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Către un adevărat spațiu european de justiție - consolidarea încrederii, a 
mobilității și a creșterii 

 
Politica UE în domeniul justiției a 

evoluat profund în ultimii ani.  
Abia în 2010, odată cu începutul 

mandatului actualei Comisii, a fost creat 
un portofoliu în materie de justiție.  

De atunci, Comisia a lansat peste 
50 de inițiative în acest domeniu, 
realizând 95 % din măsurile prevăzute în 
cadrul programului de la Stockholm și 
punând bazele pentru construirea unui 
adevărat spațiu european de libertate, 
securitate și justiție în serviciul cetățenilor 
Europei — unul dintre obiectivele cruciale 
ale UE menționate în Tratatul de la 
Lisabona. 

În doar câțiva ani, s-au luat măsuri 
importante: instituirea de noi norme ale 
UE privind drepturile victimelor, 
consolidarea dreptului la un proces 
echitabil pentru persoanele suspectate în 
cadrul procedurilor penale și facilitarea 
recunoașterii hotărârilor judecătorești au 
îmbunătățit accesul la justiție, în timp ce 
propunerile Comisiei privind protecția 
datelor cu caracter personal sunt menite 

să consolideze drepturile fundamentale și 
piața unică digitală.  

De asemenea, Comisia a inițiat 
instituirea unui Parchet European pentru 
a se asigura că fiecare euro din bugetul 
UE poate fi utilizat în scopul căruia i-a 
fost destinat și este protejat împotriva 
infractorilor.  

De asemenea, inițiative precum 
Tabloul de bord al UE în materie de 
justiție au subliniat importanța unor 
sisteme și politici eficace în domeniul 
justiției pentru creșterea economică. 

În luna noiembrie a anului trecut, 
Comisia Europeană a organizat o 
conferință intitulată „Assises de la 
Justice”, reunind judecători, avocați, 
cadre universitare, factori de decizie și 
reprezentanți ai mediului de afaceri din 
întreaga Europă pentru a dezbate viitorul 
politicilor în domeniul justiției.  

În ianuarie 2014, a fost organizată o 
conferință similară pentru a discuta 
despre viitorul politicilor UE în domeniul 
afacerilor interne. 

Comisia Europeană și-a prezentat punctul de vedere referitor la viitorul politicii UE în 
domeniul justiției, apreciind că, la patru ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, construirea unui spațiu european în domeniu a progresat cu pași rapizi.  

Comisia a adoptat măsuri în domeniul justiției menite să reducă birocrația și costurile 
pentru cetățeni și întreprinderi, să impulsioneze redresarea economică și să ușureze viața 
practică a cetățenilor care își exercită dreptul la liberă circulație.  

Obiectivul Comisiei pentru viitor este să realizeze noi progrese în direcția creării, 
până în 2020, a unui spațiu european comun de justiție pe deplin funcțional, întemeiat 
pe încredere, mobilitate și creștere. 

Aceasta în condițiile în care, în numai câțiva ani, politica în materie de justiție a ajuns 
în prim-planul activității UE (fenomen comparabil cu cel al pieței unice în anii '90.  

În aceste condiții, a crea punți între diferitele sisteme judiciare înseamnă a instaura 
un climat de încredere, un adevărat spațiu european de justiție neputând funcționa, în mod 
optim, dacă nu există încredere în sistemele judiciare naționale.  
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De aceea, întreaga atenție trebuie 
concentrată asupra altor două provocări - 
mobilitatea cetățenilor și a întreprinderilor 
UE, într-un spațiu fără frontiere interne. 

În acest sens, sfârșitul anului 2014 
va reprezenta un moment de răscruce în 
evoluția politicii UE în domeniul justiției.  

La 1 decembrie 2014 se vor încheia 
atât Programul de la Stockholm al 
Consiliului European, cu o durată de cinci 
ani, cât și planul de acțiune al Comisiei 
aferent acestuia, care stabilește 
prioritățile pentru crearea unui spațiu de 
libertate, securitate și justiție.  

Tot atunci se va încheia și etapa de 
tranziție prevăzută în Tratatul de la 
Lisabona în domeniul justiției.  

Se va permite astfel eliminarea 
restricțiilor actuale în ceea ce privește 
controlul judiciar exercitat de către Curtea 
Europeană de Justiție și rolul Comisiei în 
calitate de gardian al tratatelor în 
domeniul cooperării judiciare și 
polițienești în materie penală.  

Așadar, Comisia va avea 
competența de a lansa acțiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor în 
cazul în care legislația UE, aprobată în 
prealabil în unanimitate de către statele 
membre, nu a fost pusă în aplicare în 
mod corect. 

Amintim, totodată, că la mijlocul lunii 
martie 2014, a fost publicată și viziunea 
Comisiei privind viitorul politicii UE în 
domeniul justiției, împreună cu viitoarea 
agendă în domeniul afacerilor interne.  

Ambele viitoare agende sunt 
elaborate sub formă de comunicări.  

În domeniul justiției, Comisia a 
identificat trei provocări esențiale: 
consolidarea încrederii reciproce, 
facilitarea mobilității și contribuția la 
creșterea economică. 

• Instaurarea unui climat de 
încredere.  

Încrederea reciprocă este piatra de 
temelie pe care ar trebui să se 
întemeieze politica UE în domeniul 
justiției.Instrumentele UE precum 
mandatul european de arestare sau 
normele privind chestiunile referitoare la 
conflictul de legi între statele membre 

necesită un nivel ridicat de încredere 
reciprocă între autoritățile judiciare din 
diferite state membre.  

Deși UE a pus baze solide pentru 
promovarea încrederii reciproce, este 
totuși necesar ca aceasta să fie 
consolidată în continuare pentru a se 
asigura că cetățenii, practicienii din 
domeniul dreptului și judecătorii acordă o 
încredere deplină hotărârilor 
judecătorești, indiferent de statul membru 
în care acestea au fost pronunțate. 

• Mobilitatea.  
Europenii își exercită din ce în ce 

mai mult dreptul la liberă circulație: ei 
călătoresc, studiază, se căsătoresc, 
întemeiază o familie, cumpără și vând 
produse și servicii peste hotarele 
naționale, în întreaga Europă.  

În prezent, aproape 14 milioane de 
cetățeni ai UE își au reședința pe teritoriul 
unui stat membru ai cărui resortisanți nu 
sunt.  

Chiar dacă cetățenii își exercită din 
ce în ce mai mult drepturile, aceștia 
întâmpină încă o serie de dificultăți de 
ordin practic și juridic atunci când 
încearcă să își exercite într-un alt stat 
membru drepturile de care dispun în țara 
lor de origine.  

Comisia abordează aceste 
obstacole cotidiene.  

În ultimul său raport privind 
cetățenia Uniunii, aceasta a propus, de 
exemplu, 12 acțiuni menite să 
consolideze drepturile cetățenilor.  

Politica în domeniul justiției ar 
trebui să continue, în mod prioritar, să 
elimine obstacolele din calea cetățenilor 
UE care își exercită dreptul de a circula 
liber și de a locui în orice țară din UE. 

• Creșterea.  
În decursul ultimilor ani, politicile în 

domeniul justiției au fost mobilizate pentru 
a susține întreprinderile, precum și 
creșterea și stabilitatea economică prin 
îmbunătățirea accesului la justiție și prin 
facilitarea soluționării litigiilor.  

