecanismului de cooperare și verificare [COM(2012) 410]. În același timp, 
Comisia a raportat, de asemenea, cu privire la progresele realizate de 
Bulgaria în cadrul mecanismului de cooperare și verificare (MCV).
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index_en.htm
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date [COM(2012) 10)].

(11) Decizia nr. 1/2012 a Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre 
Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și 
Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a 
persoanelor (JO L 103, 13.4.2012).

(12) Decizia nr. 76/2011 a Comitetului mixt al SEE (JO L 262, 6.10.2011).

(13) Regulamentul (UE) nr. 465/2012 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială (JO L 149, 8.6.2012).

(14) Hotărârea Curții de Justiție din 12 iunie 2012 în cauzele conexate C-611/10 
și C-612/10, Hudzinski și Wawrzyniak.

(15) Hotărârea Curții de Justiție din 14 iunie 2012 în cauza C-542/09, Comisia/
Țările de Jos.

(16) Propunere de directivă privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii [COM(2012) 131].

(17) Propunere de regulament privind statutul și finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene [COM(2012) 499].

(18) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

(19) Regulamentul (UE) nr. 650/2012 privind competența, legea aplicabilă, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și 
executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui 
certificat european de moștenitor (JO L 201, 27.7.2012).

(20) https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=ro&init=true

(21) Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor 
penale (JO L 142, 1.6.2012).

(22) Hotărârea Curții de Justiție din 5 septembrie 2012 în cauza C-42/11, Lopes 
Da Silva Jorge.

(23) Propunere de regulament de stabilire a normelor de monitorizare a 
comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe 
[COM(2012) 521].

 Propunere de regulament privind precursorii drogurilor [COM(2012) 548].

(24) Eurobarometru special 380, 2012.
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calificate (JO L 155, 18.6.2009).

(27) Directiva 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, 
3.10.2003).

(28) Hotărârea Curții de Justiție din 24 aprilie 2012 în cauza C-571/10, Kamberaj.

(29) Hotărârea Curții de Justiție din 26 aprilie 2012 în cauza C-508/10, Comisia/
Țările de Jos.

(30) Belgia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovenia, Finlanda și 
Suedia.

(31) Raportul Comisiei privind menținerea obligativității vizei de către anumite 
țări terțe cu încălcarea principiului reciprocității [COM(2012) 681].

(32) Propunere de regulament privind asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală de către autoritățile vamale [COM(2011) 285].

(33) Directiva 2011/95/UE privind standardele referitoare la condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a 
putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru 
refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție 
subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011).

(34) Decizia nr. 281/2012/UE de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de 
instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, 
ca parte a programului „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii” 
(JO L 92, 30.3.2012).

(35) Comunicarea Comisiei – Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în 
vederea eradicării traficului de persoane [COM(2012) 286].

(36) Eurobarometru special 374, 2012.

(37) http://ec.europa.eu/culture/news/20120511_en.htm

(38) http://ec.europa.eu/education/news/20120515_en.htm

(39) Comunicarea Comisiei – O agendă a consumatorului european: stimularea 
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(40) Comunicarea Comisiei – Plan de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020: 
Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI [COM(2012) 736].

(41) Comunicarea Comisiei – Dispozitive medicale și dispozitive medicale pentru 
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 Propunere de regulament privind dispozitivele medicale [COM(2012) 542].

 Propunere de regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic 
in vitro [COM(2012) 541].

(42) http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm
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Oficiul Umanitar al Comunității Europene (ECHO) a 
fost creat în 1992 în cadrul Comisiei ca expresie a 
solidarității europene cu persoanele care au nevoie 
de ajutor din întreaga lume. În cei 20 de ani de 
existență, a furnizat asistență umanitară în valoare 
de 14 miliarde EUR pentru victimele conflictelor și 
dezastrelor din 140 de țări de pe glob.

1992
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 � Țările vecine și partenerii internaționali

 � Guvernanța multilaterală

 � Solidaritate globală și responsabilitate

O Uniune Europeană 
mai puternică în lume

O misiune de poliție 
a UE.
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Uniunea Europeană reprezintă o puternică sursă de inspirație la nivel 
mondial. Abordarea multilaterală a UE are la bază două principii inseparabile: 
solidaritatea globală și responsabilitatea globală. Pe aceste principii se bazează 
angajamentul nostru cu țările vecine și cu partenerii internaționali, din Orientul 
Mijlociu până în Asia și din Africa până în cele două Americi. Aceste principii ne 
definesc poziția împotriva pedepsei cu moartea și sprijinul pe care îl acordăm 
justiției internaționale reprezentate de Curtea Internațională de Justiție și de 
Curtea Penală Internațională, în cadrul unui sistem multilateral de guvernanță 
globală sub egida Organizației Națiunilor Unite.
Principiile solidarității și responsabilității globale stau la baza eforturilor Uniunii 
de a fi vârful de lance al luptei împotriva schimbărilor climatice și al consolidării 
securității alimentare și energetice. Pe aceste principii se bazează politicile 
noastre privind dezarmarea, combaterea proliferării nucleare, dezvoltarea și 
ajutorul umanitar.
În 2012, s-au consolidat relațiile cu vecinii Europei, în scopul promovării 
democrației, a stabilității și a prosperității, s-au creat în continuare parteneriate 
strategice cu actori mondiali existenți și emergenți; 2012 a fost al doilea an 
complet de funcționare a Serviciului European de Acțiune Externă, sub egida 
căruia își desfășoară în prezent activitatea 141 de delegații ale Uniunii în 
întreaga lume. Principalele evenimente ale acestui an în domeniul relațiilor 
externe sunt prezentate în acest capitol.
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Vecinătatea europeană

Sprijinirea proceselor de transformare din 
vecinătate

În 2012, UE, împreună cu partenerii săi, a înregistrat progrese în ceea ce privește 
implementarea cu succes a politicii europene de vecinătate (PEV), astfel încât să 
se asigure că eforturile sale susținute vor avea un impact cât mai puternic. În 
paralel, UE a reacționat cu fermitate la evoluția rapidă a situației din vecinătate, 
în vederea susținerii și încurajării tranzițiilor democratice durabile. Politica euro-
peană de vecinătate revizuită a oferit cadrul general, aplicând principiul „mai mult 
sprijin, mai multe rezultate”, UE a susținut acele țări partenere care au întreprins 
reforme politice. UE a suspendat rapid relațiile cu țările care încalcă drepturile 
omului și a impus o amplă serie de măsuri restrictive împotriva regimurilor repre-
sive. Sprijinul a fost canalizat către societatea civilă și populațiile afectate. Politica 
se bazează pe răspunderea reciprocă dintre UE și partenerii săi, pe necesitatea 
creării, pe lângă parteneriatele cu guvernele, a unor legături strânse cu societatea 
civilă, pe oferirea de sprijin societății civile și pe recunoașterea rolului special ju-
cat de femei în evoluția vieții politice și a societății.

Comisia a propus programe-cadru financiare („Sprijin pentru parteneriat, reformă 
și creștere favorabilă incluziunii” – Spring – pentru partea de sud și „Programul de 
integrare și cooperare din cadrul Parteneriatului estic” – EaPIC – pentru partea de 
est) cu un buget total de 670 de milioane EUR în perioada 2011-2013. Sume 
semnificative au fost deja anunțate în vecinătatea sudică, pentru Algeria, Egipt, 
Iordania, Liban, Maroc și Tunisia, și în vecinătatea estică, pentru Armenia, Georgia 
și Moldova.

Programul european pentru agricultură și dezvoltare rurală pentru țările din veci-
nătatea Uniunii Europene (Enpard) este o inițiativă politică nouă, care face parte 
din angajamentul UE pentru o creștere favorabilă incluziunii și stabilitate în veci-
nătatea sa și recunoaște importanța potențială a agriculturii din punctul de vede-
re al securității alimentare, al producției sustenabile și al ocupării forței de muncă 
din mediul rural. Prin lansarea acestui program, UE urmărește să răspundă nevo-
ilor țărilor din sudul Mediteranei și să promoveze o creștere mai favorabilă inclu-
ziunii, prin identificarea și punerea în aplicare de acțiuni care pot fi finanțate în 
cadrul noului său program Spring.

În plus, Comisia și dna Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene (ÎR/
VP) au întreprins acțiuni inovatoare în vederea mobilizării, în afara bugetului co-
munitar tradițional, a unei asistențe financiare pentru procesul de tranziție din 
țările vecine. În acest scop, printre altele, plafoanele de creditare ale Băncii Euro-
pene de Investiții (BEI) pentru țările partenere au crescut la 1,15 miliarde EUR, iar 
mandatul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în ceea ce 
privește țările sud-mediteraneene și est-mediteraneene a fost prelungit.
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Vecinătatea sudică și Orientul Mijlociu

Diversele evenimente din vecinătatea sudică au trezit atât speranță, cât și îngri-
jorare. Datorită conjuncturii pozitive, grupurile operative s-au putut întâlni cu 
reprezentanți din Egipt, Iordania și Tunisia, ceea ce a permis continuarea sprijinu-
lui acordat de UE, atât de sectorul public, cât și de sectorul privat, pentru realiza-
rea de reforme politice și economice în țările respective.

Pe de altă parte, și ca răspuns la deteriorarea dramatică a situației în Siria, UE a 
decis să suspende asistența financiară bilaterală și să impună o serie de sancțiuni 
grave. UE și-a intensificat asistența acordată populației siriene afectate de criză, 
contribuția totală a UE pentru asistență umanitară ajungând la aproape 300 de 
milioane EUR în 2012. În pofida faptului că nu s-a ajuns la un acord în cadrul 
Consiliului de Securitate al ONU în privința Siriei, UE a continuat să solicite mem-
brilor Consiliului de Securitate al ONU să își asume responsabilitățile în vederea 
găsirii unei soluții politice în ceea ce privește conflictul și, în acest context, și-a 
reiterat sprijinul pentru dl Lakhdar Brahimi, trimisul special comun al Organizației 
Națiunilor Unite și al Ligii Statelor Arabe. Consiliul Afaceri Externe din decembrie 
a recunoscut Coaliția națională a forțelor revoluționare și de opoziție siriene ca 
reprezentant legitim al poporului sirian.

Comisia Europeană a alocat 90 de milioane EUR pentru răspunsul umanitar 
destinat ajutorării sirienilor afectați de conflict, atât cei aflați pe teritoriul Siriei, 
cât și cei care s-au refugiat în țările învecinate precum Iordania, Irak, Liban și 
Turcia. Aceste fonduri, canalizate prin intermediul partenerilor umanitari ai Comi-
siei Europene, au contribuit la finanțarea programelor de asistență de pe urma 
cărora au beneficiat peste 1,5 milioane de sirieni și o mare parte din cei peste 
250 000 de sirieni care s-au refugiat peste hotare, în țările vecine menționate 
mai sus. De asemenea, s-a acordat asistență unui număr de aproximativ 500 000 
de refugiați palestinieni și altor 87 000 de refugiați irakieni care erau găzduiți de 
Siria, majoritatea acestor refugiați rămânând în această țară.

În ceea ce privește Libia, UE a făcut eforturi pentru a angaja cu autoritățile provi-
zorii un dialog privind principalele motive de îngrijorare. UE a continuat să 
însoțească procesul de tranziție democratică, în special prin desfășurarea unei 
misiuni a UE de observare a alegerilor generale din iulie pentru Congresul național 
general și prin acordarea de asistență societății civile, sectorului de securitate, 
precum și guvernanței.

O nouă generație de planuri de acțiune PEV mai ambițioase au fost negociate sau 
sunt în curs de negociere cu Algeria, Liban, Maroc, Autoritatea Palestiniană și 
Tunisia. De la adoptarea directivelor de negociere pentru acorduri de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA) cu Egipt, Iordania, Maroc și Tunisia, negoci-
erile sunt în curs cu Iordania, Maroc și Tunisia.

Catherine Ashton, 
vicepreședinte al Comisiei 

Europene și Înalt 
Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și 
politica de securitate, la 

Tunis (Tunisia), unde a 
participat la reuniunea 

„Prietenii Siriei”.
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Procesul de pace din Orientul Mijlociu
Înaltul Reprezentant și vicepreședinte al Comisiei, dna Ashton, a continuat să facă 
eforturi pentru crearea unei perspective credibile de relansare a dialogului direct 
dintre Israel și palestinieni care să permită înregistrarea de rezultate în procesul 
de pace din Orientul Mijlociu, bazându-se în special pe prima reuniune pregăti-
toare directă dintre părți, care a avut loc la 3 ianuarie 2012, după mai bine de un 
an. UE a stabilit în mod sistematic parametri clari pentru negocieri, iar ÎR/VP și 
președintele Comisiei au efectuat vizite în regiune în cursul anului. În 2012, ÎR/VP 
a menținut relații strânse cu multe părți interesate. UE a continuat să acorde 
sprijin financiar direct Autorității Palestiniene și a contribuit la succesul eforturilor 
de construcție statală depuse în prezent de aceasta. În contextul unui impas po-
litic evident, UE și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la evoluția situației 
la fața locului, care riscă să compromită soluția bazată pe coexistența a două 
state: extinderea continuă a coloniilor israeliene și violența coloniștilor, izolarea 
din ce în ce mai mare a Ierusalimului de Est de restul Cisiordaniei, obstacolele în 
calea dezvoltării comunității palestiniene în Cisiordania, care se află, în mare 
parte, sub control israelian, și poziția financiară din ce în ce mai precară a 
Autorității Palestiniene. UE a condamnat toate formele de violență împotriva 
populației civile, inclusiv atacurile cu rachete din Fâșia Gaza, și a continuat să 
solicite organizațiilor Fatah și Hamas să pună în aplicare acordurile de conciliere, 
sub conducerea președintelui Mahmoud Abbas. În urma recrudescenței violențelor 
în Gaza și Israel, a votului în cadrul Adunării Generale a ONU privind situația din 
Palestina în cadrul ONU și a deciziei adoptate în consecință de Israel privind ex-
tinderea coloniilor, UE a reiterat necesitatea adoptării urgente de măsuri 
îndrăznețe și concrete în vederea restabilirii păcii și a invitat părțile să reia nego-
cierile directe.

Vecinătatea estică

UE este hotărâtă să sprijine punerea în aplicare a unor reforme durabile în țările 
din Europa de Est și să înregistreze progrese în agenda de asociere politică și 
integrare economică cu partenerii săi. Obiectivul principal al Parteneriatului estic, 
dimensiunea estică a politicii europene de vecinătate, este de a crea condițiile 
necesare pentru accelerarea asocierii politice și aprofundarea integrării economi-
ce dintre UE și țările partenere din Europa de Est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Moldova și Ucraina.

În mai 2012, ÎR/VP și Comisia Europeană au publicat o foaie de parcurs pentru 
Parteneriatul estic (1), în care precizează obiectivele care trebuie atinse, reformele 
pe care partenerii s-au angajat să le pună în aplicare, sprijinul UE și rezultatele 
preconizate. Această politică a fost aprobată în cadrul reuniunii din iulie 2012 a 
miniștrilor afacerilor externe din țările care fac parte din Parteneriatul estic.

S-au înregistrat progrese semnificative în 2012 în ceea ce privește aplicarea 
Parteneriatului estic. Acordul de asociere cu Ucraina a fost parafat, fiind prevăzu-
tă o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, însă semnarea a fost 
amânată în așteptarea adoptării, de către Ucraina, a unor măsuri corective meni-
te să combată deteriorarea situației interne a țării. UE a continuat să fie preocu-
pată de utilizarea selectivă a justiției împotriva membrilor fostului guvern, printre 
care se numără fostul prim-ministru Iulia Timoșenko și fostul ministru al afacerilor 
interne Iuri Luscenko. Într-o declarație comună din 12 noiembrie 2012, ÎR/VP și 
comisarul pentru extindere și politica de vecinătate, dl Štefan Füle, au remarcat 
că după alegerile parlamentare din 28 octombrie 2012 s-a înregistrat o 
înrăutățire a situației în mai multe domenii comparativ cu standardele atinse 
anterior. În luna decembrie, Consiliul Afaceri Externe a reafirmat că ritmul asoci-
erii politice și al integrării economice cu UE, inclusiv semnarea acordului de aso-
ciere, a fost determinat în special de progresele înregistrate de Ucraina în ceea 
ce privește rezolvarea problemei aplicării selective a justiției, soluționarea proble-
melor electorale și aplicarea principalelor reforme prevăzute în programul de 
asociere.

O  U N I U N E  E U R O P E A N ă  M A I  P U T E R N I C ă  Î N  L U M E 143O  U N I U N E  E U R O P E A N ă  M A I  P U T E R N I C ă  Î N  L U M E



S-au înregistrat progrese importante în cadrul negocierilor privind acordurile de 
asociere cu Armenia, Georgia și Moldova, precum și în cadrul negocierilor cu 
Azerbaidjan. S-au lansat cu succes negocieri pentru încheierea unor acorduri 
privind instituirea unor zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Ar-
menia, Georgia și Moldova, în cadrul negocierilor în curs privind acordurile de 
asociere cu aceste trei țări partenere.

În ceea ce privește Georgia, Uniunea Europeană a salutat modul de desfășurare 
a alegerilor parlamentare din octombrie și a sprijinit preluarea fără probleme a 
puterii, care a reprezentat un pas important pentru consolidarea democratică a 
Georgiei. În același timp, UE a dat dovadă că sprijină activ integritatea teritorială 
a Georgiei.

Relațiile UE-Moldova au fost aprofundate și consolidate în mod semnificativ. 
S-au semnat acorduri privind o serie de domenii sectoriale. În mod similar, relațiile 
cu Armenia și cu Azerbaidjan s-au dezvoltat dinamic, inclusiv prin pregătirile 
pentru lansarea unui parteneriat UE-Armenia pentru reforme și a unui parteneriat 
UE-Azerbaidjan pentru modernizare.

UE a continuat să participe activ la eforturile de soluționare a conflictului trans-
nistrean din Moldova, care se înscriu în negocierile în format „5+2”, și să gestio-
neze conflictele din Georgia, în calitate de copreședinte al negocierilor de la Ge-
neva. Misiunea de monitorizare a Uniunii Europene (EUMM) în Georgia a fost în 
continuare prezentă pe teren. UE a investit în sprijinirea măsurilor menite să 
creeze un climat de încredere atât în Georgia, cât și în Moldova. Pe lângă rolul 
central pe care l-a avut în negocierile de la Geneva, Philippe Lefort, Reprezentan-
tul Special al UE pentru Caucazul de Sud, a explorat posibilitățile prin care UE își 
poate consolida sprijinul pentru eforturile de soluționare a conflictului din 
Nagorno-Karabah.

UE a condamnat în mod public încălcarea gravă a drepturilor omului în Belarus, 
inclusiv hărțuirea și intimidarea reprezentanților opoziției politice și mass-media, 
detențiile arbitrare, interdicțiile de călătorie, acuzațiile de tortură, precum și încăl-
carea altor drepturi fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, de asociere 
sau de întrunire. Sub conducerea UE, Consiliul pentru Drepturile Omului a stabilit, 
în iulie 2012, mandatul raportorului special pentru Belarus, care va monitoriza 
situația drepturilor omului în această țară, va menține relații strânse cu societa-
tea civilă și va formula recomandări adresate autorităților din Belarus. UE a soli-
citat în repetate rânduri autorităților belaruse să îi elibereze și să îi reabiliteze pe 
toți prizonierii politici, să pună capăt tuturor actelor de hărțuire și intimidare și să 
garanteze că alegerile care urmau să aibă loc la 23 septembrie vor fi libere și 
transparente, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor formulate de 
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și a Biroului pentru 
Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR). Din păcate, aceste alegeri nu 
au respectat standardele internaționale. Încă din luna martie, ca răspuns la 
situația dificilă din Belarus în ceea ce privește democrația și drepturile omului, 
Consiliul Afaceri Externe a înăsprit măsurile restrictive deja existente împotriva 
acestei țări. Consiliul din luna octombrie a prelungit aceste măsuri cu încă un an.

Štefan Füle, comisarul 
pentru extindere și politica 

europeană de vecinătate 
(în centru), alături de 

Marina Adamovich 
(stânga) și Natalia 

Pinchuck (dreapta), soțiile 
unor prizonieri politici 

din Belarus.
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Parteneriate strategice

Conceptul de parteneri strategici se referă la principalii actori de pe scena 
internațională cu care UE trebuie să coopereze pentru a face față provocărilor 
globale și regionale și pentru a găsi soluții la acestea.

Statele Unite

Relațiile UE-SUA sunt excelente, nu în ultimul rând datorită faptului că cei doi 
parteneri împărtășesc valori comune. ÎR/VP a pus bazele unei strânse relații de 
colaborare în domeniul politicii externe cu Secretarul de Stat al SUA, dna Hillary 
Clinton; această relație constituie în continuare un puternic element în acest do-
meniu. A existat o strânsă coordonare a asistenței în ceea ce privește procesul de 
reformă din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu, situația politică și umanitară 
din Libia, precum și măsurile restrictive impuse Iranului și Siriei, pe lângă dialogul 
substanțial cu privire la perspectivele pe termen lung pentru această regiune. 
Există în continuare o strânsă coordonare în negocierile nucleare cu Iranul, sub 
conducerea Înaltului Reprezentant. De asemenea, în cazul vecinătății de est și al 
Balcanilor, UE și SUA au cooperat îndeaproape în ceea ce privește Belarus, Geor-
gia și Ucraina. În octombrie 2012, ÎR/VP și secretarul de stat american au vizitat 
împreună Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Serbia. Dialogul transatlantic privind 
securitatea energetică, politicile și cercetarea a continuat cu reuniunea Consiliului 
pentru energie UE-SUA (2), care s-a desfășurat în decembrie 2012, iar dialogul 
UE-SUA privind regiunea Asia-Pacific este în curs de consolidare, în urma anga-
jamentelor asumate în cadrul reuniunii la nivel înalt UE-SUA din noiembrie 2011.

În ultimul deceniu, relațiile UE-SUA în domeniul justiției și al afacerilor interne 
s-au dezvoltat, devenind un pilon important al cooperării transatlantice, iar anga-
jamentele asumate în acest sens în cadrul reuniunii la nivel înalt UE-SUA din 
2011 au fost în mare parte îndeplinite. În ceea ce privește securitatea transpor-
turilor, UE și SUA au ajuns, la 1 iunie 2012, la un acord privind recunoașterea 
reciprocă a propriilor sisteme de securitate a transportului aerian de marfă. Alte 
etape importante au fost: adoptarea acordului cu SUA privind registrele cu nume-
le pasagerilor (PNR), care a intrat în vigoare la 1 iulie 2012; recunoașterea reci-
procă a întreprinderilor considerate „operatori fiabili” atât de programul de parte-
neriat vamă-comerț împotriva terorismului, cât și de către sistemul agenților 
economici autorizați (AEO) din UE și recunoașterea reciprocă a regimurilor privind 
securitatea transportului aerian de marfă, care au intrat în vigoare la 1 iunie 
2012.

În cadrul reuniunii la nivel înalt UE-SUA din 2011 s-a hotărât instituirea unui grup 
de lucru la nivel înalt UE-SUA privind locurile de muncă și creșterea economică, al 
cărui obiectiv era examinarea tuturor opțiunilor de consolidare a comerțului și a 
investițiilor transatlantice pentru a stimula crearea de locuri de muncă și creșterea 
economică. La 20 iunie 2012, Herman Van Rompuy, președintele Consiliului Euro-
pean, și José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, au făcut o 
declarație comună cu președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, 
salutând raportul intermediar al grupului de lucru, care a ajuns la concluzia preli-
minară că „un acord cuprinzător care abordează o gamă largă de politici bilaterale 
privind schimburile comerciale și investițiile, precum și aspecte de interes comun 
cu privire la țările terțe ar constitui, în cazul în care se dovedește a fi realizabil, 
soluția cea mai avantajoasă dintre diferitele opțiuni avute în vedere”. Activitățile 
acestui grup sunt puternic susținute de statele membre ale UE.

Strângere de mână între 
Hillary Clinton, secretar de 
stat al Statelor Unite 
(stânga), și Catherine 
Ashton, vicepreședinte al 
Comisiei Europene și Înalt 
Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și 
politica de securitate.
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Canada

Relațiile dintre UE și Canada se intensifică, potențialul de consolidare a cooperării 
economice și politice fiind în prezent explorat în cadrul negocierilor pentru un 
acord economic și comercial cuprinzător și al unui acord de parteneriat strategic. 
Negocierile pentru încheierea acordului de parteneriat strategic au fost lansate la 
sfârșitul anului 2011 și, după mai multe runde de negocieri, urmează semnarea 
acestui acord.

În iulie 2012, UE și Canada au încheiat negocierile cu privire la un proiect de 
acord privind securitatea informațiilor care va stabili norme în materie de 
protecție a informațiilor clasificate. Sunt, de asemenea, în desfășurare negocieri-
le pentru semnarea unui acord privind registrele cu numele pasagerilor. Dialogul 
transatlantic între UE și Canada a avut loc în martie și s-a concentrat pe probleme 
internaționale și pe negocierile în curs privind încheierea unui acord de partene-
riat strategic.

Rusia

Angajamentul constructiv al UE în relațiile cu Rusia a produs rezultate importante 
în cursul anului, de la aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului 
(OMC), care a intrat în vigoare la 22 august, la continuarea punerii în aplicare a 
Parteneriatului pentru modernizare și a „acțiunilor comune” în vederea instituirii 
unui regim de călătorii fără viză pentru călătoriile pe termen scurt. Alături de o 
posibilă relansare a negocierilor privind un nou acord, aplicarea corespunzătoare 
a acestor acorduri și angajamente va fi esențială pentru dezvoltarea ulterioară a 
relațiilor.

Cea de a 29-a reuniune la nivel înalt UE-Rusia a avut loc în luna iunie 2012 în 
apropierea orașului St. Petersburg. Prima reuniune la nivel înalt la care Vladimir 
Putin a participat în calitate de președinte, după ce a fost învestit în funcție la 
7 mai, a demonstrat că noii lideri ruși au hotărât să consolideze și să aprofundeze 
relațiile de cooperare dintre UE și Rusia, având în vedere în special interesul Ru-
siei în ceea ce privește procesul de modernizare, arătând însă că există încă o 
serie de puncte divergente care necesită eforturi suplimentare din partea ambelor 
părți. Cea de a 30-a reuniune la nivel înalt UE-Rusia, care a avut loc în luna de-
cembrie 2012, la Bruxelles, a constituit o ocazie de a da un impuls încheierii, în 
viitorul apropiat, a negocierilor privind un nou acord.

UE a urmărit îndeaproape evoluțiile legate de situația internă din Rusia, care a 
fost caracterizată de demonstrații de nemulțumire din partea principalelor gru-
puri ale societății. Aceasta și-a exprimat îngrijorarea atât public, cât și în cadrul 
dialogurilor politice, față de evoluțiile negative, în special în ceea ce privește 
tratamentul aplicat manifestanților și adoptarea unei legislații restrictive privind 
întrunirile publice și ONG-urile.