Iată câteva exemple în acest sens:  
 

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:ro:PDF
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• garantarea faptului că o 
hotărâre judecătorească pronunțată 
poate fi recunoscută în alt stat membru, 
fără proceduri birocratice;  

• propunerea unei legislații 
europene comune în materie de vânzare 
cu caracter facultativ, în temeiul căreia 
întreprinderile pot opta să se lanseze în 
afaceri în cele 28 de țări ale UE;  

• o legislație modernă privind 
protecția datelor pentru piața unică 
digitală și adoptarea unor măsuri menite 
să instaureze o „cultură a salvării și a 
redresării” cu privire la insolvabilitatea 
transfrontalieră.  

În viitor, politica UE în domeniul 
justiției ar trebui să continue să sprijine 
redresarea economică, creșterea și lupta 
împotriva șomajului.  

Sunt necesare reforme structurale 
pentru a se asigura că sistemele juridice 
pot produce rezultate prompte, fiabile și 
demne de încredere în ceea ce privește 
justiția.  

Întreprinderile trebuie să aibă 
convingerea că vor fi în măsură să 
asigure respectarea contractelor și să 
trateze litigiile eficace pe întreg teritoriul 
UE, fără a fi frânate de obstacolele cu 
care încă se mai confruntă. 

Pentru a aborda aceste provocări, 
Comisia propune ca viitoarea politică UE 
din domeniul justiției să se bazeze pe o 
combinație de diferite metode:  

• consolidarea a ceea ce s-a 
realizat până acum, 

• codificarea legislației și a 
practicilor UE în vigoare, după caz,  

• completarea, după caz, a 
cadrului existent cu noi inițiative.  

Va fi necesară o analiză, de la caz 
la caz, precum și evaluări ale impactului 
pentru a decide care este cea mai 
adecvată abordare în fiecare domeniu. 

Consolidarea este necesară pentru 
a garanta existența unor căi de atac 
eficace și a unor autorități naționale 
independente în materie de respectare a 
legii, care să se asigure că drepturile sunt 
aplicate efectiv pe teren, pentru a se oferi 
formare profesională judecătorilor și 

practicienilor din domeniul dreptului, 
astfel încât să devină adevărați specialiști 
în dreptul Uniunii și pentru a îmbunătăți 
utilizarea TIC în instanțe, în cadrul 
procedurilor judiciare și extrajudiciare. 

Codificarea legislației UE și a 
jurisprudenței Curții Europene de Justiție 
în vigoare ar putea fi avută în vedere în 
domeniul legislației privind protecția 
consumatorilor sau drepturile procedurale 
pentru persoanele suspectate de a fi 
săvârșit infracțiuni, prin raționalizarea 
cadrului existent, precum și prin 
facilitarea accesului la drepturi pentru 
cetățeni și întreprinderi. 

Completarea politicilor în domeniul 
justiției și a instrumentelor juridice ar 
trebui să se deruleze întotdeauna pentru 
a consolida încrederea reciprocă, a 
facilita viața cetățenilor și a aduce o 
contribuție la creșterea economică.  

 

 
 
Printre abordările pentru care se 

poate opta se numără recunoașterea 
reciprocă, metoda tradițională de 
armonizare și armonizarea opțională a 
dreptului material sau procedural. 

Următoarele etape  
Parlamentul European și Consiliul 

au purtat deja discuții privind viitorul 
politicilor UE în domeniul justiției, iar 
Colegiul comisarilor a organizat, la data 
de 25 februarie 2014, o dezbatere de 
orientare.  

Comunicarea Comisiei va constitui 
baza pentru noi dezbateri, îndeosebi în 
cadrul reuniunii Consiliului European din 
data de 24 iunie. 
 

Buletin elaborat de: 
 

Lia Ioana CRIȘAN 
Consilier pentru Afaceri Europene 

e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro 

mailto:lia.crisan@prefecturatimis.ro
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EURO-POLITICI 
 

Modelarea politicilor viitoare în 
domeniul afacerilor interne 

 
Programul de la Stockholm, care 

reprezintă, din 2010, cadrul politicilor în 
domeniul afacerilor interne, va expira în 
2014, iar, în acest context, Comisia a 
lansat, încă din 2013, o dezbatere cu 
privire la provocările și prioritățile viitoare 
ale acestor politici pentru anii următori. 

Comunicarea este urmarea unei 
serii de evenimente și dezbateri privind 
Viitorul politicilor în domeniul 
afacerilor interne, în cadrul cărora 
părțile interesate și societatea civilă au 
avut posibilitatea de a face schimb de 
opinii și de idei cu privire la chestiuni 
legate de domeniul afacerilor interne. 

Au avut loc seminarii și consultări 
cu grupuri de reflecție și cu organizații ale 
societății civile.  

De asemenea, factorii interesați și 
cetățenii au fost invitați să facă schimb de 
opinii și de idei pe pagina de internet a 
DG Afaceri Interne, în cadrul unei 
consultări publice.  

La 29 și 30 ianuarie 2014, Comisia 
a organizat în Bruxelles o conferință în 
care s-a discutat evoluția viitoare a 
politicilor în domeniul afacerilor interne. 

Comunicarea Comisiei va 
reprezenta o contribuție la orientările 
strategice care vor fi adoptate la Consiliul 
european din iunie 2014. 

 
 
În ce mod poate să contribuie 

activitatea UE privind migrația, azilul și 
aspectele legate de securitate la 
asigurarea unei Europe în care cetățenii 
să poată locui și munci într-un spațiu 
deschis, prosper și sigur?  

Programul de la Stockholm - 
cadrul politicilor în domeniul afacerilor 
interne pentru perioada 2010-2014 - se 
apropie de sfârșit. 

De aceea, Comisia și-a prezentat 
viziunea strategică în ceea ce privește 

prioritățile politice viitoare în domeniul 
afacerilor interne. 

În ultimii 5 ani s-au înregistrat deja 
progrese semnificative pentru ca Europa 
să devină mai deschisă și mai sigură, 
datorită unei cooperări armonioase și 
eficiente între instituțiile UE, statele 
membre, organizațiile internaționale, 
societatea civilă și sectorul privat.  

Pe 11 martie 2014., Comisia și-a 
prezentat viziunea cu privire la agenda 
viitoare în domeniul afacerilor interne: 
este necesar să se pună în aplicare pe 
deplin legislația convenită și 
instrumentele existente și să se 
garanteze faptul că UE are capacitatea 
de a răspunde oportunităților și 
provocărilor viitoare. 

Pe de altă parte, sunt notabile 
toate realizările din ultimii ani - instituirea 
unui sistem european comun de azil, 
consolidarea spațiului Schengen, 
furnizarea unui răspuns mai puternic la 
fenomenele criminalității organizate 
(traficul de persoane, amenințările care 
provin din spațiul online, corupția etc.).  

Tocmai de aceea, se apreciază că 
trebuie pregătite provocările și 
oportunitățile viitoare, iar obiectivele din 
domeniul afacerilor interne să contribuie 
la creșterea economică și la un mediu 
sigur pentru toți cetățenii UE.  