Reuniunea la nivel înalt 
UE-Rusia.
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China

În mod excepțional, în 2012 au avut loc două reuniuni la nivel înalt între UE și 
China – una amânată din 2011 și cea de a 15-a reuniune la nivel înalt UE-China, 
care a avut loc la 20 septembrie, la Bruxelles. Cooperarea UE-China a înregistrat 
progrese într-o serie de domenii, printre care se numără urbanizarea, energia, 
printr-o Declarație comună privind securitatea energetică (3), contactele la nivelul 
populației, cercetarea și inovarea, pe lângă relațiile comerciale și economice pu-
ternice. Ambele părți au convenit să se pregătească pentru negocierile privind un 
acord de investiții. ÎR/VP a consolidat cooperarea cu China în materie de securitate 
și apărare în cursul vizitei sale la Beijing, în luna iulie. În același timp, drepturile 
omului constituie în continuare una dintre prioritățile angajamentelor asumate 
de UE față de China. Deși au existat unele probleme din cauza unor tensiuni im-
portante la nivel comercial, cele două părți sunt ferm hotărâte să valorifice 
potențialul semnificativ în ceea ce privește extinderea schimburilor comerciale și 
a investițiilor, precum și consolidarea relațiilor comerciale.

Japonia

UE și Japonia au finalizat cu succes „exercițiul de delimitare” lansat în 2011, 
menit să stabilească contururile unui cadru general cuprinzător și ambițios pentru 
relațiile bilaterale. Pe această bază, Comisia a adoptat, în luna iulie, recomandări 
pe care le-a transmis Consiliului pentru deschiderea de negocieri paralele privind 
un acord-cadru (care acoperă aspecte politice, globale și sectoriale) și a unui 
acord privind o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare. Consiliul a 
adoptat cele două mandate de negociere corespunzătoare în luna noiembrie, 
deschizând calea pentru unul dintre cele mai importante exerciții de negociere pe 
care le-a avut vreodată UE cu unul dintre partenerii săi strategici.

Coreea de Sud

Noul parteneriat strategic cu Coreea de Sud, bazat pe un acord de liber schimb 
reciproc și pe un acord-cadru, imprimă un nou suflu tuturor elementelor care stau 
la baza relației: comerciale, politice, sectoriale și globale. În primul an de punere 
în aplicare a acordului de liber schimb, nivelul schimburilor comerciale și al 
investițiilor bilaterale a crescut; problemele nesoluționate legate de barierele 
necomerciale au fost rezolvate cu ajutorul mecanismelor prevăzute în acordul de 
liber schimb. În cadrul celei de a șasea reuniuni bilaterale la nivel înalt, care a 
avut loc concomitent cu reuniunea la nivel înalt privind securitatea nucleară or-
ganizată la Seoul la 28 martie, s-au convenit modalități practice de extindere a 
parteneriatului strategic în alte domenii, precum dezvoltarea, securitatea mariti-
mă, creșterea economică ecologică, cercetarea și educația.

Reuniunea la nivel înalt 
UE-China.
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India

UE și India și-au reafirmat interesul pentru consolidarea dimensiunii politice a 
parteneriatului lor strategic, cu accent pe securitate, au reiterat importanța în-
cheierii unui acord de liber schimb substanțial și cuprinzător cât mai curând posibil 
și au consolidat cooperarea într-un număr tot mai mare de domenii, cum ar fi 
cercetarea și inovarea, energia nucleară civilă, printr-o Declarație comună privind 
cooperarea consolidată în domeniul energiei, semnată în cadrul reuniunii la nivel 
înalt din februarie 2012 (4), precum și migrația și mobilitatea. UE și India au 
convenit să își consolideze relațiile de cooperare în domeniul politicii externe, în 
vederea unei promovări comune mai eficiente a stabilității, a securității și a 
prosperității mondiale.

Brazilia

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Brazilia au fost aprofundate prin punerea în 
aplicare a planului de acțiune comun și a unor dialoguri în peste 30 de domenii 
de interes comun, printre care comerțul, serviciile, drogurile, criminalitatea orga-
nizată, securitatea internațională, schimbările climatice, despăduririle, dezvolta-
rea socială și drepturile omului. În februarie 2012, ÎR/VP a vizitat Brazilia, unde 
s-a întâlnit cu Antonio Patriota, ministrul relațiilor externe. Cooperarea privind 
aspectele legate de drepturile omului a înregistrat progrese, prin organizarea 
unui eveniment comun la Geneva pe tema „Femeile – apărătoare ale drepturilor 
omului”. O a treia sesiune a dialogului UE-Brazilia privind drepturile omului a avut 
loc în septembrie, la Bruxelles.

Mexic

Relațiile UE-Mexic s-au consolidat în mod considerabil în ultimul deceniu, în urma 
intrării în vigoare a acordului global în 2000 și în urma aprobării parteneriatului 
strategic UE-Mexic în 2008. Vizita ÎR/VP în Mexic la începutul anului 2012 a 
îmbunătățit perspectivele viitoarei cooperări cu această țară. În cadrul reuniunii 
la nivel înalt UE-Mexic organizate la 17 iunie la Los Cabos, liderii au discutat as-
pecte legate de securitate și chestiuni multilaterale, în special despre criza eco-
nomică și despre eventualitatea revizuirii acordului de liber schimb. În cadrul re-
uniunii s-a subliniat faptul că Mexicul a înregistrat progrese importante în ceea 
ce privește drepturile omului, chiar dacă anumite aspecte nu au fost încă 
soluționate.

Africa de Sud

UE și Africa de Sud au participat la cea de a cincea lor reuniune la nivel înalt, care 
a avut loc la Bruxelles în septembrie 2012. Această reuniune a fost încununarea 
unui an de dialog politic intens și de activități de cooperare în domenii de politică 
importante. Printre aceste activități se numără cea de a patra rundă de consultări 
bilaterale privind pacea și securitatea, care a avut loc la 30 aprilie la Bruxelles, cel 
de al 13-lea Consiliu comun de cooperare, care a avut loc la 17 iulie la Pretoria, 
și cel de al 11-lea dialog politic la nivel ministerial la care au participat ÎR/VP și 
ministrul afacerilor externe din Africa de Sud, dna Maite Nkoana-Mashabane, și 
care a avut loc în august la Pretoria. În urma acestor evenimente s-au înregistrat 
progrese importante în ceea ce privește parteneriatul și s-a consolidat dialogul 
politic privind aspecte legate de politica externă. În ceea ce privește comerțul, li-
derii au transmis un semnal politic important prin apelul lansat pentru încheierea 
negocierilor în curs privind Acordul de parteneriat economic UE-Comunitatea de 
Dezvoltare a Africii Australe, care „este considerată o chestiune prioritară.”

José Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 
Europene, alături de 

Manmohan Singh, 
prim-ministrul Indiei.
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Drepturile omului și democrația

Prezentare generală

Anul 2012 a confirmat prioritatea absolută a drepturilor omului în cadrul relațiilor 
externe ale UE. În luna iunie s-au adoptat un cadru strategic unificat al UE privind 
drepturile omului și democrația (5), precum și un plan de acțiune pentru punerea 
în aplicare a acestuia. Bazându-se pe comunicarea intitulată „Drepturile omului și 
democrația în centrul acțiunilor externe ale UE: către o abordare mai eficientă” (6), 
cadrul stabilește principiile, obiectivele și prioritățile destinate să îmbunătățească 
politica UE privind drepturile omului. Acestea oferă o bază convenită pentru un 
efort colectiv, în care sunt implicate statele membre, instituțiile UE și societatea 
civilă. Pentru a contribui la punerea în aplicare a cadrului strategic și a planului 
de acțiune, în luna iulie, ÎR/VP l-a numit în funcția de Reprezentant Special al UE 
pentru drepturile omului pe dl Stavros Lambrinidis, primul care ocupă această 
funcție.

Prioritățile UE în materie de drepturile omului în 
cadrul ONU

UE militează în continuare pentru un sistem multilateral puternic privind dreptu-
rile omului, care să poată monitoriza punerea în aplicare a normelor în materie 
de drepturile omului și care să poată trage la răspundere toate statele. Pe tot 
parcursul anului, UE a jucat un rol semnificativ în cadrul principalelor foruri 
internaționale din domeniul drepturilor omului. UE a fost activă în promovarea 
rolului indispensabil al Consiliului pentru drepturile omului al ONU în soluționarea 
cazurilor urgente de încălcare a drepturilor omului, mai ales prin stabilirea de 
sesiuni speciale și de dezbateri urgente privind Siria, asigurând un sprijin puternic 
pentru adoptarea de rezoluții cu rezultate concrete, cum ar fi mandatarea Comi-
siei internaționale de anchetă să examineze răspunderea pentru încălcările grave 
ale drepturilor omului care au loc în țara respectivă. De asemenea, UE a luat 
inițiativa examinării atente a situației drepturilor omului în Belarus, prin numirea 
unui raportor special. În cadrul celei de a 67-a Adunări Generale a ONU, UE a jucat 
un rol major în adoptarea cu succes a unei rezoluții transregionale asupra unui 
moratoriu privind pedeapsa cu moartea. În cadrul aceluiași organism, UE și-a 
asumat, de asemenea, un rol de lider în rezoluțiile privind situația drepturilor 
omului în Birmania/Myanmar și în Coreea de Nord, precum și privind libertatea 
religioasă sau a credinței.
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Misiunile de observare a alegerilor

Misiunile UE de observare a alegerilor, alcătuite din observatori din partea state-
lor membre și a țărilor terțe partenere, cum ar fi Norvegia și Canada, la care 
participă membri ai Parlamentului European în calitate de observatori șefi, sunt 
cu adevărat o contribuție europeană reprezentativă la eforturile depuse pentru 
procesul de democratizare și pentru drepturile omului la nivel mondial. În 2012, 
în conformitate cu prioritățile sale strategice, UE a organizat misiuni de observare 
a alegerilor în Algeria, Iordania, Senegal, Sierra Leone și Timorul de Est. Pe lângă 
organizarea de misiuni propriu-zise de observare a alegerilor, UE a trimis o echipă 
de evaluare a alegerilor în Libia și misiuni de experți pentru alegerile din Angola, 
Egipt, El Salvador, Ghana, Guineea-Bissau, Indonezia (provincia Aceh), Mexic, Se-
negal (alegerile legislative) și Yemen.

Sprijinul pentru democrație: înființarea unui Fond european 
pentru democrație

Printr-un efort comun al instituțiilor europene și al tuturor statelor membre, 
s-a instituit, în octombrie 2012, la Bruxelles, Fondul european pentru 
democrație. Acest fond a fost conceput în cadrul noii politici europene de 
vecinătate și este, așadar, expresia angajamentului concret al UE în promo-
varea activă a democrației în vecinătate și nu numai. Fondul european pen-
tru democrație este menit să acorde sprijin agenților schimbării și noilor ac-
tori care se confruntă cu obstacole în accesarea finanțărilor din partea UE. 
Acest fond va oferi un mecanism rapid și flexibil de finanțare pentru benefi-
ciarii care nu se bucură de sprijin sau cărora nu li se acordă sprijin suficient, 
în special din rațiuni juridice sau administrative. Printre acești actori se nu-
mără jurnaliști, bloggeri, ONG-uri neînregistrate, mișcări politice, inclusiv 
cele constituite de persoane aflate în exil sau din diaspora, în special în cazul 
în care acești actori își desfășoară activitatea într-un context politic 
nesigur.

Numărătoarea voturilor 
în cadrul alegerilor 

din Algeria.

R A P O R T  G E N E R A L  2 0 1 2  —  C A P I T O L U L  5150



Guvernanța multilaterală și provocările 
globale

Guvernanța multilaterală

UE în cadrul ONU
UE este un puternic susținător al multilateralismului, în centrul căruia se află 
sistemul ONU, puternic și eficient. Consolidarea ONU rămâne un element-cheie al 
acțiunii externe a UE. Pentru anul 2012, UE a continuat să aibă drept priorități 
abordarea aspectelor privind securitatea și pacea internațională, dezvoltarea 
durabilă și drepturile omului, precum și o reformă organizațională eficace. S-au 
evidențiat în mod deosebit monitorizarea și punerea în aplicare a rezultatelor 
obținute în cadrul Conferinței Rio+20, pregătirea revizuirii Obiectivelor de Dezvol-
tare ale Mileniului (ODM) în 2013 și cadrul de dezvoltare post-2015. Mai mult, UE 
a continuat să promoveze drepturile omului, democrația și statul de drept. Ca 
urmare a rezoluției din 2011 adoptate de Adunarea Generală a ONU, UE și-a 
consolidat capacitatea de a reprezenta efectiv Uniunea în cadrul ONU, astfel cum 
se prevede în Tratatul de la Lisabona.

UE și-a intensificat angajamentul privind provocările regionale și globale prin 
promovarea unei abordări mai cuprinzătoare care reunește inițiativele diplomati-
ce și dialogul politic, ajutorul umanitar și instrumentele de asistență pentru dez-
voltare și securitate, ilustrată de operațiunile desfășurate în cadrul politicii de 
securitate și apărare comună (PSAC), de exemplu în Cornul Africii și în Sahel. De 
asemenea, UE vizează încurajarea unei abordări mai cuprinzătoare a principalelor 
provocări privind politica externă globală precum securitatea energetică, securi-
tatea apei și educația în situațiile postconflict.

ONU este un partener esențial al UE în efortul internațional de combatere și de 
prevenire a terorismului, iar strategia globală a ONU de combatere a terorismului, 
adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2006, este 
parte integrantă a abordării UE privind combaterea terorismului. UE s-a implicat 
puternic în cea mai recentă revizuire a strategiei globale, care a avut loc în iunie 
2012, și colaborează îndeaproape cu o serie de agenții ale ONU pe teme de 
combatere a terorismului.

Anul ONU al energiei durabile pentru toți
Recunoscând rolul esențial al accesului la servicii energetice moderne pentru 
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), Uniunea Europeană 
sprijină accesul la energie durabilă pentru toți. Salutând mobilizarea puternică a 
Organizației Națiunilor Unite în cadrul Anului ONU al energiei durabile pentru toți, 
UE a stabilit o agendă ambițioasă pentru a contribui la atingerea acestui obiec-
tiv-cheie până în 2030. La 16 aprilie 2012, Uniunea Europeană a organizat o 
reuniune la nivel înalt privind energia durabilă pentru toți, subliniind importanța 
asigurării accesului la servicii energetice moderne pentru toți.

În cadrul acestei reuniuni la nivel înalt, UE a anunțat că va sprijini țările în curs de 
dezvoltare să ofere acces la energie pentru încă 500 de milioane de persoane.

În cadrul Parteneriatului pentru energie UE-Africa (AEEP), Uniunea Europeană a 
lansat un program ambițios în vederea promovării energiei nepoluante în Africa, 
Programul de cooperare în domeniul energiilor regenerabile (RECP). RECP va 
funcționa pentru a face din continentul african o destinație principală pentru 
investițiile în domeniul energiilor regenerabile, precum și pentru a consolida coo-
perarea instituțională, științifică și tehnologică între Africa și Europa.

Herman Van Rompuy, 
președintele Consiliului 
European, la adunarea 
generală a Organizației 
Națiunilor Unite de la New 
York (Statele Unite).
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Conferința ONU privind dezvoltarea durabilă Rio+20
În iunie 2012, Conferința ONU privind dezvoltarea durabilă (Rio+20) a adoptat 
declarația intitulată „Viitorul pe care ni-l dorim”. Deși o parte dintre ambițiile UE 
nu au fost complet atinse, UE a salutat Declarația de la Rio ca fiind o bază solidă 
pentru activitățile viitoare. Pentru prima dată, s-a recunoscut că economia ecolo-
gică este un instrument important pentru realizarea dezvoltării durabile și redu-
cerea sărăciei. Conferința Rio+20 a convenit, de asemenea, să stabilească un 
proces cuprinzător și transparent de dezvoltare a Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului și un forum politic la nivel înalt care să înlocuiască Comisia pentru 
dezvoltare durabilă, precum și să consolideze o serie de obiective ale Programului 
Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

Uniunea Europeană a susținut cu succes includerea dreptului la hrană în rezulta-
tele reuniunii la nivel înalt Rio+20 și recunoașterea importanței agriculturii la 
scară mică pentru combaterea insecurității alimentare.

Cooperarea privind menținerea și consolidarea păcii și medierea
De-a lungul anului, UE a continuat să joace un rol activ în cadrul Comisiei pentru 
consolidarea păcii, făcând în continuare eforturi de întărire a structurii de conso-
lidare a păcii din cadrul ONU. În același timp, în calitate de cel mai mare donator 
în toate cele șase țări de pe agenda Comisiei pentru consolidarea păcii, UE și-a 
concentrat eforturile asupra obținerii de rezultate la fața locului, înregistrând 
succese în acest sens. În linii mai generale, UE a avut un rol esențial în îndeplini-
rea angajamentelor de la Busan (7) privind statele fragile, un succes-cheie în 
dezvoltarea unui cadru internațional de sprijinire a țărilor care prezintă un risc 
ridicat de conflicte și colaps.

În 2012, s-a înregistrat o cooperare semnificativă între UE și ONU în ceea ce 
privește gestionarea crizelor civile și militare precum cele de pe coasta Somaliei 
(Atalanta) și Kosovo (EULEX), iar aceasta continuă să fie o parte importantă din 
parteneriatul global.

UE în cadrul ONU
UE și-a reiterat angajamentul în favoarea multilateralismului și a recunoscut 
importanța fundamentală a OMC în sistemul comercial internațional. Fiind princi-
palul actor din lume în comerțul internațional, UE sprijină activitatea OMC privind 
elaborarea de norme multilaterale, liberalizarea comerțului și dezvoltarea 
durabilă.

Importanța constantă a OMC este subliniată de noile aderări care au avut loc în 
2012: Rusia a devenit membră a OMC în iulie 2012 și a existat un acord privind 
aderarea RDP Laos și a Tadjikistanului. În plus, membrii OMC, inclusiv UE, recurg 
deseori la mecanismul de soluționare a litigiilor; numai în 2012, UE a deschis 
cazuri privind restricțiile de export impuse de China cu privire la pământurile rare, 
precum și restricțiile privind importul de licențe impuse de Argentina.

Conferința ONU privind 
dezvoltarea durabilă 
(Rio+20): un băiat cu 

o plantă în mână în cursul 
acțiunii „O plantă pentru 

planetă”, organizată 
cu ocazia reuniunii 

la nivel înalt.
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Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)
OSCE a rămas esențială pentru securitatea UE datorită numărului mare de mem-
bri ai acesteia, a abordării globale a securității și a rolului său în soluționarea 
conflictelor, fiind direct implicată în negocierile pentru soluționarea conflictelor 
de durată din Georgia și Moldova, precum și a conflictului din Nagorno-Karabah.

Principalele priorități ale UE în cadrul OSCE în 2012 au fost consolidarea 
capacității OSCE de a preveni conflictele, inclusiv alerta timpurie și prevenirea și 
gestionarea conflictelor, modernizarea controlului armelor convenționale și mă-
suri de consolidare a încrederii și a securității, consolidarea punerii în aplicare a 
angajamentelor OSCE privind dimensiunea umană și lupta împotriva amenințărilor 
transnaționale (cooperarea organelor de poliție, criminalitatea cibernetică, lupta 
împotriva drogurilor și a terorismului).

G8
Rezultatele reuniunii la nivel înalt G8 de la Camp David, desfășurată la 18 și 19 
mai, au inclus angajamentul înnoit privind promovarea creșterii economice și a 
locurilor de muncă, la care se adaugă intensificarea eforturilor în ceea ce privește 
abordarea schimbărilor climatice, inclusiv eforturi de raționalizare și eliminare a 
subvențiilor ineficiente pentru combustibilii fosili. De asemenea, s-au luat anga-
jamente cu privire la securitatea alimentară și nutrițională, la Afganistan, precum 
și la procesele de tranziție din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

G8 a adoptat o „Nouă alianță privind securitatea alimentară și nutrițională”. Noua 
alianță reprezintă un angajament al statelor membre ale G8, al partenerilor 
africani și al sectorului privat de a scoate din sărăcie 50 de milioane de persoane 
în următorii 10 ani prin dezvoltarea agriculturii.
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G20
În cadrul reuniunii la nivel înalt G20 de la Los Cabos din luna iunie, președinția 
mexicană a menținut securitatea alimentară ca prioritate absolută și a transmis 
un semnal puternic în sensul menținerii dezvoltării durabile și a securității ali-
mentare în topul agendei internaționale. Accentul s-a plasat pe: punerea în apli-
care a Planului de acțiune din 2011 privind volatilitatea prețurilor la alimente și 
agricultură; sprijin pentru mișcarea SUN (Scaling up nutrition); continuarea efor-
turilor privind diferite inițiative de cercetare, gestionarea riscurilor și informarea 
pieței; încurajarea punerii în aplicare a Orientărilor voluntare privind guvernanța 
responsabilă în materie de proprietate asupra terenurilor. Pentru mai multe 
informații referitoare la această reuniune la nivel înalt, a se vedea capitolul 2.

Consiliul de Cooperare al Golfului
UE și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) și-au continuat dialogul atât la nivel 
politic, cât și prin punerea în aplicare a programului de acțiune comună UE-CCG 
2010-2013 în mai multe sectoare. Cea de a 22-a sesiune a Consiliului mixt și a 
reuniunii ministeriale UE-CCG a avut loc la Luxemburg la 25 iunie 2012 și a fost 
coprezidată de către ministrul saudit al afacerilor externe, Prințul Saud al Faisal, 
și de dna Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant și vicepreședinte al Comisiei. 
Participanții la reuniune au convenit asupra aprofundării relațiilor UE-CCG, pe 
baza propunerilor care urmează să fie aprobate de miniștrii afacerilor externe ai 
celor două regiuni în cadrul celei de a 23-a reuniuni ministeriale, care va avea loc 
în 2013.

Uniunea pentru Mediterana
UE a continuat colaborarea activă cu organizațiile regionale, printre care se nu-
mără și Uniunea pentru Mediterana (UPM). UE a preluat președinția părții de nord 
a organizației, în timp ce Iordania a preluat președinția părții de sud.

Liga Statelor Arabe
La 13 noiembrie, la Cairo, a avut loc o reuniune ministerială a Ligii Statelor Arabe 
(LSA). UE a sprijinit inițiativele politice ale LSA privind Siria și a dezvoltat proiecte 
și un dialog mai structurat.

Barack Obama, 
președintele SUA (centru), 

Susilo Bambang 
Yudhoyono, președintele 
Indoneziei (al doilea din 

stânga), Cristina Fernandez 
de Kirchner, președintele 
Argentinei (stânga), José 

Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 
Europene, Hu Jintao, 

președintele Chinei (al 
doilea din dreapta) și 

Felipe Calderon, 
președintele Mexicului 

(dreapta): șefii de stat sau 
de guvern pozează pentru 

„fotografia de familie” a 
reuniunii G20 de la Los 

Cabos, Mexic.
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Provocări globale

Schimbările climatice și energia
UE și-a consolidat parteneriatele cu principalii săi parteneri în domeniul energetic, 
a sprijinit în continuare reformele privind piețele de energie durabilă și integrarea 
pieței regionale în vecinătate și și-a continuat strategia de diversificare a resur-
selor, în special în ceea ce privește „coridorul sudic”, care se întinde până în zona 
Mării Caspice.

În luna decembrie, în cadrul Conferinței ONU privind clima care a avut loc la Doha 
(Qatar), s-au adoptat o serie de decizii care au permis înregistrarea unor progrese 
modeste în ceea ce privește acțiunea internațională în materie de schimbări cli-
matice. Întrucât, în contextul noului acord global privind schimbările climatice, 
toate țările trebuie să ia măsuri care nu vor fi adoptate până în 2015, conferința 
și-a atins obiectivele principale ale UE în ceea ce privește pregătirea terenului și 
generarea unui nou impuls. Comisia a aprobat un plan detaliat de lucru pentru 
2013 și pentru perioada următoare, în vederea elaborării unui nou sistem global, 
care va intra în vigoare în 2020, precum și în vederea identificării unor metode 
de intensificare a acțiunilor climatice pe termen scurt întreprinse la nivel global. 
În plus, conferința de la Doha a raționalizat cadrul negocierilor Organizației 
Națiunilor Unite privind climatul prin suprimarea a două grupuri de lucru, negoci-
erile viitoare putându-se astfel concentra asupra pregătirii unui acord mondial și 
asupra măsurilor care să promoveze obiective mai ambițioase pentru viitorii ani 
din acest deceniu.

De asemenea, conferința a finalizat și a adoptat norme pentru cea de a doua fază 
a Protocolului de la Kyoto, astfel încât aceasta să poată începe la 1 ianuarie 
2013. Normele îndeplinesc cerințele esențiale ale UE: cea de a doua fază va dura 
opt ani, până în 2020, asigurând astfel continuitatea până la intrarea în vigoare 
a noului acord mondial; „mecanismul privind ambițiile” înseamnă că obiectivele 
de reducere a emisiilor pentru țările dezvoltate participante vor fi revizuite în 
2014; s-au introdus reguli importante pentru consolidarea integrității mediului.

În practică, UE aplică normele aferente celei de a doua perioade începând cu 
1 ianuarie 2013, chiar dacă procedura de ratificare oficială de către instituțiile UE 
și de către statele membre va mai dura.

În ciuda situației economice dificile cu care se confruntă Europa, UE a reușit să 
demonstreze că și-a respectat angajamentul de a furniza 7,2 miliarde EUR pentru 
finanțare „inițială rapidă” pentru țările în curs de dezvoltare în perioada 
2010-2012 și să își convingă partenerii că asistența financiară destinată țărilor 
mai sărace care întreprind acțiuni de combatere a schimbărilor climatice va 
continua în anii următori. UE și mai multe state membre au prezentat garanții de 
finanțare a eforturilor de combatere a schimbărilor climatice în valoare de apro-
ximativ 7 miliarde EUR pentru 2013 și 2014, ceea ce reprezintă o creștere față 
de ultimii doi ani (8).

Connie Hedegaard, 
comisarul pentru politici 
climatice, a participat la 
Conferința ministerială 
africană privind mediul, în 
Tanzania. Aici, cu un grup 
de femei Maasai care 
poartă costume 
tradiționale.
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Alianța mondială împotriva schimbărilor climatice

Un element important al activității UE de combatere a schimbărilor climatice 
este Alianța mondială împotriva schimbărilor climatice (AMSC), inițiativa 
emblematică a Uniunii Europene de consolidare a dialogului și a cooperării 
cu țările în curs de dezvoltare privind schimbările climatice. AMSC se concen-
trează asupra țărilor cel mai puțin dezvoltate și a statelor insulare mici în 
curs de dezvoltare, care sunt adesea cele mai afectate de schimbările clima-
tice, dar au cele mai puține resurse pentru a le combate. Cele cinci domenii 
prioritare ale AMSC sunt: integrarea schimbărilor climatice în strategiile de 
dezvoltare și de combatere a sărăciei, adaptarea, reducerea riscului de de-
zastre, reducerea emisiilor cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor 
și consolidarea participării la piața mondială a dioxidului de carbon și meca-
nismul de dezvoltare nepoluantă. Până la sfârșitul anului 2012, peste 45 de 
programe AMSC vor fi în curs de desfășurare sau în curs de pregătire în 
peste 35 de țări și patru regiuni, bugetul acestora fiind de peste 285 de mi-
lioane EUR, bani care provin din bugetul Uniunii Europene, din bugetul Fon-
dului european de dezvoltare și din bugetul statelor membre ale UE (Repu-
blica Cehă, Estonia, Irlanda, Cipru și Suedia).

Neproliferarea și dezarmarea
Ca și până acum, principiul călăuzitor și obiectivul global al UE în 2012 au fost 
promovarea universalității tratatelor, a convențiilor și a altor instrumente 
internaționale, precum și punerea lor în aplicare la nivel național, în conformitate 
cu obiectivele Strategiei UE de combatere a proliferării armelor de distrugere în 
masă și ale Strategiei europene de securitate. În consecință, UE a urmărit aceste 
obiective cu ocazia tuturor evenimentelor-cheie care au avut loc în 2012, în 
special în cadrul primei reuniuni a Comitetului de pregătire a Tratatului de nepro-
liferare a armelor nucleare, al Conferinței pentru dezarmare, al Conferinței gene-
rale anuale a Agenției Internaționale a Energiei Atomice (AIEA), al reuniunilor 
privind Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare (CTBT), al reuniunii 
ministeriale referitoare la Convenția privind armele chimice, al primei reuniuni a 
comisiei Adunării Generale a ONU și al reuniunii statelor părți la Convenția privind 
armele biologice și toxice (BTWC), precum și în cadrul altor foruri internaționale 
din domeniu, cum ar fi reuniunea la nivel înalt privind securitatea nucleară de la 
Seoul.

Aceasta din urmă, desfășurată în luna martie 2012, a reprezentat continuarea cu 
succes a reuniunii la nivel înalt de la Washington, care a avut loc în 2010. Printre 
aspectele importante discutate de către participanți (UE fiind unul dintre aceștia) 
se numără măsuri de cooperare pentru combaterea terorismului nuclear, protecția 
materialelor nucleare și a infrastructurilor aferente, precum și prevenirea traficu-
lui ilegal cu materiale nucleare. În cadrul acestei reuniuni s-a adoptat un comuni-
cat în care se reafirmă în principal angajamentele precedente și planul de lucru 
privind securizarea materialelor nucleare vulnerabile și se subliniază un număr de 
priorități adiționale precum securitatea surselor radioactive, securitatea informa-
țiilor nucleare și interfața dintre siguranța și securitatea nucleară.

Instrumentul de cooperare în materie de securitate nucleară

Instrumentul de cooperare în materie de securitate nucleară finanțează mă-
suri care vizează promovarea unui grad ridicat de securitate nucleară și de 
radioprotecție, precum și aplicarea unor controale de securitate eficiente și 
eficace ale materialelor nucleare în țările terțe. Acesta se adresează țărilor 
din întreaga lume și dispune de un buget de 525 de milioane EUR pentru 
perioada 2007-2013.

Insulă dens populată 
(Insulele Solomon).
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UE a depus eforturi în vederea utilizării eficace și complementare a tuturor in-
strumentelor și resurselor financiare disponibile [bugetul politicii externe și de 
securitate comune (PESC), Instrumentul de stabilitate și alte instrumente] pentru 
a maximiza impactul activităților sale menite să sprijine organizații internaționale 
și țări terțe, inclusiv prin alocarea, în 2012, a 5 milioane EUR suplimentare pentru 
modernizarea laboratorului AIEA de la Seibersdorf, a 10 milioane EUR în favoarea 
unei bănci de uraniu slab îmbogățit a AIEA și a peste 5 milioane EUR pentru acti-
vitatea Secretariatului tehnic provizoriu al Organizației Tratatului de interzicere 
totală a experiențelor nucleare (CTBTO).

În 2012, UE a continuat, de asemenea, să promoveze cu fermitate un acord refe-
ritor la un tratat privind comerțul cu arme, obligatoriu din punct de vedere juridic, 
un nou instrument internațional negociat în cadrul ONU care vizează reglemen-
tarea transferurilor internaționale de arme convenționale pentru a spori 
transparența și responsabilitatea acestora. Chiar dacă în cadrul Conferinței din 
iulie 2012 nu s-a ajuns la niciun acord asupra textului final al tratatului, proiectul 
de tratat care a rezultat în urma negocierilor este foarte asemănător unui tratat 
care ar putea beneficia de un sprijin global. UE s-a aflat în prim-planul acestor 
negocieri și s-a numărat printre principalii promotori ai noii rezoluții a Adunării 
Generale a ONU, adoptată în 2012, care convoacă o Conferință finală a ONU în 
martie 2013, în cadrul căreia ar trebui să se aprobe, în cele din urmă, tratatul.

În ceea ce privește cea de a doua conferință de revizuire a Programului de acțiune 
al ONU privind comerțul ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, care a 
avut loc în lunile august și septembrie 2012, UE a propus recomandări concrete 
pentru activitățile menite să asigure punerea în aplicare deplină și eficace a 
acestui instrument, dintre care unele au fost consemnate în documentele finale 
ale Conferinței. În special, UE sprijină instituirea unor mecanisme concrete menite 
să împiedice în mod eficace deturnarea armelor de calibru mic și a armamentului 
ușor, precum și cooperarea sporită a statelor membre ale ONU cu misiunile de 
sprijinire a păcii pentru a îmbunătăți capacitatea de localizare a armelor de cali-
bru mic și a armamentului ușor ilicite.

Migrația
De la lansarea abordării globale în materie de migrație și mobilitate în noiembrie 
2011, UE și statele sale membre au stabilit o politică extinsă și cu adevărat glo-
bală în materie de migrație, care include toate dimensiunile migrației și ale 
mobilității, pornind de la preocupările și obiectivele statelor partenere. Această 
abordare globală în materie de migrație și mobilitate, bine aliniată cu politicile 
externe ale Uniunii, s-a bucurat de un sprijin deplin în cadrul Consiliului European 
în decursul anului 2012.

Lupta împotriva drogurilor ilicite și a traficului de ființe umane
UE și-a intensificat eforturile în vederea soluționării multiplelor provocări globale 
legate de criminalitatea organizată, inclusiv traficul de droguri și de ființe umane, 
care reprezintă aspecte foarte complexe și trebuie să fie abordate în mod global 
și cuprinzător, ținând seama de toate fațetele problemei.

Droguri
În domeniul drogurilor, UE a colaborat îndeaproape cu Balcanii de Vest, America 
Latină și Zona Caraibilor, Africa de Vest, Asia Centrală și Afganistan, Parteneriatul 
estic, Rusia și Statele Unite. Activitățile infracționale legate de traficul de droguri 
subminează stabilitatea democratică în regiuni precum America Centrală, Zona 
Caraibilor și Africa de Vest, aducând în pragul falimentului unele state care erau 
deja foarte vulnerabile. Cooperarea internațională reprezintă un domeniu-cheie 
al Strategiei UE în materie de droguri. În cadrul acestei strategii, care a fost reîn-
noită pentru perioada 2013-2020 (adoptată de Consiliu în decembrie 2012), UE 
împărtășește în mod activ rezultatele abordării sale în ceea ce privește politica 
în materie de droguri, al cărei obiectiv este găsirea unui echilibru între reducerea 
cererii de droguri, pe de o parte, și reducerea ofertei de droguri, pe de altă parte, 
pe baza unor dovezi științifice și a unor informații operative, respectând totodată 
drepturile omului.

O  U N I U N E  E U R O P E A N ă  M A I  P U T E R N I C ă  Î N  L U M E 157O  U N I U N E  E U R O P E A N ă  M A I  P U T E R N I C ă  Î N  L U M E



Traficul de ființe umane
Traficul de ființe umane este, de asemenea, un fenomen mondial cu multe fațete 
și, oricare ar fi finalitatea sa – exploatare sexuală sau exploatare prin muncă –, 
acesta reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului care afectează deopotri-
vă femei și bărbați, băieți și fete. În cadrul noii Strategii a UE pentru perioada 
2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, adoptată de Comisie în 
luna iunie, UE urmărește o abordare cuprinzătoare axată pe prevenirea traficului 
de persoane, pe urmărirea penală a infractorilor, pe protecția victimelor și pe 
parteneriate cu diversele părți interesate, inclusiv cu societatea civilă. Această 
abordare este focalizată pe drepturile omului și ia în considerare dimensiunea de 
gen.

Forumul global privind combaterea terorismului
UE a fost un puternic susținător al Forumului global privind combaterea teroris-
mului, o grupare civilă multilaterală de combatere a terorismului cu 30 de membri 
fondatori (29 de țări plus UE), creat cu ocazia Adunării Generale a ONU din sep-
tembrie 2011. UE a contribuit substanțial la acest forum, în calitate de 
copreședinte (împreună cu Turcia) al grupului de lucru privind consolidarea 
capacităților în Cornul Africii, unul dintre cele cinci grupuri de lucru (două tematice 
și trei regionale) din cadrul Forumului global privind combaterea terorismului. 
Reuniunea inaugurală a Grupului de lucru privind Cornul Africii a avut loc la 
Dar es Salaam, în Tanzania, în februarie 2012, iar în octombrie 2012, UE a găz-
duit o reuniune a forumului, organizată la Bruxelles, pe tema consolidării 
capacității de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului în întreaga 
regiune a Cornului Africii.

Securitatea informatică
În 2012, Comisia și ÎR/VP au lansat pregătirea unei comunicări comune referitoa-
re la Strategia UE privind securitatea informatică. ÎR/VP Ashton a prezentat viziu-
nea UE cu privire la evoluția spațiului cibernetic cu ocazia Conferinței privind 
spațiul cibernetic, care a avut loc la Budapesta, în luna octombrie 2012. În plus, 
au avut loc dialoguri periodice cu privire la anumite chestiuni informatice cu unii 
dintre partenerii strategici ai UE și cu principalele organizații internaționale, în 
special cu NATO.
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Pacea și securitatea

Securitatea și apărarea comune: UE ca garant al 
securității

Cu 15 misiuni și operațiuni în acest sector, PSAC rămâne un instrument vizibil, 
necesar și practic din setul mai amplu de instrumente ale UE. Aceasta demon-
strează voința și capacitatea Uniunii de a aborda provocările actuale în materie 
de securitate. În contextul unei cereri crescânde ca Uniunea Europeană să devină 
un actor global mai capabil, mai coerent și mai strategic, PSAC reprezintă un 
element esențial al unei abordări cuprinzătoare mai ample.

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA MISIUNILOR ȘI OPERAȚIUNILOR UNIUNII 
EUROPENE ÎN 2012 (DECEMBRIE 2012)

În prezent, UE desfășoară 12 misiuni civile și trei operațiuni militare. În 2012, au 
fost lansate trei noi misiuni PSAC: EUCAP (consolidarea capacităților UE) Nestor 
în Cornul Africii, EUCAP SAHEL în Niger și Euavsec (securitatea aeronautică) în 
Sudanul de Sud. Se lucrează în continuare la organizarea unui eventual sprijin UE 
pentru asigurarea securității la frontiere în Libia și la formarea forțelor armate 
maliene. În martie 2012, Consiliul Uniunii Europene a decis să activeze, pentru 
prima dată, Centrul de operații al UE pentru a coordona și a spori sinergiile dintre 
cele trei misiuni PSAC desfășurate în Cornul Africii (Eunavfor – Atalanta, EUTM 
Somalia și EUCAP Nestor). Operațiunea Eunavfor – Atalanta (operațiunea Uniunii 
de combatere a pirateriei) a fost prelungită până în anul 2014. Cea mai impor-
tantă misiune civilă, EULEX Kosovo, a fost reconfigurată cu succes. S-a încheiat 
misiunea de poliție desfășurată în Bosnia și Herțegovina; aceasta a fost cea mai 
lungă misiune civilă.

Misiuni civile Operațiuni militare

EUFOR Althea
Bosnia și Herțegovina, începând cu 2004
Efective militare: 814

EULEX Kosovo
Începând cu 2008
Efectivele misiunii: 2 125

EUPOL COPPS
Teritoriile palestiniene, începând cu 2006
Efectivele misiunii: 101

EUCAP SAHEL Niger
Începând cu 2012
Efectivele misiunii: 26

EUBAM Rafah
Teritoriile palestiniene, începând cu 2005
Efectivele misiunii: 8

EUSEC RD Congo
Începând cu 2005
Efectivele misiunii: 79

EUPOL RD Congo
Începând cu 2007
Efectivele misiunii: 53

EUMM Georgia
Începând cu 2008
Efectivele misiunii: 387

EUPOL Afghanistan
Misiune de poliție, începând cu 2007
Efectivele misiunii: 545

Eujust LEX
Irak/Bruxelles, începând cu 2005
Efectivele misiunii: 58

EUCAP Nestor
Începând cu 2012
Efectivele misiunii: 29

Eunavfor – Atalanta
Începând cu 2008
Efective militare: 1 594

Euavsec Sudanul de Sud
Începând cu 2012
Efectivele misiunii: 13

EUTM Somalia
Începând cu 2010
Efective militare: 106
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Pentru a putea acționa, Europa are nevoie de capacități: Consiliul European din 
decembrie 2012 a adoptat concluziile privind PSAC, pregătind terenul pentru o 
dezbatere între șefii de stat sau de guvern, care urmează să aibă loc în decem-
brie 2013, cu privire la capacități, precum și la industria și piața apărării.

Instrumentul de stabilitate

În 2012, Instrumentul de stabilitate (IdS) a continuat să contribuie în mod sem-
nificativ la sporirea capacității UE de a interveni în situații de criză în orice parte 
a lumii, în toate fazele de desfășurare a unui conflict. Au fost lansate 41 de 
acțiuni cumulând 195,8 milioane EUR în cadrul componentei privind răspunsul pe 
termen scurt în caz de criză a Instrumentului de stabilitate. În conformitate cu 
sfera de competență a instrumentului, domeniul de aplicare geografic și tematic 
al acestor acțiuni a fost vast, contribuind în special la eforturile depuse de UE cu 
privire la răspunsul în caz de criză/atenuarea efectelor crizei pentru a face față 
principalelor provocări din acest an, enumerate în cele ce urmează.

În anul 2012, s-a acordat un sprijin pentru organizarea alegerilor în diferite regi-
uni și, în cadrul IdS, au fost lansate proiecte în Burkina Faso, Guineea-Bissau, 
Haiti, Kenya, Madagascar, Pakistan, Togo și Zimbabwe. IdS a permis, de aseme-
nea, organizarea rapidă a unor intervenții în curs în Orientul Mijlociu și în Africa 
de Nord (MENA), sprijinind eforturile care vizau combaterea tulburărilor actuale 
din Siria și acordarea de sprijin pentru populațiile afectate. Printre celelalte dome-
nii de intervenție majore se numără anumite proiecte derulate în Libia, menite să 
ofere asistență pentru dezvoltarea capacității naționale de a răspunde la situațiile 
de criză, pentru protejarea grupurilor vulnerabile și pentru dezamorsarea bombe-
lor neexplodate. În Asia, IdS a lansat proiecte în Birmania/Myanmar care vizau 
promovarea reformelor și a proceselor de pace locale, precum și relocarea 
populației prin intermediul sprijinirii acțiunilor de deminare.

Instrumentul dispune, de asemenea, de o componentă programabilă (articolul 
4.3), care cuprinde acțiuni pe termen mai lung în cadrul IdS. În 2012, așa-numitul 
parteneriat pentru consolidarea păcii a lansat un pachet financiar în valoare de 
8,5 milioane EUR pentru a îmbunătăți capacitatea actorilor nestatali de a preveni 
conflictele. Delegațiile UE din Brazilia, Republica Democratică Congo, El Salvador, 
Haiti, India, Kârgâzstan și Nicaragua lansează în prezent cereri de propuneri la 
nivel local în patru domenii prioritare legate de consolidarea păcii.

Au fost lansate două acțiuni în ceea ce privește alerta timpurie și analiza conflic-
telor: prima în parteneriat cu actori nestatali la nivel mondial, menită să asigure 
desfășurarea de activități de alertă timpurie și de analiză a conflictelor, și a doua 
în parteneriat cu organizații regionale și subregionale, menită să promoveze 
capacitățile de alertă timpurie ale partenerilor și să consolideze legăturile dintre 
celulele de supraveghere care funcționează 24 de ore din 24 și 7 zile din 7.

Operațiunea Atalanta în 
Golful Aden (Somalia).
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Parteneriatul pentru consolidarea păcii a lansat, de asemenea, un proiect privind 
schimbările climatice și securitatea în Europa de Est și în Caucazul de Sud și un 
alt proiect menit să promoveze activitățile privind extragerea artizanală a dia-
mantelor în Côte d’Ivoire.

În cele din urmă, succesul programului ENTRi (noua inițiativă a Europei în materie 
de formare pentru gestionarea civilă a crizelor) destinat formării experților civili 
în gestionarea crizelor și în misiunile de stabilizare în vederea participării la mi-
siuni internaționale de gestionare a situațiilor de criză a fost asigurat în continu-
are prin reînnoirea acestui program în 2012.

Consolidarea capacităților de prevenire  
a conflictelor, de consolidare a păcii  
și de mediere

În decursul anului 2012, au fost întreprinse în continuare activități care au avut 
drept scop îmbunătățirea capacităților UE în materie de prevenire a conflictelor, 
de construire a păcii și de mediere, în conformitate cu obiectivul „de menținere a 
păcii, de prevenire a conflictelor și de consolidare a securității internaționale”, 
prevăzut la articolul 21 din Tratatul de la Lisabona. Se depun în continuare efor-
turi pentru a concepe sisteme, instrumente și o cultură pentru a identifica țările 
care prezintă un risc de izbucnire a unor conflicte violente pe termen mediu sau 
lung și opțiunile privind o acțiune rapidă pentru a face față acestor riscuri, a 
dezvolta capacitățile personalului cu ajutorul unor cursuri de formare, al unor 
documente de orientare, al experienței dobândite și al celor mai bune practici, în 
special în domeniul analizei conflictelor și al medierii și a oferi sprijin operațional 
personalului care lucrează în domeniul prevenirii conflictelor, al consolidării păcii 
și al medierii. În cadrul promovării acestor activități, este necesar să se adopte o 
abordare globală, care să asigure complementaritatea cu structurile UE de răs-
puns la situații de criză și de gestionare a crizelor, în strânsă colaborare cu par-
tenerii, inclusiv cu ONU, cu organizațiile regionale, cu societatea civilă și cu mediul 
academic.

Consolidarea capacităților Africii  
în domeniul păcii și al securității

Instrumentul financiar pentru pace în Africa, al cărui obiectiv este acordarea unui 
sprijin imediat din partea Uniunii Africane (UA) și a comunităților economice regi-
onale în etapele timpurii de prevenire, gestionare și soluționare a crizelor, a fost 
activat de trei ori în 2012 în Kenya și în Madagascar, precum și pentru a sprijini 
inițiativa UA împotriva Armatei Rezistenței Domnului (LRA) conduse de Joseph 
Kony. Se acordă un ajutor considerabil operațiunilor de sprijinire a păcii coordo-
nate de Africa, cum ar fi misiunile în desfășurare în Somalia (Misiunea Uniunii 
Africane în Somalia – Amisom) și în Republica Centrafricană (Misiunea de conso-
lidare a păcii în Africa Centrală – Micopax), precum și validării operaționalizării 
Forței africane de intervenție rapidă prin intermediul programului Amani 
Africa II.

Prin punerea în aplicare a unei abordări globale privind lupta împotriva pirateriei 
în Cornul Africii, UE urmărește nu numai să facă față acestei amenințări la adresa 
securității maritime, ci și să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea econo-
mică a regiunii. În acest scop, UE combină programele sale tradiționale de 
asistență externă cu intervenții militare (Eunavfor – Operațiunea Atalanta) și cu 
intervenții care vizează consolidarea capacităților maritime regionale (de exem-
plu, EUCAP Nestor, programul privind rutele maritime critice, finanțat de IdS, și 
programul pentru securitatea maritimă).
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Extindere

Croația

În conformitate cu Tratatul de aderare semnat în decembrie 2011, Comisia a 
continuat să monitorizeze îndeaproape pregătirile de aderare ale Croației, con-
centrându-se, în special, pe concurență, pe sistemul judiciar și pe drepturile fun-
damentale, precum și pe justiție, libertate și securitate. În octombrie 2012, a fost 
prezentat un raport complet de monitorizare (9), alături de restul „Pachetului de 
extindere (10)”. Acesta a confirmat că, în ansamblu, pregătirile de aderare ale 
Croației se desfășoară conform planului și a identificat anumite acțiuni specifice 
care trebuie finalizate în lunile următoare.

Islanda

Negocierile de aderare cu Islanda decurg în condiții bune, întrucât, cu ocazia celor 
patru conferințe interguvernamentale care au avut loc în 2012, au fost deschise 
16 capitole, iar 3 capitole au fost închise provizoriu. Prin urmare, până în prezent 
au fost deschise 27 de capitole, din care 11 au fost închise provizoriu. În plus, 
Islanda și-a început pregătirile în domenii de politică majore, precum politica re-
gională și agricultura. Mai rămân anumite chestiuni care trebuie soluționate în 
domenii precum pescuitul, agricultura, dezvoltarea rurală, siguranța alimentară, 
mediul, circulația capitalurilor, serviciile financiare, impozitarea și uniunea 
vamală.

Turcia

Turcia continuă să aibă o însemnătate deosebită pentru UE, având în vedere 
economia sa dinamică, poziția sa geografică strategică și rolul său important în 
regiune. UE a subliniat că este în interesul ambelor părți ca negocierile de aderare 
să redemareze cât mai curând, asigurându-se că UE rămâne în continuare punc-
tul de reper pentru reformele din Turcia. Pentru a sprijini și a completa procesul 
negocierilor de aderare (în 2012 nu a putut fi deschis niciun nou capitol în cadrul 
acestor negocieri), Comisia a lansat o agendă pozitivă în vederea îmbunătățirii 
cooperării într-o serie de domenii de interes comun precum reformele politice, 
alinierea la acquis, participarea Turciei la programele UE, dialogul privind politica 
externă, regimul vizelor, mobilitatea și migrația, comerțul, energia și combaterea 
terorismului. Activitatea privind punerea în aplicare a agendei pozitive, inclusiv 
lansarea unor grupuri de lucru tehnice destinate promovării, printre altele, a ali-
nierii la acquis-ul UE, a fost încununată de succes.

Parafarea Tratatului de 
aderare a Croației.
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Există motive tot mai mari de îngrijorare cu privire la faptul că Turcia nu a înre-
gistrat progrese substanțiale în direcția îndeplinirii depline a criteriilor politice. 
Turcia nu a pus încă pe deplin în aplicare Protocolul adițional la Acordul de la 
Ankara. UE deplânge profund înghețarea relațiilor Turciei cu președinția UE în cea 
de a doua jumătate a anului 2012, declarațiile făcute de Turcia în acest sens, 
precum și nealinierea la pozițiile sau declarațiile UE formulate în cadrul forurilor 
internaționale.

În ceea ce privește cooperarea în materie de politică externă, Serviciul European 
de Acțiune Externă (SEAE) a extins și a intensificat în mod semnificativ dialogul 
politic periodic dintre UE și Turcia, care a vizat chestiuni internaționale de interes 
comun, inclusiv evoluția situației din Siria, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și zona 
Golfului, procesul de pace din Orientul Mijlociu, Balcanii de Vest, Afganistan/
Pakistan, Rusia și Caucazul de Sud, precum și aspecte legate de combaterea te-
rorismului și de neproliferare.

Muntenegru

După ce Consiliul European a aprobat începerea negocierilor de aderare cu Mun-
tenegru, acestea au fost deschise la 29 iunie 2012. La jumătatea lunii decembrie, 
a avut loc o a doua conferință de aderare, cu ocazia căreia un capitol a fost 
deschis și apoi închis provizoriu. Procesul de examinare analitică este în curs și ar 
trebui să fie finalizat până la sfârșitul lunii iunie 2013.

Serbia

În luna martie, Consiliul European a acordat Serbiei statutul de țară candidată. 
Serbia continuă să realizeze progrese în direcția îndeplinirii, într-o măsură sufici-
entă, a criteriilor politice. Ea trebuie să accelereze procesul de reformă, în special 
în ceea ce privește statul de drept, reforma sistemului judiciar și lupta împotriva 
corupției. Serbia și-a intensificat eforturile în vederea normalizării relațiilor sale 
cu Kosovo, care s-au concretizat prin organizarea unor întâlniri între prim-minis-
trul Serbiei, dl Ivica Dačić, și prim-ministrul Kosovo, dl Hashim Thaçi, în cadrul 
dialogului purtat sub egida UE. În vederea deschiderii negocierilor de aderare, 
sunt necesare progrese suplimentare pe calea unei îmbunătățiri vizibile și dura-
bile a relațiilor cu Kosovo. În acest context, Consiliul a decis ca în luna decembrie, 
pe parcursul președinției irlandeze, să examineze progresele înregistrate de Ser-
bia pe baza unui raport întocmit de Comisie și de ÎR/VP.

Kotor, Muntenegru.
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Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Dialogul la nivel înalt privind aderarea (HLAD) angajat cu Comisia Europeană în 
primăvara anului 2012 a acționat ca un catalizator pentru accelerarea reforme-
lor. Acordul-cadru de la Ohrid continuă să reprezinte un element esențial pentru 
democrație și statul de drept în această țară. În octombrie, Comisia și-a reiterat 
recomandarea privind deschiderea negocierilor de aderare. Consiliul a luat act de 
această recomandare, recunoscând că s-au înregistrat progrese. Acesta a rea-
mintit că este în continuare esențial să se mențină relații de bună vecinătate, 
salutând dinamica generată de intensificarea recentă a dialogului dintre părțile 
implicate. Comisia a fost însărcinată să întocmească un raport până în primăvara 
anului 2013, în care să se evalueze punerea în aplicare a reformelor în contextul 
HLAD, precum și măsurile întreprinse pentru a promova relații de bună vecinătate 
și a găsi, sub egida ONU, o soluție negociată cu Grecia care să fie acceptabilă 
pentru ambele părți privind problema denumirii țării. În perspectiva unei eventu-
ale deschideri a negocierilor de aderare, Consiliul va evalua, pe baza acestui ra-
port, progresele realizate pe parcursul președinției viitoare.

Albania

Albania a făcut progrese considerabile în direcția îndeplinirii priorităților-cheie 
stabilite în avizul Comisiei din 2010 privind deschiderea negocierilor de adera-
re (11). Luând act de progresele înregistrate, în octombrie 2012, Comisia a reco-
mandat Consiliului să acorde Albaniei statutul de țară candidată cu condiția ca 
această țară să finalizeze măsurile-cheie în domenii precum reforma sistemului 
judiciar și a administrației publice și să revizuiască regulamentul de procedură al 
parlamentului. În luna decembrie, Consiliul a aprobat evaluarea globală a Comi-
siei, solicitându-i acesteia să prezinte un raport de îndată ce vor fi fost realizate 
progresele necesare, pentru a decide dacă este oportun să i se acorde statutul de 
țară candidată.