Europa face parte dintr-o lume 
globalizată și interconectată, cu o 
creștere a mobilității internaționale.  

Europa ar trebui să fie pregătită 
pentru a valorifica mai bine oportunitățile 
oferite de migrație, nu în ultimul rând în 
contextul unei populații îmbătrânite și al 
scăderii forței de muncă. 

Progresele ar putea viza: 
• asigurarea unor sinergii mai 

bune cu alte domenii de politică, de 
exemplu cu politicile comerciale, precum 
și acordarea de sprijin pentru mobilitatea 
pe termen scurt a profesioniștilor cu un 
nivel ridicat de competențe în domeniul 
furnizării de servicii; 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/future-of-home-affairs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/future-of-home-affairs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/future-of-home-affairs/events/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/consulting_0027_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/future-of-home-affairs/high-conference-jan-2014/index_en.htm
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• inițierea unor dialoguri 

structurale cu statele membre, cu mediul 
de afaceri și cu sindicatele privind 
cererea în materie de migrație a forței de 
muncă; 

• intensificarea recunoașterii 
calificărilor și a competențelor 
profesionale obținute în străinătate; 

• consolidarea angajamentelor 
privind integrarea efectivă a migranților 
pe piața muncii și, în general, în 
societățile care îi primesc. 

UE trebuie să fie pregătită să 
răspundă obligațiilor asumate în materie 
de azil într-un mod care să reflecte o 
solidaritate reală și partajarea 
responsabilităților de statele membre.  

Este necesar ca noile reglementări 
comune în materie de azil să fie puse în 
aplicare în mod coerent și eficace.  

Măsurile viitoare ar trebui să 
garanteze în continuare faptul că se 
acordă sprijin în perioadele în care, 
temporar, presiunea este foarte mare.  

Relocarea persoanelor care 
beneficiază de protecție internațională 
reprezintă un exemplu de solidaritate.  

Alte opțiuni care ar trebui explorate 
sunt dezvoltarea prelucrării în comun a 
cererilor de azil și punerea în comun a 
locațiilor de primire în situații de urgență. 

De asemenea, UE ar trebui să își 
consolideze angajamentul cu privire la 
relocare și să aibă în vedere crearea unor 
mijloace legale pentru persoanele care 
solicită protecție, primul pas în acest sens 
fiind o abordare coordonată în materie de 
vize umanitare. 

Politica și intrumentele existente în 
domeniul migrației externe și al azilului, 
precum și instrumentele acesteia, ar 
putea fi exploatate mai bine pentru a 
permite adaptarea la evoluțiile viitoare la 
frontierele sudice ale UE, o colaborare 
mai eficientă cu țările învecinate și 
sporirea atractivității UE.  

Într-o lume din ce în ce mai 
interdependentă, este necesar ca 
aspectele privind afacerile interne să fie 
integrate politicii externe globale a UE, în 
scopul consolidării dialogului și cooperării 

cu țările terțe și al asigurării sinergiei cu 
alte politici ale UE. 

Prevenirea și diminuarea fluxurilor 
migrației neregulamentare reprezintă o 
parte esențială a oricărei politici bine 
gestionate în domeniul migrației, 
necesitând o combinație de măsuri, 
printre care: adoptarea de măsuri 
împotriva patronilor care angajează forță 
de muncă ilegală, intensificarea măsurilor 
adoptate de UE pentru descurajarea 
migrației clandestine și a traficului de 
persoane, precum și consolidarea 
cooperării cu țările de origine și de tranzit. 

Prin noua guvernanță Schengen 
se poate asigura faptul că mobilitatea fără 
controale în cadrul spațiului Schengen va 
aduce în continuare beneficii depline 
cetățenilor europeni și economiei UE.  

Facilitarea oportunităților de 
călătorie pentru călătorii regulamentari, 
prin modernizarea politicii UE în materie 
de vize și prin punerea în aplicare a 
inițiativei „Frontiere inteligente”, va 
contribui la creșterea gradului de 
atractivitate, ca destinație, a spațiului 
Schengen pentru călătorii de bună 
credință din afara UE, menținându-se și  
un înalt nivel de securitate. 

Pentru a se continua construcția 
Europei care își protejează cetățenii, sunt 
necesare soluții la provocările grave 
apărute în materie de securitate legate 
de criminalitatea informatică, 
criminalitatea organizată transfrontalieră, 
de traficul de persoane, de fenomenele 
de extremism violent și de terorism. 

Punerea în aplicare a Strategiei de 
securitate internă adoptată în 2010 a 
condus la progrese, iar obiectivele 
acesteia (destrămarea rețelelor 
infracționale internaționale, prevenirea 
terorismului și combaterea radicalizării și 
recrutării, creșterea nivelurilor de 
securitate pentru cetățeni și întreprinderi 
în mediul informatic, consolidarea 
securității prin gestionarea frontierelor și 
creșterea capacității de rezistență a 
Europei în caz de crize și dezastre) sunt 
valabile, dar trebuie revizuite măsurile și 
acțiunile concrete.  
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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De exemplu, este necesar să se consolideze cooperarea practică dintre autoritățile 

statelor membre de asigurare a respectării legii (prin echipe comune de investigare, 
activități de formare, exerciții comune, o mai bună utilizare a sistemelor de schimb de 
informații etc.). 

Cu toate acestea, se pot întreprinde mult mai multe acțiuni care au drept scop: 
• combaterea corupției (măsuri de punere în aplicare a recomandărilor din 

Raportul privind combaterea corupției); 
• combaterea traficului de persoane (ar trebui instituită o Strategie post-2016); 
• combaterea traficului ilicit de arme de foc (prin revizuirea legislației existente a 

UE privind vânzarea de arme de foc și transferurile în interiorul UE, precum și 
intensificarea cooperării operaționale); 

• identificarea de soluții la amenințările care vizează securitatea cibernetică (prin 
punerea în practică a Strategiei UE în domeniul securității cibernetice, încurajarea tuturor 
statelor membre să înființeze un centru privind criminalitatea cibernetică, precum și prin 
continuarea acțiunilor întreprinse de Alianța mondială împotriva abuzului sexual asupra 
copiilor pe internet); 

• prevenirea actelor de terorism și instituirea de măsuri care să abordeze 
fenomenul radicalizării și al recrutării (inclusiv prin consolidarea Rețelei de sensibilizare a 
publicului cu privire la radicalizare); 

• creșterea capacității de rezistență a Europei la crizele majore și la dezastre (prin 
îmbunătățirea interoperabilității echipamentelor și a sistemelor de comunicații); 

• abordarea securității interne ca parte integrantă a politicilor externe ale UE și 
integrarea dimensiunii de securitate în programele UE de asistență și cooperare. 
 

Politicile climatice - soluția pentru redresarea economică 
 
Conform unui sondaj de opinie Eurobarometru special privind schimbările climatice, 

patru din cinci persoane din Uniunea Europeană recunosc faptul că economia și ocuparea 
forței de muncă pot fi impulsionate prin combaterea schimbărilor climatice și prin utilizarea 
mai eficientă a energiei.  

Această cifră este ușor mai ridicată decât cea din ultimul sondaj, realizat în 2011, 
când 78% dintre europeni aveau această părere. 