Bosnia și Herțegovina

Bosnia și Herțegovina a înregistrat progrese limitate în direcția îndeplinirii crite-
riilor politice și a cerințelor stabilite în foaia de parcurs pentru intrarea în vigoare 
a Acordului de stabilizare și de asociere și pentru o cerere de aderare credibilă. 
Această țară trebuie să se axeze din nou pe punerea în aplicare a agendei UE. Cea 
mai importantă realizare ar consta în modificarea Constituției Bosniei și 
Herțegovinei, în vederea eliminării incompatibilităților cu Convenția europeană a 
drepturilor omului. Până în prezent, s-au înregistrat puține progrese în ceea ce 
privește crearea unor structuri instituționale mai funcționale, mai bine coordona-
te și mai durabile. A continuat dialogul structurat privind justiția angajat cu UE în 
cadrul procesului de stabilizare și de asociere. Un dialog la nivel înalt purtat cu 
Comisia cu privire la procesul de aderare a fost lansat în luna iunie, iar o a doua 
reuniune a avut loc în luna noiembrie. UE și-a asumat, printr-o prezență sporită, 
rolul de lider într-o serie de domenii, sprijinind autoritățile în eforturile lor de re-
alizare a obiectivelor înscrise pe agenda UE. În 2012, UE și-a consolidat prezența 
la fața locului, prin diverse mijloace, printre care se numără și deschiderea unui 
birou în districtul Brčko, ca urmare a suspendării supravegherii internaționale în 
mai 2012.

În iunie 2012, UE și-a încheiat misiunea de poliție în Bosnia și Herțegovina, EUPM 
BiH, prima misiune desfășurată în cadrul politicii europene de securitate și apă-
rare comune (PESA), care a fost lansată în ianuarie 2003.
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Implicată de aproape un deceniu în regiune, EUPM a acționat cu scrupulozitate 
pentru a crea, sub coordonarea BiH, o forță de poliție modernă, viabilă, profesio-
nistă și multietnică, care să fie antrenată, echipată și pregătită să își asume în-
treaga responsabilitate de asigurare a aplicării legii în conformitate cu standar-
dele internaționale. EUPM a furnizat, de asemenea, consiliere operațională 
Reprezentantului Special al Uniunii Europene (RSUE) și a contribuit la garantarea 
faptului că Uniunea Europeană deținea informații complete cu privire la evoluția 
situației din Bosnia și Herțegovina.

În ultimul deceniu, peste 2 300 de femei și bărbați au participat la EUPM în 
Bosnia și Herțegovina: 1 786 de ofițeri de poliție și 154 de experți internaționali 
din diverse medii profesionale, provenind din cele 27 de state membre ale UE, 
Canada, Elveția, Islanda, Norvegia, Turcia și Ucraina, precum și 487 de persoane 
din Bosnia și Herțegovina.

Kosovo (12)

Kosovo a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește integrarea euro-
peană. Trebuie abordate în continuare multe provocări importante, în special în 
domenii precum statul de drept, reforma administrației publice, reforma electo-
rală, integrarea diferitelor comunități și economia. În luna ianuarie, Comisia a 
lansat un dialog cu Kosovo privind regimul vizelor, iar în luna iunie a publicat o 
foaie de parcurs în acest sens. În luna mai, a fost lansat un dialog structurat cu 
Comisia privind statul de drept. Comisia a publicat studiul de fezabilitate pe care 
l-a realizat privind un acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo în luna octom-
brie. În perspectiva adoptării unei decizii de deschidere a negocierilor în vederea 
încheierii unui acord de stabilizare și de asociere cu Kosovo, Consiliul a hotărât în 
luna decembrie ca, pe parcursul președinției irlandeze, să examineze progresele 
realizate de Kosovo, pe baza unui raport întocmit de Comisie și de ÎR/VP. În luna 
februarie, a fost numit un nou Reprezentant Special al UE în Kosovo, dl Samuel 
Žbogar, iar mandatul EULEX a fost prelungit până în iunie 2014.

Dialogul Belgrad-Pristina

Dialogul Belgrad-Pristina, desfășurat sub egida UE, a fost încetinit pe parcursul 
perioadei electorale din Serbia, și anume în prima jumătate a anului 2012, însă 
eforturile de punere în aplicare au continuat (printre altele, în domenii precum 
registrul civil, diplomele universitare și libertatea de circulație). Activitatea de 
punere în aplicare s-a intensificat, în special în ceea ce privește punerea în apli-
care a gestionării integrate a frontierelor (GIF). Dialogul a continuat la un nivel 
politic înalt în octombrie, iar între lunile octombrie și decembrie 2012 au avut loc 
trei reuniuni între prim-miniștrii Dačić și Thaçi.

Mostar (Bosnia și 
Herțegovina).

O  U N I U N E  E U R O P E A N ă  M A I  P U T E R N I C ă  Î N  L U M E 165O  U N I U N E  E U R O P E A N ă  M A I  P U T E R N I C ă  Î N  L U M E



Asistența pentru preaderare – IPA

În 2012, suma totală alocată țărilor implicate în procesul de aderare și acordată 
pe baza Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) s-a ridicat la 1 846 
de milioane EUR, în această sumă fiind cuprinsă și asistența pentru beneficiari 
multipli. Cu titlu comparativ, în 2011, suma s-a ridicat la 1 746 de milioane EUR, 
iar în 2010 la 1 543 de milioane EUR. La sfârșitul anului 2012, sumele alocate 
acestor țări în cadrul asistenței pentru preaderare începând din 2007 s-au ridicat, 
în total, la 9 298 de milioane EUR.

ASISTENȚA ACORDATĂ ȚĂRILOR CANDIDATE ȘI POTENȚIAL CANDIDATE ÎN 
2012:

Țară
Alocări IPA 2012  

(în prețuri curente; în milioane EUR)

Albania 94,57

Bosnia și Herțegovina 107,87

Croația 155,59

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 101,47

Islanda 12,00

Kosovo 68,80

Muntenegru 34,95

Serbia 202,10

Turcia 856,32

Program cu beneficiari multipli 212,70

Total 1 846,37

În 2012, asistența acordată comunității cipriote turce pentru dezvoltare socială și 
economică s-a ridicat din nou la 28 de milioane EUR.
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Politicile regionale și dezvoltarea

Dezvoltarea

Anul acesta a fost marcat de o revizuire a politicilor de dezvoltare ale UE. Unele 
dintre cele mai importante modificări sunt prezentate în continuare.

Odată cu adoptarea agendei schimbării [comunicarea Comisiei din octombrie 
2011 (13) și concluziile Consiliului din mai 2012 (14)] și a noilor instrucțiuni în 
materie de programare, politica de dezvoltare a UE se va concentra asupra țărilor 
care au cel mai mult nevoie de ajutor și a domeniilor în care UE poate avea cel 
mai mare impact în materie de reducere a sărăciei. În plus, se va acorda prioritate 
unor aspecte precum guvernanța, drepturile omului și creșterea durabilă și favo-
rabilă incluziunii. Scopul avut în vedere este acela de a obține un impact sporit și 
o vizibilitate mai mare, de a reduce costurile de tranzacție și de a promova o mai 
mare coerență între diferitele politici și diferiții actori.

Noile idei concepute pentru a atrage finanțare se numără, de asemenea, printre 
priorități și sunt conforme obiectivelor agendei schimbării. Acestea au fost expuse 
în comunicarea comună (15) care vizează creșterea impactului resurselor UE prin 
dezvoltarea de parteneriate cu alte surse de finanțare, cum ar fi sectorul privat și 
băncile de dezvoltare, precum și prin aplicarea celor mai recente politici în mate-
rie de eficacitate a ajutorului.

Ajutor pentru comerț și preferințe la import

S-a confirmat încă o dată că, în pofida crizei economice actuale, UE și statele 
sale membre rămân cel mai mare furnizor de ajutor pentru comerț la nivel 
mondial. UE a furnizat aproximativ o treime din totalul ajutorului pentru 
comerț la nivel mondial, suma totală alocată fiind de 10,7 miliarde EUR. 
Sprijinul pentru comerț ajută țările să elaboreze strategii comerciale, să con-
struiască infrastructuri legate de comerț și să își îmbunătățească capacita-
tea de producție pentru a încuraja creșterea economică și a reduce sărăcia.

De asemenea, UE a revizuit sistemul de preferințe la import în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare care au cel mai mult nevoie de ajutor, denumit 
sistemul generalizat de preferințe (SGP); noul sistem va intra în vigoare în-
cepând cu 1 ianuarie 2014. Pentru a se garanta un impact mai mare asupra 
țărilor care au cel mai mult nevoie de ajutor, noul sistem se va concentra pe 
un număr mai redus de beneficiari (89 de țări). În același timp, țările care 
asigură efectiv respectarea convențiilor internaționale privind drepturile 
omului, drepturile lucrătorilor, mediul și buna guvernanță vor beneficia de un 
sprijin sporit.
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Consolidarea sprijinului bugetar și mobilizarea  
resurselor interne
În mai 2012, Consiliul a aprobat Comunicarea Comisiei privind abordarea viitoare 
a sprijinului bugetar al UE destinat țărilor terțe (16). Sprijinul bugetar, ca „vector al 
schimbării”, intenționează să abordeze cinci provocări majore în materie de 
dezvoltare:

 � promovarea drepturilor omului și a valorilor democratice;

 � îmbunătățirea gestiunii financiare, stabilitatea macroeconomică, creșterea 
economică favorabilă incluziunii și lupta împotriva corupției și a fraudei;

 � promovarea reformelor sectoriale și îmbunătățirea furnizării serviciilor la nivel 
de sector;

 � construcția statală în statele fragile și abordarea provocărilor legate de 
dezvoltare în statele insulare mici în curs de dezvoltare (SIDS) și în țările și 
teritoriile de peste mări (TTPM), precum și

 � îmbunătățirea mobilizării veniturilor interne și reducerea dependenței de 
ajutor.

În 2012, Comisia Europeană și-a consolidat sprijinul acordat unei inițiative tripar-
tite (cu Banca Mondială și cu OCDE), lansată în 2011, referitoare la prețurile de 
transfer. Obiectivul urmărit constă în crearea, în țările în curs de dezvoltare, a 
unor capacități de monitorizare și de audit ale practicilor internaționale de calcu-
lare a costurilor adoptate de companiile multinaționale. De asemenea, Comisia a 
lansat o inițiativă legislativă privind raportarea pentru fiecare țară în parte, în 
scopul îmbunătățirii transparenței plăților efectuate de marile companii 
multinaționale europene cotate la bursă, care își desfășoară activitățile în indus-
triile extractive și de exploatare forestieră, în favoarea guvernelor țărilor-gazdă 
(impozite, prelevări, redevențe etc.).

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
Uniunea Europeană și-a luat angajamentul ca, până în anul 2015, să atingă 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). De-a lungul ultimului deceniu, 
ODM au reprezentat un puternic instrument pentru mobilizarea politică în materie 
de dezvoltare. Cu toate acestea, deși s-au înregistrat în mod indiscutabil unele 
succese (de exemplu, accesul la apă potabilă), trebuie realizate în continuare 
progrese importante în alte domenii (de exemplu, sănătatea copilului și a 
mamei).

În perspectiva revizuirii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului ale ONU, care ar 
trebui să aibă loc în toamna anului 2013, Comisia a lansat discuții privind o 
eventuală agendă internațională în materie de dezvoltare după 2015.

Treizeci și două de milioane de persoane au beneficiat de 
acțiunile UE în domeniul apei

Contribuția UE la ODM privind accesul la apă și la canalizare se află în centrul 
activității sale privind reducerea sărăciei. Inițiativa ODM a UE a permis alo-
carea sumei suplimentare de 1 miliard EUR în favoarea statelor din Africa, 
Zona Caraibilor și Pacific (statele ACP) pentru a le ajuta să îndeplinească 
ODM care beneficiază de cea mai puțină atenție (sprijinind în continuare 
țările care au înregistrat progrese extrem de satisfăcătoare). Având la 
dispoziție 266 de milioane EUR, accesul la apă și salubrizarea reprezintă 
unul dintre cele patru ODM vizate în mod specific de această inițiativă.
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Agricultura durabilă și securitatea alimentară și nutrițională figurează printre 
prioritățile agendei UE de cooperare pentru dezvoltare pe termen lung. În ultimii 
ani, s-a înregistrat o creștere a numărului de catastrofe la nivel mondial, cum ar 
fi perioadele de secetă și inundațiile, și au apărut unele presiuni recurente precum 
prețurile ridicate la produsele alimentare. Pentru țările care se confruntă cu o 
insecuritate alimentară cronică, aceste constrângeri au agravat vulnerabilitatea 
țărilor celor mai sărace. UE și-a intensificat sprijinul pentru a consolida capacita-
tea de rezistență la astfel de șocuri. UE este hotărâtă să își consolideze sprijinul 
pentru a putea îndeplini cele trei cerințe-cheie reprezentate de accesul la apă, la 
energie și la alimente. Aceste eforturi au fost de altfel reflectate în Raportul eu-
ropean pe 2012 privind dezvoltarea, intitulat „Abordarea deficitului de resurse: 
gestionarea apei, a energiei și a terenurilor pentru o creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii”, care furnizează orientări în materie de dezvoltare pentru a integra 
sectoarele apei, energiei și terenurilor, care sunt legate între ele.

Ocuparea forței de muncă, protecția socială  
și incluziunea socială
În luna august, Comisia a adoptat prima sa comunicare privind protecția socială 
în cadrul activităților de cooperare pentru dezvoltare ale Uniunii Europene (17). 
Aceasta prezintă modul în care viitorul ajutor al UE ar trebui să fie pus în aplicare 
pentru a sprijini dezvoltarea politicilor și a sistemelor de protecție socială ale 
țărilor vizate, în conformitate cu agenda schimbării, care pledează pentru conso-
lidarea protecției sociale în vederea unei creșteri favorabile incluziunii. Mult prea 
des, categoriile cele mai vulnerabile (femei, copii, persoane cu handicap, persoane 
în vârstă) sunt excluse de la crearea bunăstării. Lipsa protecției sociale reprezintă 
un obstacol puternic în calea dezvoltării durabile pe termen lung atât a țărilor cu 
venituri medii, cât și a celor cu venituri scăzute.

Andris Piebalgs, comisar 
pentru dezvoltare, alături 
de pescari lângă lacul 
Turkana, în Kenya.
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Acorduri de parteneriat economic
Până în prezent, au fost semnate acorduri de parteneriat economic cu 3 regiuni 
[Cariform, Pacific (Papua Noua Guinee) și Africa de Est și de Sud], accentul fiind 
plasat în prezent pe punerea în aplicare a acestor acorduri. Negocierile dintre UE 
și celelalte regiuni din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP) rămase sunt în de-
rulare, iar în ultimele luni s-a înregistrat un progres semnificativ în ceea ce 
privește unele regiuni. UE rămâne convinsă că, datorită accesului privilegiat pe 
care îl oferă țărilor ACP la piața sa, acordurile de parteneriat economic vor crea 
cadrul adecvat pentru stimularea creșterii durabile și a investițiilor.

Răspunsuri la criza umanitară

Aniversarea a 20 de ani de la înființarea ECHO
Creat în urmă cu 20 de ani, departamentul pentru ajutor umanitar (ECHO) al 
Comisiei Europene este în prezent o inițiativă emblematică pentru solidaritatea 
europeană și se află în topul eforturilor internaționale de salvare a vieților și de 
alinare a suferinței.

În ultimii 20 de ani, ECHO a acordat 14 miliarde EUR pentru satisfacerea nevoilor 
de bază ale persoanelor aflate în situații de conflict sau afectate de catastrofe 
naturale. Privită în ansamblu, Europa – Comisia și statele sale membre – este cel 
mai mare donator de ajutor umanitar din lume.

În ultimii ani, Comisia a furnizat anual o asistență financiară în valoare de 1 mi-
liard EUR pentru aproape 150 de milioane de persoane din peste 80 de țări terțe, 
ceea ce reprezintă mai puțin de 1 % din bugetul total al Uniunii Europene.

Instituirea EU Aid Volunteers (Corpul voluntar european de ajutor umanitar)
Pe baza experienței acumulate în urma proiectelor-pilot din 2011 și 2012 și a 
consultărilor extinse cu organizațiile umanitare și cu alte părți interesate, Comisia 
a adoptat în septembrie un proiect de regulament (18) de instituire a acestui corp. 
Se propune ca EU Aid Volunteers să fie pe deplin funcțional începând cu 2014, 
urmând să instruiască și să trimită pe teren aproximativ 10 000 de voluntari 
umanitari în anii următori.

Vizita efectuată de 
Kristalina Georgieva, 

comisarul pentru 
cooperare internațională, 
ajutor umanitar și reacție 

la situații de criză, la o 
tabără de refugiați din 
Kilis, la granița dintre 

Turcia și Siria.
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Politica regională

Europa de Vest

Cooperarea cu țările membre ale Asociației Europene a Liberului 
Schimb (AELS)
Legăturile strânse dintre UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia au fost consolida-
te în continuare, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Spațiului Economic Euro-
pean (SEE). Au fost depuse eforturi deosebite pe parcursul anului 2012 în vederea 
abordării numărului considerabil de acte ale UE referitoare la piața unică, ce nu 
au fost încă încorporate în Acordul privind SEE. În decembrie 2012, SEAE și Comi-
sia și-au prezentat evaluarea asupra funcționării SEE în vederea unor discuții cu 
statele membre ale UE. Consiliul UE-SEE s-a reunit în lunile mai și noiembrie 
2012.

Cooperarea UE cu Elveția s-a intensificat prin încheierea unui acord administrativ 
de cooperare între Agenția Europeană de Apărare (AEA) și Oficiul elvețian de ar-
mament și prin prelungirea cu doi ani a participării Elveției la programul-cadru de 
cercetare al Euratom (PC7 Euratom).

Consiliul și-a prezentat evaluarea politică a relațiilor cu cele patru țări membre 
ale AELS în concluziile sale din 20 decembrie 2012 (19) consacrate acestui 
subiect.

Andorra, Monaco și San Marino
La 20 noiembrie, Comisia a adoptat o comunicare privind îmbunătățirea relațiilor 
UE cu Andorra, Monaco și San Marino (20), care a stabilit cinci opțiuni pentru o 
integrare sporită a acestor țări în UE. Consiliul din luna decembrie a adoptat o 
serie de concluzii prin care saluta această comunicare și invita Comisia să anali-
zeze în continuare două opțiuni, și anume participarea acestor țări mici la Spațiul 
Economic European și negocierea unui acord-cadru sau a mai multor acorduri-ca-
dru de asociere cu acestea.

Cooperarea regională în Europa de Sud-Est
S-au realizat progrese semnificative, cu sprijinul UE, în domeniul cooperării regi-
onale în Europa de Sud-Est (SEE) și au fost întreprinse măsuri care au contribuit 
la reconcilierea regională, prin inițiative precum inițiativele Igman și RECOM (Co-
misia pentru reconciliere). De asemenea, s-au înregistrat progrese și în ceea ce 
privește cooperarea în sectoare specifice, inclusiv în ceea ce privește Comunitatea 
Energiei, Acordul central european de comerț liber (CEFTA) și Școala regională de 
administrație publică (ReSPA). Consiliul de Cooperare Regională (CCR) a continuat 
punerea în aplicare a strategiei sale și a programului său de lucru pentru perioada 
2011-2013, care au fost elaborate cu ajutorul UE. Acesta a participat, de aseme-
nea, la o nouă inițiativă, SEE 2020, care are drept obiectiv adaptarea Strategiei 
Europa 2020 la necesitățile și la realitățile țărilor din Europa de Sud-Est. În iunie 
2012, a fost numit un nou secretar general al CCR, dl Goran Svilanovic.
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Arctica/Dimensiunea Nordică
Noua comunicare comună (21) a Înaltului Reprezentant și a Comisiei Europene 
privind regiunea arctică, adoptată în iunie 2012, subliniază că, întrucât în regiu-
nea arctică au loc schimbări rapide și fundamentale, evoluția situației în regiune 
este din ce în ce mai importantă pentru Uniunea Europeană din punct de vedere 
strategic, economic și din punctul de vedere al mediului. UE dorește să colaboreze 
mai mult cu partenerii din Arctica pentru a aborda în mod constructiv și prin coo-
perare provocările comune în domenii precum dezvoltarea durabilă și protecția 
eficace a mediului. Comunicarea propune măsuri pentru un angajament con-
structiv al UE în regiunea arctică, care pot fi rezumate în trei cuvinte: cunoștințe, 
responsabilitate și angajament.

Politica privind Dimensiunea Nordică și structurile sale oferă un cadru pentru o 
cooperare practică, orientată spre rezultate, în care UE și statele sale membre să 
colaboreze cu Islanda, Norvegia și Rusia în cadrul unor proiecte adoptate de co-
mun acord. Crearea Fondului de sprijin pentru finanțarea activităților în materie 
de logistică și transporturi din cadrul parteneriatului urmează modelul prevăzut 
în cadrul Parteneriatului de mediu și consolidează abordarea UE privind coopera-
rea regională nordică.

Africa
Buna guvernanță, respectarea drepturilor omului și reformele economice rămân 
în continuare priorități ale politicii UE față de Africa. Venind în sprijinul unor 
organizații regionale relevante, UE s-a angajat ca, în temeiul articolului 96 din 
Convenția de la Cotonou, să găsească soluții la problemele politice întâmpinate 
de anumite țări (Guineea, Guineea-Bissau, Madagascar, Zimbabwe). UE a sprijinit 
transferul constituțional de competențe în Malawi și în Etiopia, furnizând 
asistență proceselor electorale desfășurate în mai multe țări, inclusiv în Ghana, 
Senegal și Sierra Leone.

Cooperarea strânsă cu Uniunea Africană (UA) este integrată în Strategia comună 
UE-Africa, care este cadrul general de cooperare între cele două continente. 
Parteneriatul strategic a fost consolidat prin contactele politice la nivel înalt între 
Înaltul Reprezentant și alți înalți demnitari, prin stabilirea de contacte regulate 
între cele două comisii și printr-o serie de inițiative tematice concrete la nivel 
politic și tehnic.

Sahel/Mali
Începând cu 2010, UE a elaborat și a pus în aplicare, în strânsă coordonare cu 
guvernele din Mali, Mauritania și Niger, Strategia pentru securitate și dezvoltare 
în regiunea Sahel, cu scopul de a promova simultan securitatea, buna guvernanță 
și dezvoltarea la nivel local, național și regional.

Criza care a survenit în Mali în 2012 a evidențiat importanța acestei abordări 
globale. Este necesar să se găsească o soluție durabilă la criza politică și la criza 
în materie de securitate din Mali pentru asigurarea păcii și a dezvoltării în întrea-
ga regiune Sahel. Trebuie însă abordate și problemele legate de securitate și de 
dezvoltare care vizează întreaga regiune Sahel, inclusiv Mali.

Mai concret, în 2012, UE a accelerat punerea în aplicare a strategiei sale în Ma-
uritania și în Niger. În Niger, a fost lansată în luna iulie o nouă misiune a UE 
(EUCAP SAHEL), menită să asigure instruirea forțelor interne de securitate și 
consolidarea coordonării cu Mali și Mauritania în vederea combaterii activităților 
infracționale, inclusiv traficul de droguri și terorismul. De asemenea, au fost lan-
sate proiecte, au fost planificate proiecte viitoare în sectorul securității și în alte 
componente ale strategiei, inclusiv combaterea radicalizării.

R A P O R T  G E N E R A L  2 0 1 2  —  C A P I T O L U L  5172



În Mali, UE este hotărâtă să contribuie în mod substanțial la reconstruirea, stabi-
lizarea și consolidarea unei păci durabile, în special în nordul țării. Pe termen 
scurt, UE se angajează să răspundă solicitării formulate în mod oficial de către 
guvernul din Mali de a sprijini modernizarea și instruirea forțelor de apărare 
maliene, sub controlul legitim al autorității civile. Această misiune a UE de forma-
re va răspunde, de asemenea, necesității de a contribui la restabilirea lanțului de 
comandă, de a genera o amenințare credibilă de recurgere la forță și de a induce 
forțelor militare respectul pentru dreptul internațional umanitar. De asemenea, 
UE este hotărâtă să contribuie financiar la o misiune internațională de sprijin în 
Mali, coordonată de Africa.

Acest angajament al UE se înscrie în cadrul unui sprijin politic global în favoarea 
restabilirii autorității de stat, a tranziției politice, a reunificării și a stabilității în 
Mali.

Criza alimentară din Sahel
Criza alimentară și nutrițională acută survenită în Sahel afectează 18 milioane 
de persoane, dintre care se consideră că 8 milioane de adulți și peste un milion 
de copii sunt expuși unor riscuri grave. Comisia Europeană a alocat suma supli-
mentară de 164,5 milioane EUR pentru a consolida și a completa acțiunile de 
dezvoltare existente în materie de securitate alimentară în regiune. Această 
sumă se adaugă fondurilor alocate sectorului securității alimentare din Maurita-
nia, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Ciad și Senegal, care reprezintă aproximativ 220 
de milioane EUR.

SITUAȚIA VEGETAȚIEI ÎN SAHEL ÎN AUGUST 2011, CENTRUL COMUN DE 
CERCETARE
Criza alimentară din Sahel din anul 2012 a fost cauzată parțial de recolte slabe în 
anumite părți din Sahel în 2011 în urma secetei. Sursa: JRC.

Mai mult, în 2012, UE a anunțat că trebuie să se depună eforturi suplimentare 
pentru a proteja mijloacele de subzistență ale populației din medii vulnerabile, 
prin alocarea a 250 de milioane EUR în vederea sprijinirii activităților de redresare 
imediată în Cornul Africii (inițiativa SHARE destinată sprijinirii rezilienței în Cornul 
Africii), în timp ce 320 de milioane EUR au fost mobilizate pentru a face față 
cauzelor profunde ale insecurității alimentare în Sahel. În iunie 2012, UE a lansat 
o a doua inițiativă destinată eradicării în mod durabil și permanent a foametei și 
a malnutriției în regiunea Sahel, prin intermediul unui parteneriat global intitulat 
AGIR-Sahel (Alliance globale pour l’Initiative Résilience – „Alianța mondială pentru 
inițiativa privind reziliența”).

Republica Democratică Congo (RDC)
În 2012, această țară s-a confruntat cu o nouă perioadă de instabilitate politică 
și în materie de securitate, cauzată atât de dificultățile apărute în urma alegerilor 
prezidențiale și parlamentare din 28 noiembrie 2011, cât și de reluarea ostilităților 
între Kivu și estul RDC ca urmare a rebeliunii M23 (March 23 Movement) împotri-
va forțelor armate congoleze naționale (FARDC) în luna aprilie. Misiunea UE de 
observare a alegerilor a formulat o serie de recomandări pentru a îmbunătăți 
etapele următoare ale ciclului electoral actual (alegeri provinciale și locale), 
printre care figura și reorganizarea comisiei electorale naționale, un plan de re-
formă care a fost finalizat și aprobat de parlamentul RDC ulterior, în decursul 
anului 2012.

Mauritania

Senegal

Mali

Burkina Faso

Niger

Nigeria

Ciad

Foarte proastă Mediocră Normală Bună Foarte bună

Țară Provincie
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În estul RDC, UE și-a mobilizat rapid resursele și instrumentele diplomatice, 
neprecupețind niciun efort pentru a limita conflictul și consecințele umanitare ale 
acestuia. La 17 septembrie 2012, președintele Van Rompuy a participat la o reu-
niune la nivel înalt a ONU referitoare la situația din estul RDC, la care au luat 
parte, de asemenea, Joseph Kabila, președintele RDC, și Paul Kagamé, președintele 
Rwandei. Cu acest prilej, au fost condamnate rebeliunile din RDC și au fost încu-
rajate soluțiile politice bazate pe dialog. ÎR/VP Catherine Ashton a urmărit îndea-
proape situația și i-a invitat în mod clar pe președintele RDC și pe cel al Rwandei 
să adreseze un îndemn la calm, încurajând totodată căutarea de soluții. ÎR/VP a 
făcut declarații publice prin care condamna M23 și grupările armate active pe 
teritoriul RDC, reamintindu-le, de asemenea, tuturor părților responsabilitățile lor 
specifice în acest proces, inclusiv necesitatea de a permite accesul umanitar la 
populațiile aflate în pericol. Concluziile Consiliului cu privire la situația din estul 
RDC (25 iunie, 19 noiembrie și 10 decembrie) au reiterat necesitatea de a respec-
ta suveranitatea și integritatea RDC, condamnând totodată orice tip de sprijin 
acordat M23. Este indispensabil să se abordeze cauzele profunde ale conflictului 
pentru a facilita găsirea unui consens intern în Kivu și reluarea unei dinamici re-
gionale pozitive în regiunea Marilor Lacuri Africane.

Asia

Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est/Summitul Asia-Europa  
(ASEAN/ASEM)
UE și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și-au intensificat relațiile 
pe baza unui plan de acțiune pentru perioada 2013-2017, adoptat în cadrul celei 
de a 19-a reuniuni a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale 
UE-ASEAN, care a avut loc în luna aprilie în Brunei. ÎR/VP a participat, de aseme-
nea, la cea de a 19-a reuniune ministerială a Forumului regional al ASEAN, care 
a avut loc în iulie la Phnom Penh (Cambodgia), unde domnia sa a avut ocazia de 
a semna documentele de aderare a UE la Tratatul de prietenie și cooperare în 
Asia de Sud-Est, împreună cu cei zece miniștri ai afacerilor externe din țările 
ASEAN. În cadrul consultării privind terorismul și criminalitatea transnațională la 
care au participat înalți demnitari din țările UE și ASEAN, care a avut loc la Bang-
kok (Thailanda) în septembrie 2012, s-au înregistrat progrese în dialogul privind 
aspectele în materie de securitate comună.

În 2012, UE și-a îmbunătățit semnificativ relațiile cu Asia. În special, cea de a 
noua reuniune la nivel înalt a ASEM, organizată în 2012 în Laos, a permis conti-
nuarea dialogului interregional dintre Europa și Asia. UE negociază acorduri 
ambițioase de liber schimb cu mai multe state din ASEAN. UE și Singapore au 
încheiat, în luna decembrie, negocieri cu privire la unul dintre cele mai cuprinză-
toare acorduri de liber schimb pe care UE le-a negociat vreodată. Acesta va crea 
noi oportunități de colaborare comercială pentru întreprinderile europene și sin-
gaporeze, piața singaporeză în continuă creștere oferind un potențial de export 
pentru întreprinderile din UE în domeniile industriei, agriculturii și serviciilor. În 
plus, negocierile cu Malaysia și Vietnam sunt în derulare. Pe lângă liberalizarea 
comerțului cu mărfuri, aspectele vizate au inclus achizițiile publice, dezvoltarea 
durabilă, serviciile și investițiile, proprietatea intelectuală și concurența.

José Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 

Europene, la al nouălea 
summit Asia-Europa.
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Iran
UE rămâne pe deplin angajată în găsirea unei soluții diplomatice la problema 
nucleară iraniană prin negocieri, pe baza Tratatului de neproliferare nucleară 
(TNP) și a punerii în aplicare complete a tuturor rezoluțiilor relevante ale Consi-
liului de Securitate al ONU și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale 
a Energiei Atomice (AIEA). ÎR/VP, împreună cu grupul E3+3, din care fac parte 
Germania, Franța, Regatul Unit, China, Rusia și Statele Unite, și-a continuat efor-
turile menite să asigure participarea Iranului la un proces de negociere serios, cu 
mai multe runde de discuții în acest an. Iranul a fost invitat să adopte măsuri 
concrete și practice care să genereze încredere în caracterul exclusiv pașnic al 
programului nuclear iranian și să își respecte toate obligațiile internaționale 
pentru a răspunde preocupărilor profunde ale comunității internaționale. În plus, 
Iranul trebuie să coopereze pe deplin cu AIEA pentru a rezolva problemele 
nesoluționate încă, inclusiv cele care se referă la posibile dimensiuni militare.

Pentru a răspunde preocupărilor exprimate în ceea ce privește programul nuclear 
iranian, UE aplică sancțiuni împotriva Iranului, punând în aplicare atât deciziile 
ONU, cât și măsuri autonome. Ca reacție la noile surse de preocupare bazate pe 
un raport AIEA din noiembrie 2011, Consiliul a adoptat, în ianuarie 2012, o nouă 
rundă de sancțiuni aspre împotriva Iranului, inclusiv interdicția privind importul de 
petrol brut și de produse petroliere iraniene. În plus, din cauza faptului că Iranul 
nu s-a angajat în mod serios în negocieri, Consiliul a decis, în octombrie 2012, să 
impună un nou pachet de sancțiuni aspre, pentru a-și reconfirma angajamentul 
față de dubla abordare care prevede și aplicarea sancțiunilor.

UE a continuat să își exprime îngrijorarea față de înrăutățirea situației drepturilor 
omului în Iran și a condamnat creșterea accentuată a numărului de execuții, 
Iranul devenind una dintre țările lumii în care se aplică cel mai des pedeapsa 
capitală. De asemenea, UE și-a manifestat îngrijorarea față de faptul că Iranul nu 
protejează și nu respectă libertățile fundamentale ale cetățenilor săi, cum ar fi 
libertatea de exprimare, de întrunire, libertatea religioasă sau libertatea de opinie. 
În acest sens, UE a condamnat reprimarea sistematică a persoanelor care se 
opun actualului regim, a artiștilor, a producătorilor de film, a jurnaliștilor, a feme-
ilor, precum și a persoanelor care aparțin minorităților religioase sau etnice. UE a 
aplicat sancțiuni împotriva persoanelor responsabile de încălcări grave ale drep-
turilor omului în Iran, măsuri care au fost înăsprite în martie 2012. UE sprijină 
mandatul raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Iran, 
dl Ahmed Shaheed, și încurajează facilitarea vizitei domniei sale la Teheran.

Irak
Semnarea, la 11 mai, a unui acord de parteneriat și cooperare cu Irakul a revigo-
rat dezvoltarea relațiilor dintre UE și această țară. Ambele părți s-au angajat să 
pună rapid în aplicare acest acord pe baza unei aplicări provizorii, inclusiv a 
acordului comercial, care a intrat în vigoare la 1 august, permițând organizarea 
primelor reuniuni comune încă de la începutul anului 2013.

Yemen
UE a fost printre principalii parteneri internaționali care au acordat sprijin noului 
președinte ales al Yemenului, dl Abd-Rabbu Mansour Hadi, în primele etape ale 
unui proces de tranziție delicat și dificil. Sprijinul internațional rămâne esențial în 
consolidarea poziției președintelui și a guvernului de tranziție și în evitarea esca-
ladării violențelor în țară.
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Birmania/Myanmar
UE a instituit un nou birou la Yangon, inaugurat de ÎR/VP la 28 aprilie cu ocazia 
vizitei domniei sale în Myanmar, și a urmărit îndeaproape evoluția pozitivă recen-
tă a situației politice din această țară. În luna februarie, UE a anunțat un pachet 
excepțional de măsuri de ajutor pentru dezvoltare pentru perioada 2012-2013, 
în valoare de 150 de milioane EUR, din care 96 de milioane EUR erau deja anga-
jate până în septembrie 2012, pentru a sprijini îmbunătățirea accesului populației 
din Birmania la educație, la sănătate și la mijloace de subzistență, dar și pentru 
a consolida capacitățile unor ministere-cheie. De asemenea, UE este ferm hotă-
râtă să sprijine procesul de pace etnică, inclusiv prin furnizarea de ajutor persoa-
nelor dezrădăcinate afectate de conflictele din Myanmar. În cursul vizitei sale în 
Birmania/Myanmar din luna noiembrie, președintele Barroso a reafirmat sprijinul 
UE în favoarea reformelor substanțiale aflate în curs, anunțând totodată că UE 
acordă Centrului pentru pace din Myanmar o finanțare inițială în valoare de 
700 000 EUR.

Afganistan
În concluziile sale din 14 mai 2012, Consiliul a reafirmat angajamentul pe termen 
lung al UE și al statelor sale membre de a sprijini Afganistanul în perioada de 
tranziție și în deceniul de transformare. Conferințele internaționale care au avut 
loc la Chicago, Kabul și Tokyo au oferit un cadru cuprinzător pentru o tranziție 
reușită în Afganistan. Cu ocazia Conferinței de la Tokyo din luna iulie, UE și-a re-
afirmat angajamentul pe termen lung de a sprijini Afganistanul după 2014. A fost 
stabilit un cadru de responsabilitate reciprocă, ce a definit indicatorii aplicabili 
pentru acordarea în continuare a sprijinului din partea comunității internaționale. 
Au fost lansate negocieri referitoare la Acordul de cooperare privind parteneriatul 
și dezvoltarea. În 2012, UE a alocat 190 de milioane EUR pentru a susține pro-
grame naționale prioritare în domeniul sănătății și al agriculturii și măsuri de 
protecție socială destinate femeilor expuse unor situații de risc și aflate în conflict 
cu legea. Programele sunt în conformitate cu Strategia națională de dezvoltare a 
Afganistanului, iar ponderea asistenței UE „înscrise în buget” crește progresiv. UE 
sprijină, cu ajutorul unor măsuri de consolidare a încrederii, cooperarea politică 
dintre vecinii Afganistanului în cadrul procesului de la Istanbul.

Strângere de mână între 
Aung San Suu Kyi, 
președintă a Ligii 
Naționale pentru 

Democrație în Birmania și 
laureată a premiului Nobel 
pentru pace și José Manuel 

Barroso, președintele 
Comisiei Europene.
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Pakistan
UE continuă să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităților rurale. În regiunea 
muntoasă din nord-vestul țării, Comisia finanțează furnizarea de energie electri-
că produsă cu ajutorul energiei hidraulice pentru 75 000 de gospodării care, în 
prezent, nu au acces la energie electrică. Comisia sprijină, de asemenea, capaci-
tatea parlamentelor naționale și provinciale de a exercita un control democratic. 
Ea asigură formare profesională și echipamente pentru deputați și pentru perso-
nalul auxiliar. Comisia continuă să sprijine autoritățile din provinciile Sindh și 
Khyber-Pakhtunkhwa în ceea ce privește reformele în materie de educație, care 
vizează școlarizarea unui număr mai mare de copii, creșterea ponderii fetelor 
școlarizate și îmbunătățirea calității educației. Consiliul din ianuarie 2012 a 
aprobat Planul de angajament pe 5 ani UE-Pakistan, care stă la baza dialogului 
strategic dintre cele două părți, inițiat de către ÎR/VP cu ministrul afacerilor exter-
ne, dna Hina Rabbani Khar, în cursul vizitei domniei sale la Islamabad, care a avut 
loc la 5 iunie. În concluziile sale din 25 iunie 2012, Consiliul a salutat aceste 
măsuri, care demonstrează aprofundarea și extinderea relațiilor UE cu Pakistanul. 
UE a adoptat preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan, în ca-
drul acțiunii sale de combatere a inundațiilor devastatoare care au afectat țara. 
Aceasta înseamnă că anumite bunuri de proveniență pakistaneză pot fi scutite de 
taxe vamale atunci când intră pe teritoriul UE sau vor fi supuse anumitor plafoane 
(contingente tarifare). Aceste măsuri au intrat în vigoare în noiembrie 2012 și vor 
fi aplicate până la 31 decembrie 2013.

Bangladesh
UE a rămas partenerul comercial principal al Bangladeshului și unul dintre cei mai 
importanți parteneri ai acestei țări în materie de dezvoltare. UE a oferit asistență 
categoriilor celor mai vulnerabile ale societății, și anume refugiaților și populației 
autohtone.

Maldive
UE a depus eforturi pentru a încuraja îmbunătățirea climatului politic în Maldive 
ca urmare a „transferului de putere” survenit în februarie 2012.

Coreea de Nord
Asistența UE a constat, în principal, în crearea unei legături între ajutorul de 
urgență, reabilitare și dezvoltare în domeniul securității alimentare și al ajutorului 
umanitar. UE a alocat Coreei de Nord 20 de milioane EUR în cadrul bugetului 
programului tematic pentru securitate alimentară pentru perioada 2011-2013.

Sprijin din partea UE și 
cooperare cu Bangladesh: 
Școala Baghjur 
Pashchhimpara Shikhon, la 
Baghjur, Hobiginj 
(Shikhon – soluții 
alternative de învățare 
pentru copiii vulnerabili).
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Vietnam
UE poartă discuții cu guvernul Vietnamului cu privire la un nou program de ajutor 
începând din 2013, care să vizeze îmbunătățirea gestionării sistemului de sănă-
tate și a furnizării de servicii medicale destinate populației sărace, precum și in-
stituirea unei asigurări medicale universale. În urma semnării, în luna iulie, a unui 
acord privind un nou program în domeniul cooperării comerciale și economice, UE 
și-a confirmat intenția de a ajuta această țară să încurajeze o creștere economi-
că favorabilă persoanelor sărace, printr-o mai bună integrare a acesteia în siste-
mele comerciale globale și regionale. Această nouă inițiativă, care beneficiază de 
un buget de 15 milioane EUR, se înscrie în continuarea unui program de ajutor 
reușit, care a fost finalizat în luna iunie.

America Latină și Zona Caraibilor
În 2012, au fost realizate progrese suplimentare în ceea ce privește punerea în 
aplicare a concluziilor întâlnirii la nivel înalt dintre UE și LAC (America Latină și 
Zona Caraibilor), desfășurată la Madrid în mai 2010. UE și partenerii LAC au 
continuat să urmărească un program comun, și anume semnarea acordurilor în-
cheiate la Madrid (Acordul de asociere cu America Centrală și acordul comercial 
cu Columbia și Peru), și să abordeze prioritățile existente în domenii-cheie. În 
2012 au fost întreprinse pregătiri pentru viitoarea întâlnire la nivel înalt, care 
urmează să aibă loc la Santiago de Chile, în ianuarie 2013. Tema principală a 
acestei întâlniri, care este consacrată unei „Alianțe pentru dezvoltarea durabilă: 
promovarea investițiilor calitative din punct de vedere social și ecologic”, este 
deosebit de relevantă pentru parteneriatul UE-CELAC (Comunitatea Statelor din 
America Latină și Zona Caraibilor).

FUNDAȚIA EU-LAC 
Fundația EU-LAC și-a demarat activitatea la începutul 

anului 2012 în orașul Hamburg din Germania. 
Președintele acesteia este fostul comisar european Benita 

Ferrero-Waldner, iar directorul executiv este diplomatul 
peruan Jorge Valdez.

Olaf Scholz, primarul 
orașului Hamburg (în 

centru), o întâmpină pe 
Benita Ferrero-Waldner, 

președinta Fundației 
EU-LAC (în dreapta), 
alături de Jorge Luis 

Valdez Carrillo, director 
executiv al fundației (în 
stânga), la primăria din 

Hamburg, Germania.
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Date fiind performanța economică impresionantă, angajamentul din ce în ce mai 
solid și extins în favoarea valorilor democratice și a drepturilor omului, precum și 
influența crescândă în cadrul organizațiilor multilaterale, America Latină și Zona 
Caraibilor au dobândit o importanță din ce în ce mai mare pentru UE în anul 
2012. Cu toate acestea, relațiile pe ansamblu au fost marcate de o tendință în-
grijorătoare cu privire la practicile comerciale restrictive precum restricțiile impu-
se de Argentina la importurile de licențe, care au afectat dinamica comercială.

Mai multe progrese majore s-au înregistrat în 2012: pe de o parte, Acordul de 
asociere dintre UE și America Centrală a fost semnat în iunie 2012, în aceeași 
lună fiind semnat și acordul de liber schimb cu Columbia și Peru. Un alt pas îna-
inte esențial l-a constituit aprobarea de către Consiliu, în noiembrie 2012, a 
strategiei comune UE-Caraibi, un document important pentru relațiile cu subregi-
unea Caraibilor.

În 2012, au fost aprobate numeroase acțiuni de cooperare în favoarea Americii 
Latine, în valoare totală de aproximativ 365 de milioane EUR, dintre care unele 
vizează aspecte legate de dezvoltarea umană în Brazilia, Guatemala și Nicara-
gua. Altele au drept obiectiv aspecte referitoare la coeziunea socială, după cum 
este cazul în Mexic și Uruguay, în timp ce altele vizează îmbunătățirea mediului 
de afaceri și dezvoltarea economică a regiunii, și anume în Nicaragua și Peru. În 
plus, acțiunile aferente adaptării la schimbările climatice și conservării resurselor 
naturale au beneficiat, de asemenea, de sprijin, și anume în Bolivia și Honduras.

Punerea în aplicare a Facilității de investiții pentru America Latină (LAIF), care 
promovează investițiile în infrastructura de bază pentru o dezvoltare socioecono-
mică echitabilă și durabilă, se desfășoară în continuare cu succes. Au fost orga-
nizate șase reuniuni ale comitetelor operaționale, în cadrul cărora s-au aprobat 
șaptesprezece proiecte, iar alte două proiecte au primit o aprobare provizorie, cu 
o contribuție totală din partea LAIF de 92,8 milioane EUR, ceea ce a permis mo-
bilizarea unei investiții totale de aproape 3,3 miliarde EUR.

În ansamblu, UE a participat foarte activ la promovarea statului de drept și a 
bunei guvernanțe în regiune. Securitatea a rămas una dintre principalele priorități 
ale agendei UE referitoare la regiunea LAC. A fost adoptată o nouă strategie re-
gională pentru America Centrală în materie de securitate. Aceasta prevede o 
monitorizare a UE prin intermediul mecanismului „Grupul de prieteni”, care 
reunește toți donatorii ce își desfășoară activitatea în acest sector. UE va sprijini 
anumiți piloni ai acestei strategii regionale prin intermediul cooperării sale regio-
nale cu America Centrală.
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Continuarea și consolidarea dialogului politic cu această regiune rămân aspecte 
prioritare. UE și țările din Zona Caraibilor au colaborat în vederea elaborării unei 
strategii regionale comune care va consolida dimensiunea politică a relației lor, 
pe lângă cooperarea în domeniul comerțului și al dezvoltării. Comisia Europeană 
sprijină ferm programul de integrare regională al Comunității Caraibilor (Caricom) 
și angajamentul Forumului Caraibilor (Cariforum) în ceea ce privește acordul de 
parteneriat economic (APE) cu Uniunea Europeană, care reglementează modul în 
care cele două regiuni vor coopera în numeroase domenii comerciale.

Reconstrucția locuințelor și planificarea urbană în Haiti

Haiti rămâne cea mai săracă țară din Zona Caraibilor. Situația din țară, care 
era deja complexă înainte de cutremurul produs în 2010, a devenit cu mult 
mai complicată în urma catastrofei, Haiti confruntându-se cu numeroase 
dificultăți legate de infrastructură, dar și cu provocări pe plan social și politic. 
În conformitate cu prioritățile stabilite de autoritățile haitiene, asistența pen-
tru dezvoltare acordată de UE și de statele sale membre se concentrează 
asupra următoarelor domenii: infrastructură, apă și salubrizare, educație, 
sănătate, guvernare, agricultură și dezvoltare rurală. În 2012, s-a pus un 
accent deosebit pe sprijinirea reconstrucției locuințelor și pe dezvoltarea ur-
bană durabilă în cartierele defavorizate afectate de cutremur. Au fost aloca-
te 23,5 milioane EUR suplimentare în favoarea unui program aflat în derula-
re, incluzând sprijin pentru reconstrucția locuințelor, infrastructura urbană și 
capacitatea administrațiilor locale în materie de planificare teritorială, redu-
cere a riscurilor de catastrofe și gestionare a terenurilor. Acest program, care 
beneficiază de un buget total de 59,4 milioane EUR, va contribui la asigura-
rea tranziției de la ajutorul de urgență la cel pentru reconstrucție și 
dezvoltare.
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(1) Comunicarea comună – Parteneriatul estic: o foaie de parcurs până la 

reuniunea la nivel înalt din toamna anului 2013 [JOIN(2012) 13].

(2) http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/usa_en.htm

(3) http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/china/
china_en.htm

(4) http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/india_en.htm

(5) Concluziile Consiliului Afaceri Externe din 25 iunie 2012 (http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.
pdf).

(6) Comunicare comună – Drepturile omului și democrația în centrul acțiunilor 
externe ale Uniunii Europene: către o abordare mai eficientă [COM (2011) 
886].
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(9) Comunicarea Comisiei privind principalele constatări din raportul complet 
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[COM(2012) 601].
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index_en.htm

(11) Comunicarea Comisiei – Avizul Comisiei privind cererea Albaniei de aderare 
la UE [COM(2010) 680].

(12) Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este 
conformă RCSONU 1244/99 și Avizului Curții Internaționale de Justiție 
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(13) Comunicarea Comisiei – Creșterea impactului politicii UE în domeniul 
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(14) Concluziile Consiliului Afaceri Externe din 14 mai 2012 (http://register.
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(15) Comunicarea comună – Europa în lume: o nouă abordare privind finanțarea 
acțiunii externe a UE [COM(2011) 865].
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Dublin – un teanc de buletine de vot în favoarea 
opțiunii „Da” în cursul numărării voturilor din cadrul 
celui de al doilea referendum, crucial, organizat în 
Irlanda cu privire la Tratatul de la Lisabona.

2009



CAPITOLUL 6

 � Instituțiile și organismele europene în acțiune
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Instituțiile Uniunii au fost ocupate din plin cu sarcini legate de răspunsul la criza 
financiară și economică. În ciuda aspectelor dificile care trebuiau examinate și a 
deciziilor dificile care se impuneau, instituțiile au fost la înălțimea așteptărilor, 
furnizând soluții cuprinzătoare la probleme foarte complexe. Deciziile luate, 
propunerile prezentate, avizele formulate și actele legislative promulgate au 
reprezentat tot atâtea măsuri ferme de reformă care au fost întreprinse pentru 
a gestiona criza și pentru a oferi baze solide pentru relansarea economică. 
Pe lângă volumul mare de muncă legat de situația financiară și economică, 
instituțiile și organismele UE și-au asumat și alte sarcini considerabile în 
interesul cetățenilor Uniunii și al restului lumii. Rolul parlamentelor naționale în 
exercitarea noii misiuni care le-a fost încredințată prin Tratatul de la Lisabona a 
constituit, de asemenea, o caracteristică relevantă a anului trecut.
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Parlamentul European

Dezbateri-cheie

În cel de al treilea an al mandatului său, Parlamentul European a trebuit să facă 
față unui volum de muncă important, bogat și variat, care a vizat în special 
activitățile legislative și politice referitoare la aspecte financiare și economice. 
Acestor chestiuni li s-a dedicat o mare parte din timpul legislaturii. Alte dezbateri 
politice la nivel înalt au fost purtate pe marginea tradiționalei prezentări a pro-
gramului de lucru al președințiilor asigurate prin rotație de Danemarca și Cipru și 
a dezbaterilor pe marginea discursului privind starea Uniunii.

În cadrul unei sesiuni plenare din luna ianuarie, s-au purtat dezbateri pe tema 
evoluțiilor politice din Ungaria, în prezența prim-ministrului maghiar Viktor Orbán, 
la cererea acestuia. Președinția Consiliului și José Manuel Barroso, președintele 
Comisiei, au dat declarații prudente, punând accentul, în special, pe problema 
compatibilității anumitor acte legislative maghiare cu legislația UE și insistând, 
de asemenea, asupra respectării în mai mare măsură a valorilor și drepturilor 
fundamentale. În cadrul sesiunii plenare din februarie s-a adoptat o rezoluție în 
lumina dezbaterilor pe această temă, în care se exprima „îngrijorarea profundă 
față de situația din Ungaria” și se făcea apel la guvernul ungar, „în interesul co-
mun al cetățenilor maghiari și al Uniunii Europene”, să se conformeze recoman-
dărilor, obiecțiilor și solicitărilor Comisiei Europene, ale Consiliului Europei și al 
Comisiei de la Veneția (Comisia europeană pentru democrație prin drept). Comisia 
a fost invitată să monitorizeze îndeaproape posibilele modificări legislative și 
punerea în aplicare a legislației ungare, precum și conformitatea acestora cu lite-
ra și spiritul tratatelor europene; de asemenea, a fost invitată să efectueze un 
studiu amănunțit cu privire la o serie de principii și domenii-cheie.

A doua jumătate a anului a început, de asemenea, cu o dezbatere similară în care 
a fost analizată situația politică din România. Comisia și-a evidențiat impar-
țialitatea în calitate de gardian al tratelor, atrăgând totodată atenția asupra 
necesității de a monitoriza sistemele judiciare din toate statele membre.

Parlamentul a organizat, de asemenea, o dezbatere în plen consacrată site-ului 
internet lansat de partidul neerlandez PVV, care a fost condamnat aproape în 
unanimitate.

În cele din urmă, având în vedere evoluțiile din cadrul Consiliului, președinția 
daneză a trebuit să facă față unor presiuni la sfârșitul mandatului său, ca urmare 
a deciziei Consiliului de a modifica temeiul juridic al pachetului Schengen. Având 
în vedere importanța căpătată de acestă problematică, Parlamentul a organizat 
o altă dezbatere în luna iulie cu privire la multiplele încălcări ale normelor Schen-
gen (11 cazuri citate de către Comisie), cu scopul de a sublinia necesitatea unui 
mecanism al UE bazat pe metoda comunitară.

Una dintre evoluțiile mai importante ale anului încheiat a fost respingerea de 
către Parlament, în luna iulie, a Acordului comercial de combatere a contrafacerii 
(ACTA). Deși hotărâse, în temeiul articolului 218 alineatul (11) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, să ceară avizul Curții de Justiție a Uniunii Europe-
ne cu privire la compatibilitatea ACTA cu dispozițiile tratatelor, în luna decembrie, 
Comisia a hotărât să își retragă cererea.

Membri ai Parlamentului 
European votează în cadrul 
unei sesiuni plenare la 
Strasbourg (Franța).
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Rolul Parlamentului în contextul crizei 
economice și financiare

Pe lângă evoluțiile politice, tema principală a dezbaterilor în sesiune plenară au 
constituit-o criza economică și strategiile de ieșire din criză, precum și proiectele 
pe termen mai lung de consolidare a integrării economice, monetare și bugetare. 
Președintele Barroso a intervenit constant în cadrul acestor dezbateri, uneori 
alături de Olli Rehn, vicepreședinte al Comisiei și comisarul pentru afaceri econo-
mice și monetare și moneda euro și de Herman Van Rompuy, președintele Consi-
liului European. Președintele Barroso a furnizat Parlamentului, la intervale regu-
late, informații actualizate cu privire la planurile și propunerile concrete ale 
Comisiei de combatere a crizei – inclusiv prezentări ale comunicărilor de actuali-
tate ale Comisiei privind „pachetul de măsuri privind ocuparea forței de muncă” și 
„creștere pentru Grecia”, precum și ale analizei anuale a creșterii 2013 realizate 
de Comisie și ale proiectului său pentru o uniune economică și monetară (UEM) 
profundă și veritabilă – și a militat în mod repetat pentru necesitatea de a îmbina 
stabilitatea financiară și consolidarea bugetară cu o creștere economică durabilă 
și cu crearea de locuri de muncă. În special, președintele Barroso a pledat cu 
hotărâre în favoarea metodei comunitare, respingând în mod ferm orice discuție 
generatoare de disensiuni cu privire la „învingători și învinși” și, în luna mai, su-
gerând Parlamentului încheierea unui acord interinstituțional privind inițiativa 
pentru creștere economică. În decursul anului, s-a putut constata faptul că, deși 
se acorda în continuare atenție aspectelor legate de guvernanța sistemică, efec-
tele crizei erau și ele din ce în ce mai mult în centrul atenției; în intervențiile lide-
rilor politici și ale altor deputați revenea tot mai mult necesitatea de a se lua 
măsuri urgente pentru a contracara criza socială care amenința să se agraveze.