Mai multe state membre care au avut cel mai mult de suferit în timpul crizei 
economice și financiare se numără printre țările în care potențialul politicilor climatice și al 
eficienței energetice de a genera beneficii economice este recunoscut în cea mai mare 
măsură.  

În toate statele membre, cel puțin 65% dintre respondenți sunt de acord cu acest 
lucru, iar șapte din zece cetățeni sunt de acord că reducerea importurilor de combustibili 
fosili din afara UE ar putea aduce beneficii economice. 

Pe de altă parte, nu trebuie să alegem între o politică economică eficace și 
protejarea climei - politicile climatice eficiente din punctul de vedere al costurilor sunt un 
indicator al unei politici economice eficace.  

Sondajul confirmă faptul că o majoritate clară a europenilor așteaptă ca politicienii 
care îi reprezintă să abordeze acum provocarea reprezentată de schimbările climatice.  

Cetățenii știu că problema schimbărilor climatice nu a dispărut în timp ce guvernele 
țărilor lor erau ocupate să gestioneze criza economică.  

Nu se pune problema să alegem între creștere și competitivitate, pe de o parte, și 
climă, pe de altă parte.  

Este absolut necesar ca liderii UE să fie receptivi și să acționeze, în consecință, în 
cadrul Consiliului European, când vor discuta propunerile noastre pentru 2030 privind 
clima și energia. 



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 7 
 

Principalele rezultate ale 
sondajului sunt următoarele: 

• 80 % dintre respondenți sunt 
de acord că economia și ocuparea forței 
de muncă pot fi impulsionate prin 
combaterea schimbărilor climatice și prin 
utilizarea mai eficientă a energiei, 31 % 
fiind pe deplin de acord, iar 49 % tinzând 
să fie de acord cu această idee.  

Țările cu numărul cel mai mare de 
respondenți care au fost pe deplin de 
acord cu ideea sunt Spania (52 %), 
Suedia (50 %), Malta (44 %), Irlanda și 
Cipru (43 %) și Grecia (42 %).  

Cea mai mică cotă a 
respondenților care au fost de acord cu 
ideea respectivă a fost de 65 % și s-a 
înregistrat în Estonia. 

• Nouă din zece europeni 
consideră că schimbările climatice 
reprezintă o problemă gravă.  

Marea majoritate (69 %) consideră 
că acestea reprezintă o problemă „foarte 
gravă” și 21 % - o „problemă destul de 
gravă”.  

Doar 9 % dintre respondenți 
consideră că schimbările climatice nu 
reprezintă o problemă gravă.  

 
Pe o scară de la 1 (cea mai mică) 

la 10 (cea mai mare), gravitatea 
schimbărilor climatice a fost plasată la 
7,3, rezultat comparabil cu cifrele din 
2011 (7,4) și din 2009 (7,1). 

• Schimbările climatice sunt 
considerate o problemă foarte gravă cu 
care se confruntă lumea, după sărăcie și 
situația economică.  

• În 2011, schimbările climatice 
s-au clasat pe locul al doilea, după 
sărăcie, foamete și lipsa apei, dar 
înaintea situației economice.  
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

Astăzi, jumătate (50 %) din 
cetățenii europeni consideră că 
schimbările climatice se numără 
printre cele patru cele mai grave 
probleme cu care ne confruntăm.  

Respondenții din Suedia (39 %), 
Danemarca (30 %) și Malta (30 %) au 
fost cei mai dispuși să considere 
schimbările climatice drept cea mai gravă 
problemă mondială actuală. 

• 70 % dintre europeni sunt de 
acord că reducerea importurilor de 
combustibili fosili ar putea aduce UE 
beneficii economice, 26 % dintre 
respondenți fiind de acord, iar 44 % 
tinzând să fie de acord cu acest lucru.  

Țările cu numărul cel mai mare de 
respondenți care au fost pe deplin de 
acord cu ideea sunt Spania (45%), 
Austria (40%), Cipru (38%), Irlanda 
(37%), Portugalia (34%) și Malta (34%). 

• Marea majoritate a europenilor 
sprijină acțiunile naționale în domeniul 
eficienței energetice și al energiei din 
surse regenerabile.  

92 % din respondenți cred că este 
important ca guvernele lor să acorde 
asistență pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice până în 2030, puțin peste 
jumătate (51 %) din respondenți afirmând 
că acest lucru este „foarte important”.  

În privința energiei din surse 
regenerabile, 90 % consideră că este 
important ca guvernele lor să stabilească 
obiective pentru a intensifica utilizarea 
surselor de energie regenerabilă până în 
2030, 49 % din respondenți considerând 
că acest lucru este „foarte important”. 

50 % din europeni afirmă că au 
luat unele măsuri de combatere a 
schimbărilor climatice în ultimele șase 
luni, ceea ce reprezintă o ușoară scădere 
față de 2011 (53 %).  

Cu toate acestea, când s-a 
prezentat o listă de acțiuni specifice pe 
care le-ar fi putut lua, proporția a crescut 
la 89 %, în creștere față de 85 % în 2011.  

Printre măsurile comune se 
numără reducerea și reciclarea deșeurilor 
(69 %) și diminuarea utilizării articolelor 
de unică folosință. (51 %). 
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Ajutorul UE pentru consumatori 
 
În schimbul a numai 5 cenți pe an 

din partea fiecărui cetățean, programul 
Uniunii Europene privind protecția 
consumatorilor îi ajută pe cetățeni să 
beneficieze din plin de drepturile lor de 
consumatori și să participe în mod activ la 
piața unică.  

Bugetul total al programului este de 
188,8 milioane de euro pentru perioada 
2014-2020. 

Programul privind protecția 
consumatorilor are un impact foarte mare 
asupra acestora în pofida bugetului său 
redus.  

Programul le va fi de ajutor 
consumatorilor din toate statele membre, 
cu proiecte care merg de la coordonarea 
acțiunilor de aplicare a legii și cofinanțarea 
Centrelor Europene ale Consumatorilor 
până la sprijinirea autorităților naționale în 
rezolvarea cazurilor de încălcare a 
legislației în domeniul protecției 
consumatorilor. 

El reprezintă un element esențial în 
asigurarea faptului că piața unică 
funcționează în beneficiul consumatorilor 
pretutindeni în Europa. 

S-au realizat multe prin primul 
Program privind protecția consumatorilor 
(2007-2013). Printre proiectele finanțate în 
perioada respectivă s-au numărat acțiuni 
de cooperare în domeniul aplicării legii pe 
întreg teritoriul UE, proiecte educative 
precum Consumer Classroom (Clasa 

Consumatorului) și dezvoltarea unei 
platforme de soluționare online a litigiilor. 

Noul program privind protecția 
consumatorilor va continua să se bazeze 
pe aceste rezultate pozitive, 
concentrându-se pe patru domenii cheie: 

• o piață unică a produselor 
sigure în beneficiul cetățenilor și în 
interesul întreprinderilor și al 
comercianților competitivi; 

• o piață unică în care cetățenii să 
fie bine reprezentați de organizații ale 
consumatorilor eficiente, care au 
capacitatea de a face față provocărilor 
legate de mediul economic actual; 

• facilitarea accesului la 
mecanisme de reparație în caz de 
probleme, fără a fi nevoie să se recurgă la 
proceduri judiciare de lungă durată și 
costisitoare atât pentru consumatori, cât și 
pentru bugetul public; accesul mai ușor la 
mecanismele de reparație le va da mai 
multă încredere consumatorilor să 
participe la piață și să contribuie la 
creșterea economică; 

• o colaborare concretă și 
eficientă între organismele naționale în 
scopul de a sprijini aplicarea drepturilor 
consumatorilor și de a le oferi acestora 
consultanță. 