În a doua jumătate a anului, în lumina discursului președintelui Barroso privind 
starea Uniunii și a documentelor-cheie ale Comisiei care i-au urmat (propunerile 
privind o uniune bancară/mecanismul de supraveghere unic, proiectul pentru 
UEM), dar și ca reacție la „Raportul celor patru președinți” și la avize formulate din 
proprie inițiativă, atenția Parlamentului s-a deplasat progresiv către aspectele 
strategice și structurale ale viitoarei arhitecturi a UEM/UE. În toate aceste delibe-
rări, Parlamentul s-a concentrat asupra necesității de a consolida legitimitatea 
democratică a guvernanței economice, prin extinderea competențelor Parlamen-
tului. Grecia a fost o temă predilectă în cadrul acestor dezbateri, conducătorii 
instituțiilor și nu numai pledând în mod repetat pentru o poziție de solidaritate 
față de Grecia și de poporul grec, subliniind totodată importanța respectării, atât 
de către Grecia, cât și de alte state, a angajamentelor asumate.

Herman Van Rompuy, 
președintele Consiliului 

European, și José Manuel 
Barroso, președintele 

Comisiei Europene, 
participă la conferința 

președinților privind 
rezultatele Consiliului 
European din 13 și 14 

decembrie 2012.
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În luna februarie a avut loc o dezbatere la care a participat prim-ministrul italian 
Mario Monti, a cărui intervenție a fost îndelung ovaționată de deputații europeni. 
Discursul său pe tema reformelor economice din Italia a fost bine primit, liderii 
grupurilor politice lăudându-l pentru faptul că a reușit să readucă economia ita-
liană pe linia de plutire și să ia măsuri de disciplină bugetară. Alte dezbateri 
specifice care au avut loc au vizat diverse chestiuni strâns legate de modul în 
care a fost abordată criza de către UE. Printre acestea s-au numărat dezbateri 
privind: semestrul european și punerea în aplicare a ciclului 2012 al acestuia, 
analiza anuală a creșterii (Parlamentul a solicitat, în rezoluția sa, să se depună 
eforturi mai susținute în materie de creștere, ocuparea forței de muncă și sărăcie, 
precum și ca statele membre să se străduiască să își pună în aplicare reformele 
structurale; raportorii parlamentari au invitat, de asemenea, Comisia să furnizeze 
informații privind punerea în aplicare, de către statele membre, a recomandărilor 
care le-au fost adresate), creșterea, uniunea bancară, derogarea în situații de 
criză de la aplicarea Fondului european de ajustare la globalizare, reprogramarea 
fondurilor structurale pentru a combate mai eficient șomajul în rândul tinerilor și 
pentru a veni în ajutorul IMM-urilor, combaterea fraudei fiscale și a evaziunii 
fiscale și inițiativa referitoare la oportunitățile oferite tinerilor. În cursul anului, 
Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții importante referitoare la 
evoluțiile economice și monetare.

S-au depus, de asemenea, eforturi importante pentru a se ajunge la un acord 
privind mai multe dosare/pachete legislative-cheie legate de guvernanța econo-
mică. Printre acestea s-au numărat „pachetul de două propuneri legislative” pri-
vind guvernanța economică, propunerile CRD IV privind cerințele de capital și 
uniunea bancară/mecanismul de supraveghere unic.

Discursul din 2012 privind starea Uniunii

În luna septembrie, președintele Comisiei Europene a pronunțat în fața Parla-
mentului European discursul său anual cu privire la starea Uniunii, în care a 
susținut cu tărie necesitatea unei noi orientări și a unei noi gândiri pentru Europa. 
Președintele Barroso a trasat calea de urmat pentru consolidarea unității europe-
ne, în vederea soluționării crizei și a menținerii suveranității în contextul globali-
zării. Aceste eforturi ar trebui să se înscrie într-un pact decisiv mai larg pentru 
Europa – pentru a ne proiecta valorile, libertatea și prosperitatea în lumea globa-
lizată de mâine, inclusiv prin realizarea unei uniuni economice profunde și verita-
bile, precum și a unei uniuni politice consolidate.

José Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 
Europene, se adresează 
Parlamentului European în 
cadrul dezbaterii privind 
starea Uniunii, la 
Strasbourg, Franța.
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În acest context, președintele a făcut apel la crearea unei federații de state 
naționale și a anunțat un proiect pentru o uniune economică și monetară mai 
profundă. Adoptarea, în aceeași zi, a unei propuneri a Comisiei de instituire a unui 
mecanism de supraveghere destinat băncilor din zona euro a reprezentat un pas 
important în această direcție. Domnul Barroso a insistat, de asemenea, asupra 
necesității de a se ajunge la un acord adecvat asupra cadrului financiar multia-
nual pentru perioada 2014-2020.

El a subliniat totodată importanța consolidării rolului Parlamentului European și 
necesitatea complementarității și cooperării dintre Parlamentul European și par-
lamentele naționale. În acest context, domnul Barroso s-a referit la propunerea 
din aceeași zi a Comisiei privind ameliorarea statutului partidelor politice europe-
ne (1). Având în vedere apropierea alegerilor europene din 2014, președintele a 
sugerat ca toate partidele politice europene să își prezinte un candidat la funcția 
de președinte al Comisiei în vederea aprofundării dezbaterii politice 
paneuropene.

Președintele a subliniat necesitatea de a asigura solidaritatea și de a menține 
integritatea Uniunii, încurajând cu fermitate forțele proeuropene să răspundă 
provocării forțelor populiste și extremiste și să depună toate eforturile pentru a 
evidenția impactul real și beneficiile integrării europene. Dezbaterile au indicat o 
scindare clară între majoritatea copleșitoare a forțelor proeuropene care au salu-
tat discursul ambițios al președintelui și au susținut ideea întreprinderii de acțiuni 
corespunzătoare în diverse domenii și minoritatea semnificativă a celor care au 
respins însăși rațiunea de a fi a integrării europene.

În urma discursului privind starea Uniunii al președintelui Barroso, Comisia și-a 
adoptat programul de lucru pentru 2013 în octombrie 2012, prezentând măsurile 
de gestionare a crizei și de restabilire a creșterii durabile în UE. Programul de 
lucru a descris acțiunile necesare, inclusiv 58 de noi inițiative care trebuie adop-
tate și puse în aplicare înainte de alegerile europene din iunie 2014.

Activitatea legislativă

Din punctul de vedere al activității legislative, volumul de muncă a urmat o curbă 
ascendentă pe parcursul întregului an, atingând un punct culminant în toamnă.

Au fost încheiate acorduri în primă lectură (cu Consiliul), care au fost aprobate în 
plen, cu privire la o serie de dosare relevante în special pentru criza economică 
[obligațiunile pentru finanțarea proiectelor, instrumentele derivate extrabursiere 
(Regulamentul privind infrastructura pieței europene – EMIR), instrumentele de 
partajare a riscului pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți serioa-
se în ceea ce privește stabilitatea lor financiară] sau care aduceau beneficii direc-
te cetățenilor și întreprinderilor (tarifele de roaming, succesiunile și certificatul 
european de moștenitor, interconectarea registrelor comerțului, cerințele tehnice 
privind debitele directe și transferurile de credit în euro, coordonarea sistemelor 
de securitate socială); standardizarea europeană; eficiența energetică; farma-
covigilența; aplicarea unor standarde minime privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității; competența judiciară, recunoașterea și execu-
tarea hotărârilor în materie civilă și comercială („Bruxelles I”) și Anul European al 
Cetățenilor (2013).
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Una dintre realizările cele mai notabile ale activității legislative de anul trecut a 
fost adoptarea pachetului privind „brevetul european” în luna decembrie, după 
negocieri îndelungate.

Unele dosare ar putea fi adoptate cu succes într-o etapă ulterioară a procesului 
legislativ; au fost încheiate acorduri timpurii în a doua lectură, între altele, cu 
privire la politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, la distribuirea de 
produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate, la Fondul european 
pentru refugiați și la spațiul feroviar unic european. În urma unor negocieri pre-
lungite și abia după ce Comisia a dat o serie de declarații în care își exprima ex-
plicit anumite rezerve la anumite puncte instituționale importante, s-a ajuns la 
acorduri în a doua lectură legate de dosarele Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară cu privire la deșeurile de echipamente electrice și 
electronice (DEEE) și la produsele biocide. În unele cazuri, Parlamentul European 
a preferat să adopte o poziție în primă lectură, transmițând astfel un semnal 
puternic Consiliului. Acest lucru s-a întâmplat, de exemplu, în cazul pachetului 
privind armonizarea cu Tratatul de la Lisabona sau al propunerii privind sistemele 
de garantare a depozitelor.

În cadrul procedurii de consultare, Parlamentul și-a susținut, printre altele, cu o 
majoritate confortabilă, poziția sa referitoare la propunerea privind baza fiscală 
consolidată comună a societăților (CCCTB).

Tot în cadrul procedurii de consultare, au fost adoptate în sesiune plenară, cu o 
majoritate covârșitoare, un raport și o rezoluție legislativă referitoare la sistemul 
comun de impozitare a tranzacțiilor financiare, care prevedea inclusiv ca o parte 
din veniturile provenite din taxa pe tranzacțiile financiare (TTF) să fie utilizată ca 
resursă proprie a UE.

Acordul politic între Consiliu și Parlament privind două instrumente juridice în 
materie de azil, Regulamentul Dublin și Directiva privind condițiile de primire, a 
reprezentat un pas important către instituirea sistemului european comun de azil.

Parlamentul a respins o serie de inițiative:

 � Propunerea privind „serviciile de handling la sol”, inclusă în pachetul legislativ 
privind aeroporturile, care viza deschiderea pieței pentru mai multe servicii, 
astfel încât numărul de operatori să crească de la 2 la 3, a făcut obiectul unor 
presiuni puternice din partea grupurilor de lobby și a fost trimisă înapoi de 
sesiunea plenară comisiei Transport și turism în vederea renegocierii.

 � Tot în luna decembrie, în cadrul sesiunii plenare, a fost respinsă propunerea 
Comisiei privind statisticile europene de securitate față de criminalitate, 
Parlamentul nefiind convins de valoarea adăugată pe care ar aduce-o 
cheltuielile în valoare de 12 milioane de euro prevăzute în acest sens.

Vizita anuală la Comisia 
Europeană a președinților 
de comisii din Parlamentul 
European.
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Pe de altă parte, a fost adoptat un număr important de acte legislative:

 � După o încercare care inițial a eșuat, Parlamentul a aprobat în aprilie, cu o 
majoritate covârșitoare, noul acord UE-SUA privind registrele cu numele 
pasagerilor curselor aeriene (PNR), care va înlocui acordul din 2007.

 � O altă temă controversată s-a dovedit a fi acordul între UE și Maroc privind 
măsurile reciproce de liberalizare a piețelor produselor agricole și produselor 
pescărești; în ciuda unei dezbateri plenare dificile, Parlamentul și-a dat în cele 
din urmă acordul.

În mod similar, Parlamentul a aprobat, cu o majoritate foarte strânsă, încheierea 
Acordului UE-Israel referitor la evaluarea conformității și acceptarea produselor 
industriale (ACAA).

Rapoarte/dezbateri nelegislative/din proprie 
inițiativă

În afara dezbaterilor politice, economice și legislative evidențiate anterior, Parla-
mentul s-a dovedit, de asemenea, foarte activ cu privire la chestiunile importante 
pentru Uniune și pentru restul lumii. În consecință, au avut loc, de asemenea, 
foarte multe dezbateri cu caracter nelegislativ, care au permis Parlamentului să 
își exprime punctul de vedere cu privire la diverse chestiuni.

Printre temele abordate în diferite formate s-au numărat următoarele: Conferința 
de la Durban privind schimbările climatice și Conferința Rio+20, situația la un an 
de la evenimentele de la Fukushima, situația persoanelor fără adăpost după iarna 
grea, migranții din Grecia, securitatea juridică a investițiilor europene în afara 
granițelor UE, măsurile de protejare a pieței UE de impactul importurilor provenite 
din China la prețuri neobișnuit de scăzute, în special importurile de panouri foto-
voltaice, viitorul pieței unice (și al Actului privind piața unică) și cele mai impor-
tante 20 de surse de îngrijorare legate de funcționarea pieței unice care au fost 
menționate de cetățeni și de întreprinderi, accesul IMM-urilor la finanțare și pe 
piețele externe, restructurarea sectorului european al automobilelor și viitorul 
industriei siderurgice a UE, plățile cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil, 
sistemul bancar paralel, inițiativa privind antreprenoriatul social, situația produ-
cătorilor europeni de lapte, gestionarea sectorului zahărului, lanțul de aprovizio-
nare cu alimente și definiția alimentelor produse la nivel local, Strategia UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020, lupta împotriva homofobiei, regimul călăto-
riilor fără viză în Canada și introducerea cotelor elvețiene pentru permisele de 
ședere acordate resortisanților UE, revizuirea cadrului privind protecția datelor, 
implanturile mamare defectuoase din silicon gel, drepturile pasagerilor care utili-
zează transportul aerian și protejarea copiilor în lumea digitală. Merită menționată 
și dezbaterea îndelungată și animată privind gazele de șist.
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În unele cazuri, Parlamentul a avut intervenții legate de chestiuni care erau deja 
în atenția Comisiei (precum fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate, 
legea aplicabilă relațiilor contractuale, traficul de persoane) și, în câteva cazuri, 
Parlamentul a solicitat Comisiei să ia măsuri mai decisive și, în cele din urmă, să 
propună acte legislative. Exemple notabile în acest sens au fost cererea de pro-
puneri (în conformitate cu Directiva 2007/46/CE) care să asigure implementarea 
obligatorie, până în 2015, a unui sistem eCall public, bazat pe numărul 112, în 
toate automobilele noi omologate și în toate statele membre, precum și solicita-
rea (în cazul în care aceasta este justificată de evaluarea impactului) de a pre-
zenta, până în ianuarie 2013, în temeiul articolului 114 TFUE, o propunere de 
directivă privind asigurarea accesului la serviciile de plată de bază pentru toți 
consumatorii cu reședința legală în Uniune.

Au fost, de asemenea, formulate mesaje puternice și idei inovatoare în multe alte 
rapoarte, cum ar fi cel privind o piață unică digitală competitivă (având e-guver-
narea drept vârf de lance), cel privind egalitatea de remunerare între lucrătorii de 
sex masculin și cei de sex feminin, cel privind Tabloul de bord al pieței unice, vii-
torul pieței unice și Raportul privind cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor 
din calea drepturilor cetățenilor UE, care propune desemnarea anului 2013 drept 
Anul European al Cetățenilor.

Afaceri externe

În domeniul afacerilor externe, Parlamentul a purtat discuții pe marginea unui 
număr important de probleme de actualitate, cum ar fi situația din Orientul Mij-
lociu și din nordul Africii. Dezbaterile s-au concentrat mai ales asupra situației din 
Siria, asupra programului nuclear al Iranului, asupra conflictelor din nordul Mali și 
dintre Sudan și Sudanul de Sud, precum și asupra situației drepturilor omului din 
mai multe părți ale lumii (printre care Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Rusia, Tunisia 
și Ucraina). Parlamentul a purtat, de asemenea, discuții pe marginea unor chesti-
uni cu un orizont temporal mai lung și cu caracter structural [Raportul anual pri-
vind politica externă și de securitate comună, politica externă a UE față de țările 
BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), Raportul anual privind drep-
turile omului]. În afară de dezbaterile purtate pe marginea rapoartelor de extin-
dere ale unor țări specifice [Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Kosovo (2), 
Muntenegru, Serbia, Turcia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei], Parlamen-
tul și-a reafirmat abordarea orizontală a politicii UE în materie de extindere. În 
ceea ce privește comerțul extern, participarea consolidată a Parlamentului Euro-
pean la politica comercială a UE, prevăzută de Tratatul de la Lisabona, s-a reflec-
tat într-o activitate mai intensă pe plan comercial. În centrul dezbaterilor s-au 
aflat Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) și numeroase alte 
acorduri comerciale, încheiate, de exemplu, cu Columbia, Maroc și Peru.

Legătura dintre drepturile omului și comerț a fost evidențiată pregnant în Rapor-
tul anual al Parlamentului privind drepturile omului, conform căruia toate acordu-
rile de liber schimb semnate cu țări terțe ar trebui să includă clauze care să pro-
moveze coeziunea socială și să asigure respectarea standardelor sociale, de 
mediu și de ocupare a forței de muncă și buna gestionare a resurselor naturale, 
în special a terenurilor și a resurselor de apă.

Premiul Sakharov al Parlamentului a fost primit în acest an de doi activiști irani-
eni, avocatul Nasrin Sotoudeh și regizorul de film Jafar Panahi, ca recunoaștere 
a suferinței lor și a eforturilor lor remarcabile în lupta lor necontenită în slujba 
demnității umane, a libertăților fundamentale și a transformării politice a 
Iranului.

În colțul din stânga sus, 
Martin Schulz, președintele 
Parlamentului European, în 
cursul ceremoniei de 
decernare a premiului 
Sakharov la Parlamentul 
European. Scaunul gol este 
pentru laureați, avocatul 
Nasrin Sotoudeh și 
regizorul de film Jafar 
Panahi, care nu au putut 
asista la ceremonie 
deoarece nu au fost 
autorizați să părăsească 
Iranul.
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Nu în ultimul rând, sfârșitul anului a fost marcat de acordarea premiului Nobel 
pentru pace 2012 Uniunii Europene; la întoarcerea delegației UE de la Oslo, în 
luna decembrie, Parlamentul a organizat o ceremonie în hemiciclu, în cadrul că-
reia 20 de cetățeni europeni au fost selectați să primească un certificat simbolic 
al premiului.

Evoluții instituționale

Anul acesta, Parlamentul a ajuns la jumătatea mandatului său și, prin urmare, la 
începutul anului, a efectuat o „recompunere” – o reînnoire a funcțiilor de condu-
cere din cadrul său (funcțiile de președinte, vicepreședinte, chestori, precum și de 
președinți și vicepreședinți de comisii). În special, Parlamentul l-a confirmat, 
astfel cum era de așteptat, pe domnul Martin Schulz în funcția de președinte 
pentru perioada rămasă din cea de a șaptea legislatură. În discursul său de în-
vestitură, domnul Schulz a pus accentul pe activitatea în serviciul cetățenilor 
europeni, mai ales prin asigurarea viitorului tinerei generații, precum și pe apăra-
rea proiectului european și a coerenței sale instituționale și procedurale, inclusiv 
a răspunderii democratice și a rolului Parlamentului European însuși. Noul 
președinte a pledat în favoarea metodei comunitare și s-a angajat să depună 
eforturi pentru a conferi Parlamentului European o voce puternică, care să îl situ-
eze în centrul dezbaterilor, precum și să apere drepturile tuturor deputaților, 
exprimându-și speranța că cei care nu l-au votat „vor fi plăcut surprinși”.

„Aici, astăzi, lansez o provocare tuturor acelora care 
pretind că o Europă consolidată poate să fie realizată fără 

o componentă parlamentară puternică!” – Martin Schulz, 
Strasbourg (Franța), 17 ianuarie 2012.

Martin Schulz, președintele 
Parlamentului European, la 

o conferință de presă la 
Strasbourg (Franța), la 

26 octombrie 2012.
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Dintre evoluțiile de natură instituțională, pot fi menționate următoarele:

 � În cadrul perioadei de sesiune din aprilie, Parlamentul a salutat participarea a 
12 deputați europeni croați, care au asistat la dezbateri în calitate de 
observatori. Parlamentul a decis, în martie, să constituie o comisie specială 
privind criminalitatea organizată, corupția și spălarea banilor.

 � În luna mai, în cadrul procedurii legislative speciale, Parlamentul a adoptat un 
proiect de raport în care își prezenta obiectivele referitoare la armonizarea 
normelor sale privind comisiile de anchetă cu dispozițiile Tratatului de la 
Lisabona. Rezoluția legislativă nu a fost supusă votului, având în vedere 
negocierile prevăzute a se desfășura cu Consiliul și cu Comisia.

 � Parlamentul a organizat o scurtă dezbatere în luna iulie referitoare la 
pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2013. O a doua dezbatere 
a avut loc în septembrie, imediat după adoptarea de către Comisie a 
programului său de lucru pentru 2013. În luna septembrie, ca în fiecare an, 
Parlamentul a adoptat un raport din proprie inițiativă referitor la Raportul 
anual al Comisiei privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Textul conține o 
serie de recomandări, inclusiv unele „idei foarte inovatoare”, cum ar fi revizuirea 
Acordului interinstituțional din 2003 privind o mai bună legiferare, o revizuire 
a termenelor acordate în prezent parlamentelor naționale pentru verificarea 
respectării principiului subsidiarității, precum și analizarea necesității de a se 
stabili criterii la nivelul UE pentru aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității.

 � În cadrul sesiunii plenare din noiembrie, a fost adoptată o rezoluție cu caracter 
nelegislativ privind alegerile pentru Parlamentul European prevăzute a se 
desfășura în 2014, rezoluție care, printre altele, îndeamnă partidele politice 
europene să își desemneze candidați pentru președinția Comisiei, în speranța 
că acești candidați vor juca un rol important în campania electorală pentru 
alegerile parlamentare.
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 � Parlamentul European a jucat un rol important în cazul numirilor în diferite 
funcții în cadrul instituțiilor. În noiembrie, în urma unui vot secret, Parlamentul 
European a emis, cu o majoritate confortabilă, un aviz favorabil în ceea ce 
privește intenția Consiliului de a-l numi pe dl Tonio Borg în funcția de comisar 
pentru sănătate și politica consumatorilor. Dl Borg fusese anterior audiat de 
comisia parlamentară competentă.

 � Parlamentul și-a modificat regulamentul de procedură internă cu privire la 
unele chestiuni cu implicații interinstituționale. Cele mai notabile au fost 
revizuirea articolului 70 privind normele aplicabile negocierilor 
interinstituționale în vederea ajungerii la acorduri în primă lectură și revizuirea 
articolului 42 privind inițiativele legislative adoptate în temeiul articolului 225 
din TFUE. În ambele cazuri, Parlamentul European a stabilit norme mai 
detaliate pentru transparența și controlul democratic al procesului (în primul 
caz) și privind prezentarea și eligibilitatea inițiativelor și gestionarea acestora 
de către Parlament (în al doilea caz).

Hotărârea Curții de Justiție cu privire la Strasbourg

Hotărârea Curții de Justiție privind calendarul perioadelor de sesiune ale Par-
lamentului pentru 2012 și 2013 a fost anunțată Parlamentului reunit în se-
siune plenară, în luna decembrie. În opinia Curții, amendamentele adoptate 
de Parlament de a fuziona cele două sesiuni plenare din octombrie într-o 
singură săptămână nu respectau cerințele impuse în tratat cu privire la se-
diul instituțiilor. Calendarul Parlamentului pentru 2013 va trebui să fie adap-
tat în lumina acestei situații (3).

Audierea lui Tonio Borg, 
comisarul desemnat 

pentru sănătate și politica 
consumatorilor, în fața 

Parlamentului European.
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Întrebări parlamentare

După creșterea importantă înregistrată în ultimii ani, întrebările deputaților au 
continuat să fie numeroase în 2012, fiind formulate în total aproape 12 000 de 
întrebări cu solicitare de răspuns scris. În încercarea de a spori atractivitatea lu-
crărilor sesiunii plenare pentru deputați și pentru public, „timpul afectat întrebă-
rilor” cu Comisia s-a desfășurat într-un nou format. Deputații au adresat spontan 
întrebări unui grup de comisari (procedura „catch-the-eye” – intervenție la cerere), 
pe marginea unor teme selectate în prealabil. Printre temele abordate anul 
acesta s-au numărat: sectorul serviciilor, Directiva privind serviciile și creșterea 
competitivității, creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Europa, rolul 
UE în stimularea competitivității economiilor statelor membre, drepturile lucrăto-
rilor de a ocupa un loc de muncă într-o Europă cu frontiere deschise, situația 
punerii în aplicare a acquis-ului în domeniul pieței energetice și stimularea indus-
triei Europei pentru a crea creștere economică și locuri de muncă. Deși s-au primit 
ecouri pozitive privind noul format, funcționarea sa face în continuare obiectul 
unei analize.

Bugetul și controlul bugetar

În ceea ce privește procedura de descărcare de gestiune din 2010, după o dezba-
tere consensuală și constructivă în luna mai, cu participarea extrem de apreciată 
a președinției daneze, Parlamentul a acordat Comisiei descărcarea de gestiune 
pentru 2010, cu o largă majoritate. Comisia a salutat poziția Parlamentului și și-a 
subliniat angajamentul de a răspunde pozitiv la solicitările Parlamentului Euro-
pean. Parlamentul a acordat, de asemenea, descărcarea de gestiune celorlalte 
instituții și organisme, cu excepția Consiliului și a trei agenții: Agenția Europeană 
pentru Medicamente (EMA), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) și Agenția Europeană de Mediu (AEM). În luna noiembrie, Parlamentul Eu-
ropean a decis să acorde descărcarea de gestiune EMA și EFSA, însă a refuzat să 
acorde descărcarea de gestiune Consiliului, condamnând atitudinea acestuia, 
despre care s-a considerat că a obstrucționat controlul democratic, precum și 
transparența și răspunderea față de contribuabilii Uniunii.

În ceea ce privește procedura de descărcare de gestiune pentru 2011, în cadrul 
sesiunii plenare din noiembrie s-a lansat noul ciclu de descărcare, președintele 
Vítor Manuel da Silva Caldeira prezentând raportul anual pentru 2011 al Curții de 
Conturi.

Parlamentul a organizat o serie de dezbateri privind bugetul anual pentru 2013, 
în funcție de diferitele etape ale procedurii bugetare.

 � În luna februarie, Parlamentul a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, 
orientările pentru bugetul 2013 (alte secțiuni decât cele consacrate Comisiei), 
solicitând o înghețare a bugetelor administrative ale instituțiilor la rata 
estimată a inflației. În iulie, în cadrul sesiunii plenare, a fost dezbătut și 
adoptat cu o majoritate largă mandatul Parlamentului privind bugetul 2013. A 
existat un consens general între principalele grupuri politice cu privire la faptul 
că bugetul Uniunii Europene este un buget de investiții și că este instrumentul 
cel mai eficace de care dispune Uniunea pentru a susține măsurile privind 
creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

 � În aprilie, Parlamentul reunit în sesiune plenară a votat cu o majoritate 
covârșitoare în favoarea proiectului de buget rectificativ 1/2012, reflectând 
astfel acordul încheiat cu Consiliul în decembrie 2011 privind nevoile de 
finanțare suplimentare pentru proiectul ITER pentru anii 2012 și 2013.
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 � Pe lângă aceasta, și confirmându-și în acest fel mandatul, Parlamentul a 
aprobat în luna octombrie, în sesiune plenară, poziția sa cu privire la procedura 
de conciliere viitoare. Parlamentul European a susținut, în general, proiectul de 
buget al Comisiei, propunând, totodată, o creștere a resurselor prevăzute 
pentru anumite secțiuni bugetare referitoare la creșterea economică și la 
crearea de locuri de muncă.