Entitățile guvernamentale, 
organismele publice și organizațiile de 
consumatori de la nivel național și de la 
nivelul UE pot, de asemenea, să solicite 
sprijin prin intermediul acestor fonduri. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 
) 

 

Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 
 

De ce avem nevoie de un program privind protecția consumatorilor la nivelul 
UE? 

Cheltuielile de consum reprezintă 56 % din PIB-ul Uniunii Europene.  
Mai mult decât oricând, consumatorii bine informați și experimentați pot stimula 

inovarea și creșterea, cerând valoare, calitate și servicii.  
Ca o consecință a crizei economice, au apărut noi nevoi și s-au dezvoltat moduri noi 

de a face cumpărături, cum ar fi comerțul electronic și serviciile digitale. Informarea 
consumatorilor trebuie să țină și ea pasul cu evoluția piețelor, cum ar fi liberalizarea acestora 
(de exemplu, în sectorul energiei sau al telecomunicațiilor). 

http://ec.europa.eu/
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În plus, trebuie abordate noi provocări ale societății – complexitatea procesului 
decizional al consumatorilor, necesitatea evoluției spre modele de consum mai sustenabile, 
abordarea oportunităților și a amenințărilor reprezentate de digitalizare, creșterea excluziunii 
sociale și a numărului de consumatori vulnerabili, îmbătrânirea populației. 

Care sunt principalele provocări care trebuie abordate? 
Principalele dificultăți pot fi grupate în următoarele patru categorii: 
• Siguranța: nevoia de consolidare a coordonării autorităților naționale 

responsabile cu aplicarea legii și de abordare a riscurilor legate de globalizarea lanțului de 
producție. Există o cerere tot mai mare pentru servicii sigure, mai ales în contextul 
îmbătrânirii populației. 

• Informarea și educarea consumatorilor: consumatorii au nevoie de informații 
comparabile, fiabile și ușor de utilizat, în special la nivel transfrontalier; soluționarea 
problemei cunoașterii insuficiente, atât de către consumatori, cât și de către comercianți, a 
principalelor drepturi ale consumatorilor; obținerea de date fiabile în privința modului în care 
piața răspunde nevoilor consumatorilor; mărirea capacității organizațiilor consumatorilor; 
ameliorarea instrumentelor de educație și de informare pe care le folosim. 

• Drepturile consumatorilor și măsuri reparatorii eficiente: nevoia de 
consolidare în continuare a drepturilor consumatorilor, în special în situații transfrontaliere, și 
de abordare a problemelor cu care se confruntă consumatorii atunci când încearcă să obțină 
despăgubiri, mai ales în situații transfrontaliere, astfel încât consumatorii să aibă încredere 
că le sunt bine protejate drepturile atât în propria țară, cât și în orice alt stat membru. 

• Consolidarea aplicării legislației la nivel transfrontalier: nevoia de sporire a 
gradului de informare a consumatorilor în ceea ce privește rețeaua centrelor europene 
pentru consumatori, precum și de consolidare a eficacității acesteia. Este necesar să se 
consolideze eficiența rețelei autorităților naționale însărcinate cu aplicarea legii. 

Cine va beneficia de program? 
Beneficiarii direcți vor fi autoritățile naționale responsabile cu protecția 

consumatorilor, cu siguranța produselor și cu asigurarea respectării legislației, rețeaua 
centrelor europene pentru consumatori, organizațiile consumatorilor de la nivelul UE și 
organizațiile naționale ale consumatorilor. În cele din urmă, consumatorii din UE vor 
beneficia de pe urma ameliorării organizațiilor consumatorilor, a consilierii furnizate de 
centrele europene pentru consumatori, precum și a măsurilor de asigurare a respectării 
legislației luate de autorități, care altfel nu ar fi posibile din cauza resurselor limitate. 

În ce mod noul program privind protecția consumatorilor va sprijini strategia 
principală de creștere economică a Uniunii? 

Fiecare dintre cei 500 de milioane de cetățeni europeni este un consumator. 
Consumatorii stimulează economia Europei și dezvoltarea pieței unice. Cheltuielile 
constituie un potențial imens ca sursă de creștere și de inovare.  

Programul privind protecția consumatorilor se aliniază cu obiectivele strategiei 
Europa 2020: agenda digitală - creșterea bunăstării consumatorilor; creșterea durabilă - 
evoluția spre modele de consum sustenabile; incluziunea socială - luarea în considerare a 
situației consumatorilor vulnerabili și a populației în curs de îmbătrânire; reglementarea 
inteligentă - monitorizarea pieței de consum care contribuie la conceperea de reglementări 
inteligente și specifice. 

Cât costă programul? 
Programul va finanța acțiuni în toate cele 28 de state membre ale UE și în țările din 

Asociația Europeană a Liberului Schimb care participă la Spațiul Economic European. 
Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2007-2013 a avut un 

buget de 156,8 milioane EURO, iar noul program va avea un buget de 188,8 milioane 
EURO (echivalentul a câte 5 euro cenți pe an pentru fiecare cetățean european). 

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 

http://ec.europa.eu/
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Agricultura ecologică 

 
Propunerea, care va fi transmisă 

Parlamentului European și Consiliului, s-a 
bazat pe constatările rezultate în urma 
unui amplu proces de consultare care a 
început în 2012 și care a inclus o serie de 
audieri cu experți din UE și internaționali 
din domeniul producției ecologice.  

O consultare publică desfășurată 
în 2013 s-a bucurat de un interes puternic 
(cu 45.000 de răspunsuri, majoritatea din 
partea „consumatorilor” mai degrabă 
decât din partea „producătorilor”).  

Consultarea a evidențiat 
preocupările publicului în ceea ce 
privește aspectele de mediu și de calitate 
și a arătat că este nevoie de norme mai 
puternice și mai uniforme referitoare la 
producția ecologică, în întreaga UE. 

Agricultura ecologică îmbină bune 
practici de mediu, un nivel ridicat de 
biodiversitate, conservarea resurselor 
naturale și standarde de producție bazate 
pe substanțe și procese naturale.  

Agricultura ecologică 
aprovizionează o nișă de piață, 
răspunzând unei cereri a consumatorilor 
și livrând bunuri publice în ceea ce 
privește protecția mediului, bunăstarea 
animalelor și dezvoltarea rurală. 

Comisia Europeană a publicat o 
propunere pentru un regulament nou 
privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice.  

Preocupările consumatorilor și ale 
producătorilor se află la baza acestei noi 
propuneri, care vizează soluționarea 
neajunsurilor sistemului actual.  

Piața produselor ecologice a UE a 
crescut de patru ori în ultimii 10 ani, iar 
normele trebuie actualizate și adaptate 
astfel încât sectorul să se poată dezvolta 
și răspunde provocărilor viitoare. 

Noul pachet este bun atât pentru 
consumatori, cât și pentru fermieri.  

Consumatorii vor avea garanții mai 
solide privind alimentele ecologice 
produse și vândute în UE, iar fermierii, 
producătorii și comercianții cu amănuntul 

vor avea acces la o piață mai extinsă atât 
în Uniune, cât și în afara ei. 

Propunerea se concentrează 
asupra a trei obiective principale: 
menținerea încrederii consumatorilor, 
menținerea încrederii producătorilor și 
facilitarea trecerii fermierilor la agricultura 
ecologică. 

Obiectivul este ca agricultura 
ecologică să rămână aproape de 
principiile și obiectivele sale, astfel încât 
să răspundă cerințelor populației în ceea 
ce privește mediul și calitatea.  

Comisia propune în special:  
• consolidarea și armonizarea 

normelor atât în Uniunea Europeană, cât 
și pentru produsele importate, prin 
eliminarea multora dintre excepțiile 
actuale în materie de producție și de 
controale; 

• consolidarea controalelor prin 
aplicarea lor în funcție de riscuri;  

• facilitarea aderării micilor 
fermieri la agricultura ecologică, prin 
introducerea posibilității ca aceștia să se 
înscrie într-un sistem de certificare în 
grup;  

•  o mai bună abordare a 
dimensiunii internaționale a comerțului cu 
produse ecologice, prin adăugarea unor 
noi dispoziții referitoare la exporturi;  

• simplificarea legislației în 
scopul reducerii costurilor administrative 
suportate de fermieri și al îmbunătățirii 
transparenței. 

Pentru a ajuta fermierii, 
producătorii și comercianții cu amănuntul 
din sectorul ecologic, Comisia a aprobat 
un Plan de acțiune privind viitorul 
producției ecologice în Europa, care 
prevede o mai bună informare a 
fermierilor în privința inițiativelor de 
politică ale UE din domeniul dezvoltării 
rurale și din cel al agriculturii care vizează 
promovarea agriculturii ecologice, precum 
și consolidarea legăturilor dintre 
proiectele de cercetare și inovare și 
producția ecologică din UE și încurajarea 
consumului de alimente ecologice, de 
exemplu în școli. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/latest-news/archives/20131218_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/european-action-plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/
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EURO-PROTECT 
 

 
Intensificarea măsurilor de protecție împotriva inundațiilor 

 
 
Două studii publicate recent de Comisia Europeană arată modul în care politica în 

domeniul mediului poate impulsiona creșterea economică prin intensificarea măsurilor de 
protecție împotriva inundațiilor și prin tranziția către taxe mai ecologice.  

Unul dintre studii aduce noi dovezi în sprijinul beneficiilor economice globale generate 
de realizarea de investiții în infrastructuri de apărare împotriva inundațiilor, iar celălalt 
evidențiază avantajele pe care le-ar aduce reducerea sarcinii fiscale asupra costului forței de 
muncă și reorientarea sa înspre utilizarea resurselor și poluare. 

Realizarea de investiții în infrastructuri de protecție împotriva inundațiilor poate aduce 
beneficii globale economiei, adoptând soluții naturale, eficiente ca și costuri.  

De asemenea, reformele fiscale în domeniul mediului ar putea dubla veniturile pe care 
le generează în trezoreriile naționale, cu efecte benefice pentru mediu și cu posibilitatea de a 
reduce sarcina fiscală asupra costului forței de muncă sau de a reduce deficitul.  

Studiul privind efectele pozitive potențiale ale aplicării unor taxe mai ecologice, 
care se bazează pe datele colectate din 12 state membre, sugerează că diminuarea sarcinii 
fiscale asupra costului forței de muncă și reorientarea către poluare (prin mărirea taxelor 
pentru poluarea apei și a aerului) ar genera, în termeni reali, venituri de între 35 de miliarde de 
euro în 2016 și 101 miliarde de euro în 2025, iar economiile respective ar fi mai importante 
dacă s-ar lua și măsuri de eliminare a subvențiilor dăunătoare mediului.  

Veniturile potențiale generate pot varia între peste 1 - 2,5% din PIB pe an în 2025, 
funcție de statul membru. 

Al doilea studiu analizează diversele legături dintre politica în domeniul mediului 
și politica economică, inclusiv impactul macroeconomic al inundațiilor, cele mai bune practici 
pentru sprijinirea IMM-urilor care pun accentul pe utilizarea eficientă a resurselor și cheltuielile 
cu protecția mediului din toate statele membre.  

Se estimează că, în perioada 2002-2013, în UE, costul total al daunelor cauzate de 
inundații a fost de cel puțin 150 de miliarde de euro.  

Realizarea de investiții în măsuri de reducere a inundațiilor este o măsură extrem de 
eficientă, al cărei cost mediu este de 6 - 8 ori mai mic decât costul daunelor provocate de 
inundații.  

În plus, investițiile în infrastructuri ecologice – restabilirea caracteristicilor naturale care 
să contribuie la gestionarea și stocarea apei rezultate în urma inundațiilor - ar duce la 
ameliorarea biodiversității și ar contribui la reducerea costurilor de construcție. 

Concluziile studiilor vor fi integrate în semestrul european, un mecanism care a 
constituit un răspuns la criza economică și financiară și care se bazează pe ideea că, întrucât 
există o integrare puternică între economiile UE, consolidarea coordonării politice poate 
contribui la stimularea dezvoltării economice a UE. 

Prin „ecologizarea semestrului european”, Comisia dorește să se asigure că politicile 
macroeconomice sunt durabile din punct de vedere economic, social, și al mediului.  

Un studiu anterior, care a analizat capacitatea punerii în aplicare a legislației privind 
deșeurile de a stimula creșterea ecologică, a arătat că aplicarea integrală ar conduce la 
economii de 72 de miliarde de euro pe an, ar spori cifra anuală de afaceri a sectorului 
gestionării și reciclării deșeurilor din UE cu 42 de miliarde de euro și ar crea peste 400.000 de 
locuri de muncă până în 2020. 

 
 

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf
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EURO-NEDISCRIMINARE 

 

Integrarea romilor 
 
Integrarea romilor este mai mult decât un obiectiv de incluziune socială, ea având un 

impact economic pozitiv în special în statele membre în care există o minoritate romă 
importantă.  

În multe țări, romii reprezintă un procent semnificativ și tot mai mare din populația de 
vârstă școlară și din forța de muncă viitoare.  

Pentru ca romii să poată utiliza capitalul uman și să participe activ la economie și la 
societate, politicile eficiente de activare a forței de muncă și serviciile individualizate și accesibile 
de sprijinire a romilor în găsirea locului de muncă sunt fundamentale. 

Incluziunea socială și integrarea comunităților rome constituie o responsabilitate comună 
a statelor membre și a Uniunii Europene.  

Comisia monitorizează progresele realizate de statele membre prin intermediul cadrului 
UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. 

Comisia convoacă periodic o rețea de coordonatori responsabili de supravegherea 
strategiilor naționale ale romilor din cele 28 de state membre ale UE pentru a discuta progresele 
înregistrate și provocările viitoare.  

Summiturile consacrate romilor sunt organizate în scopul de a face un bilanț al realizărilor 
înregistrate la nivelul UE în ceea ce privește incluziunea romilor și de a reînnoi angajamentele. 