 � În cele din urmă, după negocieri dificile și îndelungate, Parlamentul a aprobat, 
în luna decembrie, cu o majoritate largă, „pachetul bugetar”, alcătuit din 
bugetul rectificativ 6/2012 și bugetul 2013, chiar dacă deputați din toate 
grupurile parlamentare și-au exprimat profunda preocupare cu privire la 
insuficiența vădită a bugetului 2013 pentru nevoile de plăți din 2013 și cu 
privire la faptul că un buget rectificativ care să acopere obligațiile de plată din 
2012 ar trebui să fie prezentat de Comisie în primele luni ale anului 2013.

În plus, o dezbatere plenară specifică a fost organizată în octombrie pe tema 
„Erasmus în pericol”, ceea ce a reflectat preocupările de ordin mai general ale 
Parlamentului. Marea majoritate a deputaților s-a exprimat în mod clar în sensul 
reducerii deficitului de finanțare pentru a asigura continuarea și în viitor a pro-
gramului Erasmus și a cerut Consiliului să ia măsurile necesare pentru a rectifica 
bugetul 2012, în lumina propunerii Comisiei.

În ceea ce privește cadrul financiar multianual (CFM), s-au înregistrat următoare-
le evoluții:

 � Sesiunea plenară a organizat o primă dezbatere în acest sens în iunie. 
Parlamentul a afirmat fără echivoc că nu va aproba următorul CFM decât dacă 
acesta conține un acord privind resursele proprii și diferite elemente de 
flexibilitate.

 � În octombrie, Parlamentul a adoptat, cu o majoritate foarte largă, „Raportul 
său intermediar privind următorul CFM”, precum și raportul său privind 
resursele proprii, reflectând astfel unitatea Camerei și reiterându-și cu 
fermitate, înainte de reuniunea din noiembrie a Consiliului, poziția, foarte 
apropiată de cea a Comisiei, de dezacord față de orice reduceri lineare 
generale la nivelul CFM și al rubricilor bugetare.

 � Rezultatele reuniunii extraordinare a Consiliului European din 22 și 23 
noiembrie au făcut obiectul unei dezbateri plenare speciale, organizată sub 
forma unei conferințe deschise a președinților și cu participarea președintelui 
Van Rompuy, care a prezentat un raport privind concluziile reuniunii la nivel 
înalt. În timp ce dl Van Rompuy a invitat Parlamentul să se arate deschis către 
compromis, președintele Barroso și-a exprimat regretul pentru faptul că șefii 
de stat sau de guvern nu au proiectat o imagine pozitivă a UE și a atras 
atenția asupra disproporționalității dintre numărul tot mai mare de sarcini 
încredințate Uniunii și instituțiilor sale și precaritatea mijloacelor financiare și 
administrative necesare.

R A P O R T  G E N E R A L  2 0 1 2  —  C A P I T O L U L  6196



Consiliul European

În contextul unui an plin de evenimente, Consiliul European a luat decizii 
îndrăznețe și a acționat prompt ca răspuns la evenimente aflate într-o evoluție 
rapidă, atât la nivel european, cât și la nivel internațional. Sub conducerea 
președintelui Herman Van Rompuy, care a fost reales în 2012, Consiliul European 
s-a reunit de șapte ori în 2012, în cadrul unor sesiuni formale și extraordinare. În 
plus, au fost convocate patru reuniuni ale celor 17 șefi de stat sau de guvern ai 
statelor membre din zona euro. Aceste așa-numite reuniuni la nivel înalt ale zonei 
euro au fost, de asemenea, prezidate de președintele Van Rompuy.

Reuniunile Consiliului European au fost pregătite de președintele acestuia, în co-
operare cu Consiliul Afaceri Generale și cu președintele Comisiei. Schimbul de 
opinii cu Parlamentul European a fost asigurat prin vizite regulate ale președintelui 
Van Rompuy, care a prezentat Parlamentului rapoarte privind deciziile Consiliului 
European. De asemenea, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, s-a 
adresat Consiliului European în marginea reuniunilor acestuia.

Consolidarea guvernanței economice a UE și soluționarea crizei datoriei suverane, 
precum și creșterea economică și ocuparea forței de muncă au fost teme de o 
prioritate absolută pe ordinea de zi a Consiliului European pe parcursul întregului 
an. Cei 27 de șefi de stat sau de guvern au încheiat semestrul european 2012, 
convenind asupra priorităților reformei structurale și consolidării bugetare.

Trei aspecte merită să fie evidențiate în special. Primul este Pactul pentru creștere 
economică și locuri de muncă, adoptat cu ocazia Consiliului European din iunie 
2012, care prevede ca statele membre și Uniunea Europeană să întreprindă 
măsuri în vederea relansării creșterii economice, a investițiilor și a ocupării forței 
de muncă, precum și pentru a face Europa mai competitivă. Al doilea este foaia 
de parcurs pentru realizarea uniunii monetare europene, care a fost discutată în 
cadrul reuniunilor din lunile iunie, octombrie și decembrie, pe baza rapoartelor 
prezentate de președintele Consiliului European, în strânsă colaborare cu 
președinții Comisiei, BCE și Eurogrupului, și pe baza proiectului Comisiei pentru o 
uniune economică și monetară profundă și veritabilă (a se vedea secțiunea rele-
vantă din capitolul 1 pentru mai multe detalii).

În al treilea rând, Consiliul European a purtat, de asemenea, discuții pe marginea 
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în special în cadrul 
reuniunii extraordinare a Consiliului European din 22 și 23 noiembrie, fără să 
reușească să ajungă la un acord.

„Soluționarea acestei crize va lua timp. Nu dispunem de 
soluții cu efect imediat și nici de poțiuni magice, însă vom 
face tot ce ne stă în putință ca să ieșim din această 
criză.” – Herman Van Rompuy, președintele Consiliului 
European

Helle Thorning-Schmidt, 
prim-ministrul Danemarcei, 
statul membru aflat la 
președinția prin rotație a 
Consiliului Uniunii 
Europene, Herman Van 
Rompuy, președintele 
Consiliului European, și 
José Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 
Europene, la conferința de 
presă care a avut loc după 
Consiliul European din luna 
iunie.
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Consiliul Uniunii Europene

Pe lângă adoptarea de acte legislative, formularea politicii externe și de securita-
te comune, încheierea de acorduri internaționale și discutarea bugetului UE, în 
2012 Consiliul Uniunii Europene s-a concentrat asupra coordonării politicilor 
economice ale statelor membre, mai ales în contextul noilor mecanisme de 
guvernanță economică.

În 2012, președinția prin rotație a Consiliului a fost asigurată de Danemarca în 
primul semestru al anului și de Cipru în cel de al doilea semestru. Eforturile 
președinției daneze s-au concentrat, în principal, asupra obiectivului unei Europe 
responsabile, dinamice, ecologice și sigure. Principalele priorități ale președinției 
cipriote au fost legate de o Europă mai eficientă și mai durabilă, o economie mai 
performantă și bazată pe creștere, o Europă mai relevantă pentru cetățenii săi, 
construită pe principiile solidarității și coeziunii sociale, și o Europă mai apropiată 
de vecinii săi și de partenerii mondiali.

În cursul celor două președinții, Consiliul s-a reunit în nouă din cele zece 
configurații ale sale [Consiliul Afaceri Generale, Consiliul Afaceri Economice și 
Financiare, Consiliul Justiție și Afaceri Interne, Consiliul Ocuparea Forței de Mun-
că, Politică socială, Sănătate și Consumatori, Consiliul Competitivitate (piața in-
ternă, industrie, cercetare și spațiu), Consiliul Transporturi, Telecomunicații și 
Energie, Consiliul Agricultură și Pescuit, Consiliul Mediu, Consiliul Educație, Tineret, 
Cultură și Sport]. Sub președinția Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, Consiliul s-a reunit, de asemenea, în cadrul 
formațiunii Afaceri Externe.

Ordinea de zi a diverselor formațiuni ale Consiliului a reflectat o mare varietate 
de propuneri și dezbateri legislative. Punctele incluse pe ordinea de zi a dezbate-
rilor au reflectat, într-o mare măsură, evenimentele dificile din Europa și din 
lume, la care UE a trebuit să reacționeze rapid, în special încetinirea creșterii 
economice globale, guvernanța economică a Uniunii, reglementarea și suprave-
gherea financiară, o uniune monetară europeană consolidată, migrația și 
funcționarea spațiului Schengen, precum și protecția datelor.

Jeppe Tranholm-Mikkelsen, 
Reprezentant permanent 
al Danemarcei pe lângă 

UE, și Andreas 
Mavroyiannis, ministrul 

cipriot al afacerilor 
europene, la conferința de 
presă în cadrul căreia au 

prezentat bilanțul și, 
respectiv, programul 

președințiilor lor.
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Comisia Europeană

În decursul anului, colegiul comisarilor europeni s-a reunit de 44 de ori pentru a 
lua decizii cu privire la o multitudine de aspecte legate de funcționarea Uniunii, 
inclusiv privind propuneri legislative, gestionarea bugetului, inițierea procedurilor 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, cazuri din domeniul concurenței, numiri 
de membri ai personalului și altele.

Comisia are un rol-cheie în arhitectura instituțională supranațională a Uniunii 
Europene. În primul rând, are îndatorirea de a promova interesul general al Uniu-
nii și de a adopta inițiative adecvate care să urmărească acest obiectiv, în special 
dreptul de a iniția propuneri legislative. Trebuie să asigure aplicarea tratatelor și 
punerea în aplicare adecvată a legislației Uniunii, care face obiectul controlului 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. În această privință, în calitatea sa de „gardi-
an al tratatelor”, Comisia poate iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva statelor membre în fața Curții, atunci când are motive să 
considere că legislația Uniunii nu a fost pusă în aplicare în mod corespunzător. 
Instituția gestionează, de asemenea, bugetul și supraveghează multe dintre 
programele convenite de către Parlament și Consiliu. Comisia asigură și reprezen-
tarea externă a Uniunii în anumite situații.

În 2012, Comisia a prezentat 168 de propuneri de acte legislative, dintre care 
137 erau proiecte de regulamente, iar 31 – proiecte de directive. În plus, Colegiul 
a inițiat 699 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul unor 
presupuse încălcări sau nepuneri în aplicare a legislației UE.

În virtutea dreptului său de inițiativă și a rolului său central în ceea ce privește 
guvernanța economică, Comisia Europeană a pledat ferm în favoarea întreprin-
derii unor acțiuni cuprinzătoare ca răspuns la criza financiară și economică. În 
acest context, a insistat asupra respectării metodei comunitare și asupra demon-
strării eficacității acestei metode. În 2012, în contextul semestrului european de 
coordonare economică, s-a apelat la noile instrumente introduse de Pactul de 
stabilitate și de creștere consolidat (așa-numitul pachet de șase propuneri legis-
lative). În special, Comisia a inclus, pentru prima dată, constatările făcute în 
contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Noul cadru de 
guvernanță economică a consolidat într-adevăr în mod semnificativ rolul Comi-
siei în ceea ce privește guvernanța zonei euro. Acest cadru va fi completat, în 
momentul adoptării acestora, prin două noi regulamente, unul privind coordona-
rea bugetară consolidată și altul privind supravegherea statelor membre din zona 
euro (așa-numitul pachet de două acte legislative privind supravegherea și mo-
nitorizarea bugetare). În acest context larg, Comisia și-a sporit și mai mult 
capacitățile și expertiza în domeniul politicii economice și bugetare.

I N S T I T U Ț I I L E  Ș I  O R G A N I S M E L E  E U R O P E N E  Î N  A C Ț I U N E 199I N S T I T U Ț I I L E  Ș I  O R G A N I S M E L E  E U R O P E N E  Î N  A C Ț I U N E



Imprimând un nou avânt Strategiei Europa 2020 în vederea coordonării și facili-
tării reformelor naționale, Comisia a prezentat o serie de propuneri de inițiative 
de consolidare a creșterii la nivelul UE. Pachetul de douăsprezece măsuri-cheie 
prevăzute de Actul privind piața unică și negociate în 2012 a fost completat de 
Actul privind piața unică II, care a fost propus în toamna anului trecut. În plus, 
Comisia și-a îndeplinit pe deplin atribuțiile, veghind la punerea în aplicare a 
legislației, în special prin procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
lansate cu privire la Directiva privind serviciile. Comisia a prezentat, de asemenea, 
propuneri care vizau o revizuire profundă a reglementărilor privind sectorul finan-
ciar. În special, Comisia a prezentat o propunere privind crearea unui mecanism 
unic de supraveghere bancară, care ar reprezenta unul dintre elementele de bază 
ale uniunii bancare, care constituie o contraparte esențială la o uniune economică 
și monetară consolidată.

Multe dintre măsurile de impulsionare a creșterii propuse de Comisie și susținute 
ca un corolar al procesului de consolidare bugetară aflat în desfășurare au fost 
incluse în Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă care a fost conve-
nit de șefii de stat sau de guvern cu ocazia Consiliului European din luna iunie.

În cadrul procesului de transformare instituțională în vederea construirii unei 
uniuni economice și monetare veritabile, Comisia a luat măsuri ferme pentru a 
menține integritatea pieței unice și unitatea UE în ansamblul său. Implicarea 
strânsă a Comisiei în procesul de elaborare a Tratatului privind stabilitatea, coor-
donarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare a garantat faptul 
că tratatul respectiv este conform cu dreptul Uniunii Europene și respectă rolul 
instituțiilor europene în cadrul acestei arhitecturi.

Proiectându-se dincolo de viitorul pe termen scurt și chiar mediu, Comisia, în ca-
litatea sa de instituție promotoare a interesului general al Uniunii, a adoptat în 
luna noiembrie un proiect privind UEM care constituie contribuția instituției la 
alimentarea unei dezbateri mai largi și mai profunde cu privire la cum va arăta 
Uniunea în viitorul mai îndepărtat. Proiectul propune analize și sugestii concrete, 
însă depășește cadrul măsurilor imediate, căutând să afle cum va arăta acea 
uniune politică în măsură să asigure credibilitatea și viabilitatea pe termen lung 
a UEM și ce tip de structuri democratice ar putea fi necesare, inclusiv modificări 
ale tratatului (pentru detalii suplimentare, a se vedea capitolul 1).

Pe plan instituțional, Comisia Europeană a negociat un acord administrativ (4) cu 
Consiliul Europei cu privire la utilizarea emblemei europene (douăsprezece stele 
galbene dispuse în cerc, pe un fundal albastru) de către părți terțe (de exemplu, 
cetățeni și organizații ale societății civile). În dorința de a reduce sarcina adminis-
trativă și de a veni în întâmpinarea dorinței generale a societății civile de a-și 
demonstra atașamentul față de Uniunea Europeană, cererea de autorizare indi-
viduală prealabilă care era necesară în trecut a fost înlocuită de o autorizare 
generală acordată publicului larg, însoțită de un drept de intervenție în caz de 
abuz.

Noul logo al Comisiei 
Europene, în vigoare de la 

1 februarie 2012.
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene: câteva 
hotărâri notabile

Curtea de Justiție și Tribunalul au pronunțat hotărâri importante, care vizează o 
mare diversitate de domenii ale legislației UE. Un interes general deosebit l-au 
avut următoarele domenii:

 � Libera circulație a mărfurilor: articolele 34 și 36 din TFUE nu împiedică un stat 
membru să desfășoare, în temeiul dreptului penal național, urmărirea penală 
pentru complicitate la distribuirea fără autorizare de copii ale unor opere 
protejate prin dreptul de autor în cazul în care copiile unor asemenea opere 
sunt distribuite către public pe teritoriul acestui stat membru în cadrul unei 
vânzări, care vizează în mod specific publicul respectivului stat, încheiată în 
alt stat membru, în care aceste opere nu sunt protejate printr-un drept de 
autor sau în care protecția de care beneficiază nu poate fi opusă în mod util 
terților (5).

 � Libertatea de stabilire: articolele 49 și 54 din TFUE se opun reglementărilor 
naționale care permit transformarea societăților constituite în temeiul 
dreptului național, dar nu permit, într-o manieră generală, transformarea 
societăților care intră sub incidența dreptului unui alt stat membru în societăți 
de drept național prin constituirea acestora din urmă; în contextul unei 
transformări transfrontaliere a unei societăți, statul membru gazdă este 
îndreptățit să stabilească dreptul intern relevant pentru o asemenea 
operațiune și să aplice astfel dispozițiile dreptului său național referitoare la 
transformările interne care reglementează constituirea și funcționarea unei 
societăți, precum cerințele privind întocmirea unui bilanț și a unui inventar al 
activelor. Cu toate acestea, principiile echivalenței și efectivității se opun ca 
statul membru gazdă să refuze, în cazul transformărilor transfrontaliere, 
menționarea ca „predecesor legal” a societății care a solicitat transformarea 
dacă o astfel de menționare a societății predecesoare în Registrul Comerțului 
este prevăzută pentru transformările interne și să refuze să țină seama în 
mod adecvat, în cadrul procedurii de înregistrare a societății, de documentele 
emise de autoritățile statului membru de origine (6).

 � Impozitare: unei societăți care a vândut bunuri care trebuie transportate 
într-un alt stat membru i se poate refuza dreptul de a beneficia de scutirea de 
TVA în cazul în care nu a dovedit că livrarea se face în contextul unei tranzacții 
intracomunitare; pe de altă parte, în cazul în care societatea respectivă a 
prezentat elementele de probă necesare și a acționat cu bună-credință, nu i se 
poate refuza dreptul de a beneficia de scutirea de TVA invocându-se motivul 
că bunurile nu au fost transportate de cumpărător la o destinație din afara 
statului membru de livrare (7).

 � Agricultură: excluderea unui agricultor de la dreptul de a beneficia de ajutor în 
anul pentru care a făcut o declarație falsă cu privire la suprafața eligibilă și 
reducerea cuantumului ajutorului pe care îl poate pretinde în următorii trei ani 
calendaristici până la concurența unei sume corespunzătoare diferenței dintre 
suprafața declarată și suprafața constatată nu constituie o sancțiune de 
natură penală și, prin urmare, nu împiedică aplicarea unei sancțiuni penale 
pentru un astfel de act (8).

 � Transport: conform Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele 
comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, vânzătorul unei 
călătorii cu avionul poate să nu includă ca opțiune implicită asigurarea pentru 
anularea călătoriei atunci când pune în vânzare bilete de călătorie cu avionul 
pe internet, o astfel de asigurare putând fi oferită doar la dorința cumpărătorului, 
ca „supliment opțional” (9).
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 � Apropierea legislațiilor:

 › Proprietatea intelectuală și comercială: conform Directivei 2000/31/CE 
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața internă, proprietarul rețelei de 
socializare online nu poate fi obligat să instaleze un sistem general de 
filtrare valabil pentru toți utilizatorii săi pentru a împiedica utilizarea ilicită 
a operelor muzicale și audiovizuale (10).

 › Proprietatea intelectuală și comercială: conform Directivei 91/250/CEE 
privind protecția juridică a programelor pentru calculator, funcționalitatea 
unui program pentru calculator și limbajul de programare nu pot fi 
protejate prin dreptul de autor (11).

 › Proprietatea intelectuală și comercială: conform Directivei 96/9/CE privind 
protecția juridică a bazelor de date, un calendar al partidelor de fotbal nu 
poate fi protejat prin dreptul de autor în cazul în care întocmirea sa este 
dictată de reguli sau constrângeri care nu lasă loc libertății creatoare (12).

 › Protecția consumatorilor: conform Directivei 93/13/CEE privind clauzele 
abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, un stat membru poate 
prevedea ca o clauză abuzivă care este declarată nulă în urma unei acțiuni 
introduse în instanță în interesul publicului de o autoritate de protecție a 
consumatorilor împotriva unui vânzător sau furnizor să nu fie obligatorie 
pentru consumatorii care au încheiat un contract cu vânzătorul sau 
furnizorul respectiv căruia i se aplică aceleași condiții comerciale 
generale (13).

 › Protecția consumatorilor: conform Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 
privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele 
alimentare, vinul nu poate fi promovat ca fiind „ușor digerabil”, întrucât o 
astfel de descriere, care indică un nivel redus de aciditate, reprezintă o 
mențiune de sănătate care este interzisă în ceea ce privește băuturile 
alcoolice (14).

 � Politica economică și monetară: articolul 4 alineatul (3) din TUE și articolul 13 
din TUE, articolul 2 alineatul (3) din TFUE, articolul 3 alineatul (1) litera (c) și 
alineatul (2) din TFUE, articolele 119-123 din TFUE și articolele 125-127 din 
TFUE, precum și principiul general al protecției jurisdicționale efective nu 
împiedică încheierea între statele a căror monedă este euro a Tratatului de 
stabilire a mecanismului european de stabilitate din 2 februarie 2012 (MES) 
sau ratificarea acestui tratat de către aceste state membre (15).

 � Politica socială: Directiva 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor 
terțe care sunt rezidenți pe termen lung se opune reglementărilor naționale 
sau regionale care – atunci când se alocă fondurile pentru ajutorul pentru 
locuință – prevăd un tratament diferit pentru resortisanții țărilor terțe și pentru 
resortisanții statului membru în care își au domiciliul, în măsura în care 
ajutorul pentru locuință se încadrează într-unul dintre cele trei domenii vizate 
de principiul egalității de tratament prevăzut de Directiva referitoare la 
resortisanții țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung și constituie o 
„indemnizație de bază” în sensul directivei respective, aspecte asupra cărora 
trebuie să se pronunțe instanțele naționale, ținând seama de obiectivul de 
integrare urmărit de directivă și de dispozițiile Cartei drepturilor 
fundamentale (16).
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 � Aspecte instituționale:

 › Curtea de Justiție a anulat voturile Parlamentului European referitoare la 
calendarul perioadelor de sesiuni plenare ale Parlamentului pentru anii 
2012 și 2013, în care perioadele de sesiuni plenare pentru octombrie 
2012 și 2013 erau împărțite în două, considerând că aceste perioade nu 
pot fi considerate individual ca perioade de sesiuni plenare lunare, întrucât 
astfel s-ar încălca Protocolul nr. 6, anexat la Tratatul privind UE și la TFUE, 
și Protocolul nr. 3, anexat la Tratatul CEEA, care prevăd că Parlamentul 
European, al cărui sediu a fost stabilit la Strasbourg, se reunește în cadrul 
a douăsprezece perioade de sesiuni plenare lunare pe an la Strasbourg (17).

 › Curtea de Justiție, anulând parțial hotărârea atacată a Tribunalului, a 
hotărât că Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, 
interpretat în lumina Regulamentului (CEE) nr. 4064/89 privind controlul 
concentrărilor economice între întreprinderi, îndreptățește Comisia să 
refuze accesul la toate documentele referitoare la procedura de control al 
concentrărilor economice care au fost circulate între Comisie și părțile 
care au făcut notificarea și părțile terțe, fără să trebuiască să procedeze 
mai întâi la o examinare concretă și individuală a conținutului documentelor 
respective. Documentele interne ale Comisiei, întocmite în contextul 
procedurii de control al concentrărilor economice, fac obiectul acestei 
ipoteze generale atâta vreme cât procedura de control al concentrărilor nu 
a fost încheiată sau există posibilitatea redeschiderii sale de către Comisie 
în urma unei acțiuni judiciare în fața instanțelor UE. Cu toate acestea, 
această ipoteză generală nu exclude dreptul părții interesate de a 
demonstra că există un interes public superior care justifică divulgarea 
documentelor solicitate (18).

 › Curtea de Justiție, anulând parțial hotărârea atacată a Tribunalului, a 
hotărât că publicarea în trei limbi a anunțurilor de concurs pentru 
recrutarea în cadrul instituțiilor UE și obligația de a susține testele de 
selecție într-una dintre aceste limbi reprezintă discriminare pe criterii 
lingvistice; limitarea alegerii celei de a doua limbi în care este susținut un 
concurs trebuie să se bazeze pe criterii clare, obiective și predictibile (19).

 � Politica externă și de securitate comună: sancțiunile adoptate de Consiliu cu 
privire la o țară terță nu pot fi aplicate persoanelor fizice exclusiv pe motivul 
legăturii lor familiale cu persoane asociate cu conducătorii țării respective (20).

Membrii Curții de Justiție.
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Banca Centrală Europeană

Pe fundalul materializării riscurilor de înrăutățire a perspectivei economice a zo-
nei euro, care ar reduce și mai mult presiunile inflaționiste, Consiliul Guvernatori-
lor al Băncii Centrale Europene (BCE) a redus, la 5 iulie, ratele dobânzii de referință 
a BCE cu 25 de puncte de bază fiecare, ceea ce a făcut ca rata dobânzii la prin-
cipalele operațiuni de refinanțare ale Eurosistemului să ajungă la cea mai scăzută 
valoare din istoria sa, respectiv 0,75 %.

În ceea ce privește măsurile atipice de politică monetară menite să restabilească 
buna funcționare a mecanismului de transmitere a politicii monetare, BCE,

 � în ceea ce privește modul de alocare și scadențele operațiunilor sale,

 › a continuat să furnizeze lichidități importante sectorului bancar prin 
intermediul procedurilor de furnizare de lichidități în cantități nelimitate, la 
rate fixe (FRFA), în cadrul tuturor operațiunilor de refinanțare (cel puțin) 
până în luna iulie 2013, inclusiv al principalelor sale operațiuni de 
refinanțare, al operațiunilor de refinanțare cu termen special cu o scadență 
de o perioadă de constituire și al operațiunilor de refinanțare pe termen 
lung de trei luni (LTRO) (21);

 › a desfășurat a doua rundă a operațiunilor de refinanțare pe termen lung 
cu o scadență de 36 de luni în februarie 2012, conform procedurii FRFA (22);

 � în ceea ce privește furnizarea de lichidități în valută,

 › a continuat, până la noi dispoziții, să desfășoare operațiuni periodice de 
furnizare de lichidități în dolari americani, cu scadențe de aproximativ o 
săptămână și de trei luni (23);

 › a decis, în cooperare cu Banca Canadei, Banca Marii Britanii, Banca 
Japoniei, Rezerva Federală și Banca Națională Elvețiană să extindă rețeaua 
temporară de linii de swap reciproce până la 1 februarie 2014 (24);

 � în ceea ce privește programele speciale,

 › a continuat să pună în aplicare în mod activ programul privind piețele 
titlurilor de valoare înainte să hotărască să suspende acest program în 
septembrie 2012 (la 23 noiembrie 2012, fondurile totale ale programului 
erau de 208,5 miliarde EUR, obligațiunile fiind păstrate până la scadență);

 › a stabilit modalitățile prin care să efectueze tranzacții monetare definitive 
pe piețele secundare ale obligațiunilor suverane, fără limite cantitative 
ex ante și supuse condițiilor stricte și eficace atașate unui program adecvat 
al Fondului european de stabilitate financiară/Mecanismului european de 
stabilitate (FESF/MES), cu condiția ca aceste tranzacții să permită și 
realizarea de achiziții FESF/MES pe piețele primare (25).

„BCE este dispusă să facă tot posibilul pentru a proteja 
moneda euro. Și credeți-mă, va fi de ajuns.” – președintele 
BCE, Mario Draghi, la Londra (Regatul Unit), 26 iulie 2012
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În plus, BCE a luat decizii care vizau menținerea bazei de colateral care poate fi 
acceptată în operațiunile sale:

 � prin aprobarea, cu titlu temporar, de creanțe private suplimentare (26);

 � prin reducerea pragului de rating și modificarea cerințelor de eligibilitate 
pentru anumite titluri garantate cu active (27) și

 � prin suspendarea aplicării pragului minim de rating de credit cu privire la 
cerințele de eligibilitate a colateralului pentru operațiunile de credit ale 
Eurosistemului în cazul instrumentelor de creanță tranzacționabile emise sau 
garantate de guvernul central, precum și al creanțelor private acordate sau 
garantate de guvernul central, al țărilor care pot efectua tranzacții monetare 
definitive sau care participă la un program UE-FMI și care respectă condițiile 
impuse, astfel cum au fost evaluate de Consiliul Guvernatorilor (28);

 � prin extinderea listei activelor care pot fi utilizate ca și colateral pentru 
instrumentele de creanță tranzacționabile denominate în alte monede decât 
euro, respectiv în dolari americani, în lire sterline și în yeni japonezi, care sunt 
emise și deținute în zona euro (29).

În domeniul cooperării internaționale, BCE a finalizat două proiecte majore de 
cooperare tehnică, cu Balcanii de Vest și cu Turcia (30) și cu Banca Centrală a 
Egiptului (31). BCE a semnat, de asemenea, un memorandum de înțelegere cu 
Banca Centrală a Republicii Turcia (32) și cu Banca Rusiei (33).

În ceea ce privește sistemele de plăți, BCE a avut o realizare majoră în cadrul 
proiectului TARGET2-Securities (T2S) prin semnarea Acordului-cadru T2S cu de-
pozitarii centrali pentru instrumente financiare (34).

În ceea ce privește bancnotele, BCE a anunțat introducerea unei a doua serii de 
bancnote euro, seria „Europa”, care va fi introdusă progresiv în decursul mai 
multor ani, începând cu bancnota de 5 EUR în mai 2013 (35).

Mario Draghi, președintele 
Băncii Centrale Europene,  
susține un discurs cu 
ocazia evenimentului 
„Global Investment 
Conference”, la Londra 
(Regatul Unit), 26 iulie 
2012.
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Curtea de Conturi Europeană

Curtea de Conturi Europeană a adoptat raportul său anual privind exercițiul finan-
ciar 2011 la 6 septembrie, prezentându-l apoi Parlamentului European la 22 
noiembrie și Consiliului Uniunii Europene la 4 decembrie.

Responsabilitatea Curții este de a furniza Parlamentului European și Consiliului, 
pe baza auditului pe care l-a efectuat, o declarație de asigurare cu privire la fia-
bilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. Au-
ditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit 
și codurile deontologice IFAC și cu standardele internaționale INTOSAI ale 
instituțiilor supreme de audit. În conformitate cu aceste standarde, Curtea trebuie 
să își planifice și să își efectueze auditul astfel încât să obțină o asigurare rezo-
nabilă conform căreia conturile consolidate ale Uniunii Europene nu sunt afectate 
de denaturări semnificative, iar operațiunile subiacente acestor conturi sunt 
conforme cu legile și reglementările în vigoare.

În ceea ce privește fiabilitatea conturilor, conform aprecierii Curții, conturile con-
solidate ale Uniunii Europene au prezentat în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a Uniunii la 31 decembrie 2011, precum și re-
zultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru exercițiul încheiat, în 
conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar și cu normele contabile 
adoptate de contabilul-șef al Comisiei.

Curtea a declarat, de asemenea, că angajamentele și veniturile subiacente con-
turilor au fost, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglemen-
tările în vigoare. Curtea a estimat că plățile subiacente conturilor au fost afectate 
de o ușoară eroare materială de 3,9 %.

Vítor Manuel da Silva 
Caldeira, președintele 

Curții de Conturi, prezintă 
raportul anual pe 2011 în 

cadrul sesiunii plenare a 
Parlamentului European de 

la Strasbourg (Franța).
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Comitetul Economic și Social European

În 2012, cu ocazia celor nouă sesiuni plenare ale sale, Comitetul Economic și 
Social European (CESE) a formulat 250 de avize, dintre care 50 de avize din 
proprie inițiativă și 12 avize exploratorii (4 solicitate de Comisia Europeană și 8 
de către președințiile Consiliului).

CESE a fost în mod special implicat în discuțiile cu privire la punerea în aplicare 
a Strategiei Europa 2020, precum și a semestrului european, în special prin 
Grupul său de coordonare Europa 2020. Multe dintre discuțiile purtate au fost 
consacrate crizei financiare și modului în care s-ar putea soluționa aceasta. CESE 
a dezbătut, de asemenea, proiectele politice majore ale Uniunii, cum ar fi moder-
nizarea politicii agricole comune după 2013 și viitoarea politică de coeziune. 
CESE a fost, de asemenea, activ în ceea ce privește deliberările pe marginea ca-
drului financiar multianual după 2013. În plus, sectorul energetic, rolul IMM-urilor 
și chestiunile legate de ocuparea forței de muncă au fost subiecte de prim-plan 
pe agenda de lucru a CESE.

CESE a jucat, de asemenea, un rol activ în timpul Conferinței Rio+20 din iunie 
2012, facilitând un amplu dialog cu societatea civilă și luarea în considerare a 
contribuțiilor acesteia.

Noul Protocol de cooperare dintre CESE și Comisia Europeană, care actualizează 
primul protocol încheiat în 2005 în lumina intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, a fost semnat în luna februarie 2012.

Maroš Šefčovič, 
vicepreședinte al Comisiei 
Europene responsabil de 
relații interinstituționale și 
administrație, și Staffan 
Nilsson, președintele CESE, 
cu ocazia evenimentului 
„Inițiativa cetățenească 
europeană: este timpul să 
acționăm!”.
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Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene

În 2012 a fost ales noul președinte al Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene 
(CoR), Ramón Luis Valcárcel Siso, care și-a început mandatul de doi ani și jumă-
tate în august 2012, înlocuind-o pe Mercedes Bresso, care a fost președintele 
Comitetului pentru primii doi ani și jumătate ai mandatului acestuia.

În cadrul celor cinci sesiuni plenare ale sale din 2012, CoR a prezentat 71 de 
avize, dintre care 5 avize din proprie inițiativă și 7 avize prospective (3 solicitate 
de Comisia Europeană și 4 de către președințiile Consiliului).

Prin intermediul platformei sale de monitorizare a Strategiei Europa 2020, CoR a 
continuat să evalueze Strategia pentru creștere economică și ocuparea forței de 
muncă din punctul de vedere al regiunilor și al orașelor din UE. CoR a publicat, de 
asemenea, cel de al treilea raport de monitorizare privind Strategia Europa 2020 
și a întocmit un „Ghid pentru orașe și regiuni privind Strategia Europa 2020”.

Zilele deschise 2012, eveniment organizat în colaborare de Comitet și de Comisie, 
au fost consacrate discuțiilor generale privind viitorul politicii de coeziune europe-
ne. La sutele de seminarii și ateliere organizate în cadrul evenimentului au parti-
cipat numeroși reprezentanți ai sferei administrative și academice, iar președintele 
Barroso a pronunțat discursul de deschidere. Președintele Comisiei a participat, 
de asemenea, la cel de al cincilea Summit european al orașelor și regiunilor, or-
ganizat la Copenhaga, în luna martie 2012, care s-a axat asupra planificării ur-
bane inovatoare, care încurajează schimburile intelectuale, culturale, economice 
și sociale în secolul 21.

În 2012, CoR și-a consolidat Rețeaua de monitorizare a subsidiarității, creată 
pentru a facilita schimbul de informații între autoritățile locale și regionale din 
Uniunea Europeană în ceea ce privește diferite documente și propuneri de politică 
formulate de Comisie. De asemenea, a lansat baza de date Regpex, menită să 
sprijine participarea regiunilor cu competențe legislative în etapele inițiale ale 
procedurii legislative a UE.

Noul Protocol de cooperare între CoR și Comisia Europeană a fost semnat în fe-
bruarie 2012 și actualizează primul protocol din 2005 în lumina intrării în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona.

José Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 

Europene, însoțit de 
Ramón Luis Valcárcel Siso, 

președintele Comitetului 
Regiunilor, și de Mercedes 

Bresso, 
prim-vicepreședinte, în 

drum către o sesiune 
plenară a Comitetului 

Regiunilor.
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Banca Europeană de Investiții

În calitatea sa de bancă a Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiții (BEI) 
este singura bancă deținută de cele 27 de state membre și care reprezintă inte-
resele acestora și colaborează îndeaproape cu alte instituții ale UE pentru a pune 
în aplicare politica UE. BEI este cel mai mare debitor și creditor multilateral ca 
volum al tranzacțiilor, oferind fonduri și expertiză pentru proiecte de investiții 
solide și viabile, care contribuie la avansarea obiectivelor de politică ale UE. BEI 
pune în aplicare și aspectele financiare ale politicii externe și de dezvoltare a UE.

Grupul BEI include Fondul European de Investiții (FEI), a cărui activitate principală 
constă în acordarea de finanțare inovatoare IMM-urilor. Principalele sarcini ale 
BEI sunt acordarea de împrumuturi, combinarea mai multor forme de finanțare 
și acordarea de consiliere.

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) a jucat un rol important în stimularea 
finanțării economiei în 2012. Capitalul vărsat al BEI a fost majorat cu 10 miliarde 
EUR, obiectivul fiind de a consolida fondurile sale proprii și de a crește capacitatea 
sa de creditare generală cu 60 de miliarde EUR pe o perioadă de trei ani, ceea ce 
va permite deblocarea unor investiții suplimentare de până la 180 de miliarde 
EUR, peste tot în Uniunea Europeană, inclusiv în țările cele mai vulnerabile. 
Această creștere va fi aplicată de la începutul anului 2013.

Faza-pilot a inițiativei UE-BEI de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte a fost lansată în iulie 2012 și ar putea mobiliza investiții suplimentare 
de până la 4,5 miliarde EUR pentru proiecte-pilot referitoare la infrastructuri 
esențiale în sectorul transporturilor, al energiei și al internetului în bandă largă. În 
funcție de evaluarea fazei-pilot, volumul acestor instrumente financiare ar putea 
fi sporit și mai mult în toate țările, inclusiv pentru a sprijini mecanismul „Conec-
tarea Europei”.

Statele membre au posibilitatea, în conformitate cu normele și practicile existen-
te, să colaboreze cu Comisia pentru a utiliza o parte din fondurile structurale 
alocate pentru a partaja riscul de creditare al BEI și pentru a oferi garanții pentru 
împrumuturile legate de cunoștințe și competențe, eficiența resurselor, infra-
structura strategică și accesul la finanțare pentru IMM-uri. Au fost realocate 
sume din fondurile structurale în sprijinul cercetării și inovării, al IMM-urilor și al 
ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. O sumă suplimentară de 55 de mili-
arde EUR a fost alocată pentru măsuri de stimulare a creșterii.

José Manuel Barroso, 
președintele Comisiei 
Europene, îl întâmpină pe 
Werner Hoyer, președintele 
Băncii Europene de 
Investiții.
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Ombudsmanul European

Comisia, în virtutea puterilor ei și a faptului că multe dintre deciziile și propunerile 
sale au un impact direct sau indirect asupra cetățenilor, este instituția care este 
principala țintă a plângerilor adresate Ombudsmanului European. În 2012, 52 % 
din investigațiile inițiate de Ombudsmanul European priveau Comisia. Comisia a 
primit 190 de noi investigații din partea Ombudsmanului și a răspuns la 308 
investigații inițiate de acesta, între acestea fiind incluse și cele lansate în anii 
anteriori și care erau încă în derulare în 2012.

Plângerile depuse de Ombudsman vizează mai multe domenii de activitate, 
printre care: accesul la documente, cazurile de posibilă neîndeplinire a obligațiilor, 
reglementările administrative și legate de statutul personalului, procedurile de 
concurs și de selecție, aspectele legate de atribuirea ofertelor și a granturilor și 
de executarea contractelor. Un raport special referitor la Comisie a fost transmis 
Parlamentului European în 2012 și viza pretinsa nerealizare a unei evaluări a 
impactului de mediu în contextul extinderii aeroportului din Viena.

Relațiile dintre Ombudsman și Comisie au continuat să se consolideze, iar legă-
turile politice și administrative dintre cele două instituții au fost adâncite. În acest 
sens, au avut loc în 2012 mai multe reuniuni între P. Nikiforos Diamandouros, 
Ombudsmanul European, Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei responsabil 
de relațiile interinstituționale și administrație, și directorii generali ai Comisiei.

În 2012, Ombudsmanul a publicat o broșură care cuprinde principiile de serviciu 
public care ar trebui să ghideze conduita funcționarilor UE. Aceste principii consti-
tuie o componentă vitală a culturii administrative a serviciului la care aderă 
instituțiile UE, iar scopul inițiativei Ombudsmanului este de a contribui la sporirea 
încrederii între cetățeni și instituțiile UE. Comisia a sprijinit această inițiativă.

P. Nikiforos Diamandouros, 
Ombudsmanul European.
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Agențiile descentralizate

Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate ale UE, instituit 
în 2009 cu scopul de a aduce Parlamentul European, Consiliul și Comisia la un 
numitor comun privind modalitățile de îmbunătățire a activității agențiilor, a 
ajuns la un acord care a fost susținut ulterior de cele trei instituții în iulie 2012.

„Abordarea comună” reprezintă primul acord politic de acest tip referitor la 
agențiile descentralizate ale UE și va constitui un model politic care va ghida vii-
toarele inițiative orizontale și procesele de reformare a agențiilor UE. Acest acord 
vizează îmbunătățirea guvernanței și a eficienței și va conduce și la un grad mai 
mare de transparență, răspundere și legitimitate în cadrul acestor agenții.

Acordul se referă la peste 30 de agenții descentralizate, cu sediul în diferite state 
membre, precum și la eventualele agenții descentralizate viitoare. Nici cele trei 
agenții descentralizate active în domeniul politicii externe și de securitate și nici 
cele șase agenții executive nu fac obiectul acordului.

Comisia a susținut o foaie de parcurs privind întreprinderea de măsuri în continu-
area acestui acord. Foaia de parcurs inventariază proiectele concrete și termenele 
acestora și evidențiază inițiativele considerate prioritare de Comisie. În plus, foaia 
de parcurs semnalează cazurile în care cooperarea cu agențiile este necesară și 
utilă, precum și cazurile în care agențiile au început deja punerea în aplicare a 
abordării comune.

În cadrul agențiilor descentralizate ale UE sunt angajate peste 7 000 de persoa-
ne, contribuția din partea bugetului UE fiind de 727,5 milioane EUR în 2012.
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Parlamentele naționale și rolul lor pe scena 
europeană

În 2012, dialogul politic al Comisiei cu parlamentele naționale a constituit în 
continuare o trăsătură-cheie a relațiilor interinstituționale la nivelul UE. Schimbu-
rile de opinii, în special cu privire la chestiuni legate de criza financiară și de 
guvernanța economică, s-au intensificat la toate nivelurile și au reprezentat unul 
dintre principalele subiecte asupra cărora s-a aplecat cu prioritate și Conferința 
comisiilor parlamentare ale parlamentelor din Uniunea Europeană specializate în 
chestiuni ale Uniunii (COSAC) în cadrul reuniunilor sale plenare de la Copenhaga 
și Nicosia. Numărul avizelor transmise de parlamentele naționale Comisiei a 
continuat să crească. În total, în 2012, parlamentele naționale au trimis 623 de 
avize Comisiei. Cu toate că numărul avizelor a înregistrat o creștere semnificativă 
în anii precedenți, cifrele pentru 2012 au fost doar nesemnificativ mai mari decât 
cele din 2011. Însă, ca și în anii anteriori, aproximativ 10 % din aceste avize au 
fost avize motivate legate de o presupusă încălcare a principiului subsidiarității.

În 2012, pentru prima oară de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
parlamentele naționale au emis un așa-numit „cartonaș galben” cu privire la 
propunerea de regulament privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni 
colective în cadrul libertății de stabilire și al libertății de a presta servicii (36). În 
termenul stabilit de 8 săptămâni, Comisia a primit avize motivate din partea a 12 
camere parlamentare (37) (reprezentând un total de 19 voturi), conform cărora 
propunerea Comisiei nu respecta principiul subsidiarității.

Comisia a analizat cu atenție aceste avize motivate și a luat notă de stadiul 
discuțiilor privind propunerea de regulament la nivelul colegislatorilor. Având în 
vedere situația dată, la 12 și 13 septembrie i-a informat pe colegislatori și parla-
mentele naționale cu privire la intenția sa de a-și retrage propunerile.

Reuniune plenară a celei 
de a 48-a Conferințe a 

comisiilor parlamentare 
ale parlamentelor din 

Uniunea Europeană 
specializate în chestiuni 

ale Uniunii (COSAC) la 
Nicosia (Cipru), în 
octombrie 2012.
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Transparența

Accesul la documente

Cele două propuneri înaintate de Comisia Europeană pentru revizuirea Regula-
mentului (CE) nr. 1049/2001 (textul reformat al regulamentului transmis la 30 
aprilie 2008 și extinderea sferei instituționale a regulamentului transmis la 21 
martie 2011 pentru a include toate instituțiile, organismele, oficiile și agențiile 
Uniunii Europene) au fost analizate la nivel interinstituțional. Parlamentul Euro-
pean a adoptat o poziție cu privire la ambele propuneri la sfârșitul anului 2011. 
Președințiile daneză și cipriotă ale Consiliului au testat diverse variante prin care 
să impulsioneze procesul legislativ în vederea armonizării pozițiilor Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei Europene.

Registrul de transparență

În 2011, Parlamentul European și Comisia Europeană au adoptat un acord 
interinstituțional pentru organizațiile și persoanele independente implicate în 
procesul de elaborare a politicilor UE și în punerea în aplicare a acestor poli-
tici (38) – așa-numitul registru al grupurilor de lobby. La sfârșitul lunii decembrie 
2012, în registrul de transparență, gestionat de un secretariat comun al Parla-
mentului și al Comisiei, erau înregistrate aproximativ 5 500 de organizații. Au 
fost inițiate discuții cu Consiliul pentru a tatona posibilitatea implicării acestuia în 
sistem într-un stadiu ulterior.

Arhive istorice

La 16 august, Comisia a adoptat o propunere (39) care viza crearea unei baze 
solide și durabile pentru parteneriatul dintre UE și Institutul Universitar European 
din Florența, Italia, în ceea ce privește gestionarea arhivelor istorice ale instituțiilor 
UE. Propunerea vizează promovarea gestionării și consultării arhivelor istorice și 
ține seama de existența arhivelor informatice și informatizate.
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(3) Hotărârea Curții de Justiție din 13 decembrie 2012 în cauzele conexate 
C-237/11 și C-238/11, Franța/Parlamentul European.

(4) Acord administrativ cu Consiliul Europei privind utilizarea emblemei 
europene de către terți (JO C 271, 8.9.2012).

(5) Hotărârea Curții de Justiție din 21 iunie 2012 în cauza C-5/11, Donner.
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(36) Propunere de regulament privind exercitarea dreptului de a desfășura 
acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și a libertății de a presta 
servicii [COM(2012) 130].

(37) Chambre des représentants/Kamer van Volksvertegenwoordigers (Belgia), 
Folketing (Danemarca), Sénat (Franța), Saeima (Letonia), Chambre des 
Députés (Luxemburg), Kamra Tad-Deputati (Malta), Tweede Kamer (Țările 
de Jos), Sejm (Polonia), Assembleia da Republica (Portugalia), Eduskunta 
(Finlanda), Riksdag (Suedia) și House of Commons (Regatul Unit).

(38) Acord privind înființarea unui registru de transparență pentru organizații și 
persoane care desfășoară activități independente, implicate în procesul de 
elaborare și de punere în aplicare a politicilor UE (JO L 191, 22.7.2011).

(39) Propunere de regulament în ceea ce privește depozitarea arhivelor istorice 
ale instituțiilor la Institutul Universitar European din Florența 
[COM(2012) 456].

CREDITE FOTO

Associated Press/Reporters, pagina 191
Uniunea Europeană, paginile 183, 185, 186, 187, 189, 192, 194, 197, 198, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 212
Peter Muhly/AFP, pagina 182
UKTI, pagina 205

R A P O R T  G E N E R A L  2 0 1 2  —  C A P I T O L U L  6214

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=237/11&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-5/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-378/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-273/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-489/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-112/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-360/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-406/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-604/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-472/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-544/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-370/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-571/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-237/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-404/10%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-566/10%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-376/10%20P
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr121206_1.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2011/html/pr111208_1.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr121213.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr121213.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120209_2.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120622.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120622.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120906_2.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120116_2.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120315.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120704.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr121030_2.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120508.en.html
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr121108_1.en.html


CRONOLOGIA REACȚIE I  UE 
LA CRIZA DATORI ILOR

215



ÎN CELE CE URMEAZĂ SUNT ENUMERATE UNELE DINTRE PRINCIPALELE 
EVENIMENTE ALE ANULUI 2012 ÎN SECTOARELE FINANCIAR ȘI 
ECONOMIC. ACEASTĂ CRONOLOGIE NU SE DOREȘTE A FI 
EXHAUSTIVĂ – ALTE EVENIMENTE MARCANTE SUNT PREZENTATE ÎN 
DETALIU ÎN CADRUL RAPORTULUI.
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IANUARIE

30
Liderii europeni stabilesc trei priorități urgente:

 � stimularea ocupării forței de muncă, mai ales în rândul tinerilor;

 � stimularea fi nanțării economiei, în special a IMM-urilor;

 � fi nalizarea pieței unice.

FEBRUARIE

14
Comisia prezintă primul său raport privind mecanismul de alertă, punctul de plecare al noii proce-
duri privind dezechilibrele macroeconomice menite să identifi ce țările care prezintă riscuri.

MARTIE

2
Toți liderii europeni (cu excepția celui al Republicii Cehe și al Regatului Unit) semnează Tratatul 
privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța. Bugetele naționale ar trebui să fi e echilibrate sau 
excedentare, o „regulă de aur” pe care fi ecare țară ar trebui să o transpună în propria legislație în 
termen de un an.

14
Eurogrupul aprobă cel de al doilea program de ajustare adresat Greciei.

30
Eurogrupul decide să întărească mecanismele de protecție fi nanciară în zona euro și să ridice 
plafonul combinat pentru Mecanismul european de stabilitate (MES)/Fondul european de stabilitate 
fi nanciară (FESF) la 700 de miliarde EUR.

APRILIE

18
Comisia publică o comunicare privind acțiunile prioritare necesare pentru deblocarea creșterii și 
crearea de locuri de muncă în Grecia.

MAI

16
Previziunile economice europene anunță o redresare lentă.

23
Comisia propune o uniune bancară ca un pas înainte în vederea realizării unei uniuni economice și 
monetare depline.

26
Expoziția euro își deschide porțile la Bruges, în Belgia.



30
În cadrul semestrului european, Comisia adresează recomandări specifi ce fi ecăruia dintre cele 27 
de state membre ale UE și zonei euro în ansamblu, în scopul de a consolida stabilitatea fi nanciară, 
creșterea economică și locurile de muncă. De asemenea, Comisia publică primul set de analize 
aprofundate pentru soluționarea dezechilibrelor macroeconomice.

31
În cadrul Forumului Economic de la Bruxelles, principalul eveniment anual al Comisiei pe teme 
economice, au loc dezbateri privind sursele creșterii economice.

IUNIE

22
Consiliul aprobă recomandările Comisiei privind politicile economice și bugetare. Recomandările 
sunt specifi ce fi ecărei țări, dar se referă, de asemenea, și la zona euro în ansamblu. 

25
Spania solicită acordarea unui sprijin fi nanciar pentru sectorul său bancar.

27
Eurogrupul acceptă cererea de sprijin fi nanciar din partea Ciprului.

29
Consiliul European decide adoptarea unui pact pentru creștere economică și locuri de muncă.

Președinții Consiliului European, Comisiei, Eurogrupului și Băncii Centrale Europene prezintă rapor-
tul intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară”. Acesta stabilește principii pentru un 
cadru fi nanciar integrat, un cadru bugetar integrat, un cadru de politică economică integrat, precum 
și o legitimitate democratică și o responsabilitate întărite.

IULIE

10
Consiliul aprobă etapa-pilot a inițiativei de emitere de obligațiuni pentru fi nanțarea proiectelor.

Comisia semnează un acord de parteneriat cu Letonia privind activitățile de comunicare legate de 
trecerea la moneda euro.

20
Liderii Eurogrupului stabilesc de comun acord să acorde asistență fi nanciară Spaniei sub forma 
unui program de recapitalizare bancară. Acesta va oferi până la 100 de miliarde EUR. Spania tre-
buie să își corecteze defi citul excesiv până în 2014 și să adopte reforme structurale.



SEPTEMBRIE

12
Comisia propune un mecanism unic de supraveghere pentru băncile din zona euro, gestionat de 
BCE. Vor putea participa și țările din afara zonei euro.

De asemenea, Comisia propune un cadru de reglementare unic, precum și măsurile care trebuie 
adoptate pentru un mecanism unic de soluționare a situațiilor de criză în sectorul bancar.

OCTOMBRIE

8
MES intră în vigoare. Este cea mai mare instituție fi nanciară internațională, cu un capital propriu de 
700 de miliarde EUR. Acesta oferă asistență fi nanciară statelor MES afl ate în criză. MES reprezintă 
continuarea FESF și a Mecanismului european de stabilizare fi nanciară (MESF).

9
Consiliul acordă Portugaliei un an suplimentar, până în 2014, pentru a-și corecta defi citul excesiv. 
Această decizie permite plata următoarei tranșe de asistență fi nanciară.

12
Grupul de acțiune pentru Grecia împlinește un an de activitate.

NOIEMBRIE

7
Previziunile economice europene anunță o creștere treptată pentru 2013.

28
Comisia publică Analiza anuală a creșterii pentru anul 2013, care lansează semestrul european 
pentru coordonarea politicilor economice pentru 2013, asigurându-se că statele membre își ali-
niază politicile economice și bugetare pentru a ține seama de Pactul de stabilitate și de creștere și 
de Strategia Europa 2020.

Comisia publică, de asemenea, cel de al doilea raport privind mecanismul de alertă pentru a 
soluționa dezechilibrele macroeconomice în 14 țări ale UE.

Comisia prezintă un proiect pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă.

DECEMBRIE

5
Ca primă măsură de asistență fi nanciară, MES emite obligațiuni pentru recapitalizarea sectorului 
bancar spaniol.

Raport privind UEM – Comisia prezintă Consiliului propuneri detaliate și o foaie de parcurs.
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