În raportul său din 2013, Comisia Europeană a invitat statele membre ale UE să pună în 
aplicare strategii naționale menite să îmbunătățească integrarea economică și socială a romilor 
în Europa.  

Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la cadrul UE pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor, adoptat de Comisie la 5 aprilie 2011 și aprobat de liderii UE în 
iunie 2011.  

În decembrie 2013, statele membre au adoptat, în unanimitate, primul instrument juridic 
privind integrarea romilor, o Recomandare a Consiliului, prin care se angajau să accelereze 
integrarea economică și socială a comunităților rome.  

Comisia va evalua progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește 
integrarea romilor, în special în țările cu o populație romă numeroasă, în cadrul semestrului 
european 2014.  

În 2013, 5 state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia) au 
primit recomandări specifice privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a 
romilor și privind raționalizarea măsurilor referitoare la romi. 

Statele membre au la dispoziție fonduri ale UE pentru a finanța proiecte de integrare 
socială, inclusiv în vederea îmbunătățirii integrării romilor în domenii cum ar fi educația, 
ocuparea forței de muncă, locuințele și sănătatea.  

În total, aproximativ 26,5 miliarde EURO au fost furnizate pentru proiecte de incluziune 
socială în perioada 2007-2013.  

În cadrul noii perioade financiare 2014-2020, statele membre trebuie să rezerve pentru 
incluziunea socială cel puțin 20 % din alocarea care le revine în cadrul Fondului social 
european, scopul fiind asigurarea de resurse financiare corespunzătoare pentru integrare.  

Statele membre sunt responsabile de gestionarea acestor fonduri, inclusiv de selectarea 
proiectelor specifice.  

Summit-ul din acest an consacrat romilor, care a avut loc la Bruxelles, la data de 4 
aprilie 2014, a fost o ocazie de a confirma angajamentul politic al tuturor statelor membre și al 
societății civile, precum și de a continua pe calea deschisă odată cu instituirea cadrului UE.  

Politicienii și liderii locali, naționali și ai UE s-au întâlnit cu reprezentanți ai societății civile 
în cadrul unei reuniuni pentru a discuta progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea 
romilor în întreaga Europă.  

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf
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Acesta a fost primul summit al UE consacrat romilor de la instituirea, în 2011, de 

către Comisie a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor.  
Obiectivul acestui summit a fost de a face un bilanț al modului în care sunt puse în 

aplicare strategiile naționale privind romii prezentate anual de statele membre în temeiul 
cadrului UE și de a analiza dacă acestea îmbunătățesc în practică condițiile de trai ale 
comunităților rome.  

Începând cu anul 2010, Comisia Europeană a introdus cu fermitate integrarea romilor 
pe agenda politică.  

Privind înapoi la summitul de la Cordoba consacrat romilor, de la care au trecut doar 
patru ani, se poate spune că tema integrării romilor nu se afla pe ordinea de zi a majorității 
statelor membre.  

Odată cu summitul de la Bruxelles consacrat romilor, la care au participat politicieni 
din numeroase state membre, lucrurile se vor schimba.  

Cadrul UE pentru strategiile naționale reprezintă o realizare majoră în ceea ce 
privește asumarea de angajamente la cel mai înalt nivel de către guvernele naționale 
de a depune eforturi pentru îmbunătățirea integrării.  

Dar, este nevoie, în continuare, de găsirea modalităților cele mai eficace de a acționa 
la nivel local pentru integrarea romilor și de a avea un impact asupra situației de pe teren și 
a declanșa schimbări în beneficiul celei mai mari minorități etnice din Europa. 

Statele membre trebuie să acționeze pentru a îmbunătăți viața comunităților rome din 
Europa în ceea ce privește educația, ocuparea forței de muncă, asistența medicală și 
locuințele. 

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape acțiunile concrete ale statelor 
membre și va conlucra cu acestea pentru a garanta utilizarea optimă a fondurilor UE care 
sunt disponibile în următorii șapte ani în vederea îndeplinirii acestui obiectiv.  

Summitul în cauză a fost o bună ocazie de a discuta cu mulți dintre cei implicați în 
mod direct în eforturile de a obține rezultate concrete pentru comunitățile rome, în special în 
ceea ce privește asigurarea faptului că fondurile necesare ajung la nivel local. 

Summitul a coincis cu evaluarea din 2014 a Comisiei Europene privind 
progresele în punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare, fiind vorba de cel 
mai important raport elaborat până în prezent de la instituirea cadrului UE, care prezintă 
progresele înregistrate în statele membre.  

În evaluare se sintetizează situația din cele 28 de state membre în domeniile-cheie - 
educația, ocuparea forței de muncă, asistența medicală și locuințele, precum și situația 
privind combaterea discriminării și utilizarea fondurilor și se vor formula recomandări.  

Constatările evalurii vor fi utilizate, de asemenea, în cadrul procesului anual al 
semestrului european pentru coordonarea politicii economice care poate avea ca rezultat 
formularea de către UE a unor recomandări specifice fiecărei țări în ceea ce îi privește pe 
romi.  

Acest ciclu anual contribuie la asigurarea faptului că integrarea romilor se menține cu 
fermitate și în mod continuu pe agenda europeană. 

Summitul UE consacrat romilor a adus la un loc aproximativ 500 de reprezentanți ai 
instituțiilor UE, ai guvernelor și ai parlamentelor naționale, ai organizațiilor internaționale, ai 
societății civile (inclusiv ai organizațiilor romilor), precum și ai autorităților locale și regionale. 
Aceștia și-au exprimat opiniile cu privire la modalitățile de a îmbunătăți și mai mult integrarea 
romilor în viitor.  

Summitul s-a concentrat asupra a trei provocări pentru a îmbunătăți integrarea 
romilor la nivel local: asigurarea faptului că politicile sunt favorabile incluziunii tuturor 
romilor la nivel local; facilitarea direcționării finanțării UE către nivelul local și regional 
pentru a susține integrarea romilor și transformarea în realitate locală a integrării romilor 
în țările implicate în procesul de aderare.  
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Reprezentarea superioară a femeilor la nivelul organismelor europene  

 
Comisia a marcat Ziua Internațională a Femeii anunțând că și-a atins - cu 11 luni 

înainte de termen -obiectivele privind reprezentarea femeilor.  
Acest rezultat este obținut în condițiile în care Comisia se confruntă cu provocări tot 

mai complexe: compoziția forței de muncă, o reducere cu 5% a personalului și așteptări tot 
mai mari ale părților interesate.  

Prin urmare, nu mai este doar de dorit, ci este esențial să se valorifice la maximum 
potențialul personalului uman, femei și bărbați deopotrivă.  

De aceea, egalitatea de șanse s-a transformat într-o prioritate-cheie a Comisiei. 
În acest context, Strategia 2010-2014 privind egalitatea de șanse a stabilit obiective 

pentru 31 decembrie 2014 în trei domenii în care femeile erau subreprezentate:  
• 25 % pentru funcțiile de conducere de nivel superior. 
• 30 % pentru funcțiile de conducere de nivel mediu. 
• 43 % pentru posturile de administrator neexecutiv. 
Cifrele cele mai recente arată că toate cele trei obiective au fost realizate la 

1 februarie 2014 - femeile reprezintă 27,9 % din personalul de conducere de nivel superior, 
30,3 % din personalul de conducere de nivel mediu și 43,2 % din administratorii neexecutivi.  

Se estimează că aceste procente vor continua să crească.  
Acestea reprezintă o îmbunătățire semnificativă în comparație cu 1995, când numai 

4 % din personalul de conducere de nivel superior, 10,7 % din personalul de conducere de 
nivel mediu și 23,9 % din administratorii neexecutivi erau femei. 

Comisia s-a implicat în mod activ în îmbunătățirea echilibrului său intern între femei și 
bărbați începând cu 1988.  

Strategia actuală, care a fost adoptată în 2010, în primul an al actualei Comisii, se 
bazează pe realizările anterioare, demonstrând în același timp o ambiție reînnoită.  

Experiența trecută a arătat că, pentru ca obiectivele să fie eficace, o astfel de 
abordare trebuia completată cu măsuri legate de locul de muncă.  

Recenta revizuire a Statutului funcționarilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
2014, a introdus o trimitere expresă la programele de lucru flexibile. În prezent, aproape 
10 % din personalul Comisiei lucrează la distanță, iar aproximativ 40 % din personal dispune 
de un token care le permite să lucreze de oriunde, oricând.  

Dovezile au arătat că, în special pentru femei, flexibilitatea a fost un factor-cheie care 
le-a încurajat să își asume responsabilități mai mari. 

Strategia actuală recunoaște, de asemenea, că angajamentul din partea personalului 
de conducere de nivel superior este esențial pentru obținerea succesului.  

Prin urmare, Comisia pune în aplicare condițiile pentru asumarea într-o mai mare 
măsură a rolului de lider și o mai mare responsabilitate din partea personalului său de 
conducere de nivel superior.  

Fiecare direcție generală și serviciu trebuie să își prezinte realizările în raport cu un 
cadru comun de performanță.  

Performanțele lor sunt evaluate pe baza calculului unui indice al egalității de șanse.  
În acest context, nouă direcții generale, care au depus cele mai mari eforturi în ceea 

ce privește egalitatea de șanse, au primit primele etichete privind un loc de muncă egalitar 
(Balanced Workplace Labels).  

Direcția Generală Resurse Umane și Securitate efectuează, de asemenea, o 
monitorizare trimestrială a obiectivelor legate de reprezentarea femeilor în raport cu bărbații 
la nivelul direcțiilor generale.  

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/) 

http://ec.europa.eu/
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EURO-DEMOCRAȚIE 
 

Un cadru pentru protejarea statului de drept în Uniunea Europeană 
 
Respectarea statului de drept este o condiție indispensabilă pentru protecția tuturor 

valorilor fundamentale menționate la articolul 2 din Tratatul UE.  
Aceasta este, de asemenea, o condiție indispensabilă pentru respectarea tuturor drepturilor 

și obligațiilor care decurg din tratate și din dreptul internațional.  
Din 2009, Comisia Europeană s-a confruntat în mai multe ocazii, în unele state membre, cu 

situații de criză care au evidențiat probleme specifice legate de statul de drept.  
În discursul său din 2012 privind starea Uniunii, președintele Barroso a reamintit faptul că o 

Uniune politică înseamnă, de asemenea, că statul de drept, care constituie o valoare fundamentală 
a UE, trebuie consolidat, anunțând o inițiativă în acest sens.  

Rezoluția adoptată de Parlamentul European la 3 iulie 2013 și Concluziile Consiliului 
Justiție și Afaceri Interne din 6 iunie 2013 au confirmat această constatare. 

În cadrul seminarului său din august 2013, colegiul comisarilor a avut o primă dezbatere de 
orientare privind modul în care se poate proteja mai bine statul de drept în Uniunea Europeană.  

În discursul său din septembrie de la Centrul de Studii Politice Europene, vicepreședinta 
Viviane Reding a prezentat viziunea sa referitoare la un eventual cadru nou privind statul de drept 
pentru Uniunea Europeană. 

 În cadrul manifestării Assises de la Justice, o conferință la nivel înalt privind viitorul justiție 
în UE, care a avut loc în noiembrie 2013 și la care au participat peste 600 de părți interesate, o 
sesiune a fost dedicată în mod specific temei „Către un nou mecanism pentru statul de drept. 

Pe baza tuturor acestor discuții, colegiul comisarilor a avut o altă dezbatere de orientare, la 
25 februarie 2014, înainte de a adopta noul cadru privind statul de drept prezentat marți, 11 martie 
2014. 

 

 
Comisia Europeană a adoptat un 

cadru nou pentru abordarea amenințărilor 
sistemice la adresa statului de drept în 
oricare dintre cele 28 de state membre 
ale UE.  

Inițiativa are la bază două 
dezbateri de orientare privind statul de 
drept organizate de colegiul comisarilor la 
28 august 2013 și la 25 februarie 2014, în 
cadrul cărora s-a ajuns la concluzia că 
este necesar să se conceapă un 
instrument pentru a se face față, la nivelul 
UE, amenințărilor sistemice la adresa 
statului de drept. 

Noul cadru privind statul de drept 
va completa procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor - atunci când a 
fost încălcată legislația UE - și așa-numita 
„procedură de la articolul 7” din Tratatul 
de la Lisabona, care, fiind cea mai strictă 
sancțiune, permite suspendarea 
drepturilor de vot în cazul unei „încălcări 
grave și persistente” a valorilor UE de 
către un stat membru.  

Noul cadru instituie un instrument 
de avertizare timpurie care permite 
Comisiei să inițieze un dialog cu statul 
membru în cauză pentru a preveni 
escaladarea amenințărilor sistemice la 
adresa statului de drept.  

Dacă nu se găsește nicio soluție 
bazată pe noul cadru al UE privind statul 
de drept, în ultimă instanță se va aplica 
întotdeauna articolul 7 pentru 
soluționarea unei crize și pentru 
asigurarea conformității cu valorile Uniunii 
Europene.  

Noul cadru nu conferă și nici nu 
prevede competențe noi pentru Comisie, 
dar conferă transparență modului în care 
Comisia își exercită rolul în temeiul 
tratatelor. 

De altfel, statul de drept este unul 
dintre pilonii de bază ai Uniunii Europene, 
fundamentul său, iar Comisia Europeană 
- în calitatea sa de gardian al tratatelor – 
are un rol crucial în ceea ce privește 
asigurarea respectării statului de drept.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137404.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137404.pdf
http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/files/rule_of_law_en.pdf
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De aceea, este nevoie de un cadru 
mai bun, care să permită Comisiei să 
intervină într-un stadiu timpuriu și în mod 
transparent în cazul unor amenințări 
grave și sistemice la adresa statului de 
drept dintr-un stat membru.  

Prin noul angajament, Comisia 
poate garanta că, în viitor și pe baza 
experienței din trecutul nostru recent, se 
vor putea preveni și soluționa în mod 
eficace crizele legate de statul de drept 
din statele membre. 

Respectarea statului de drept este 
o condiție indispensabilă pentru protecția 
tuturor celorlalte valori fundamentale pe 
care se întemeiază Uniunea.  

Comisia Europeană este gardianul 
tratatelor, deci trebuie să fie și unul dintre 
gardienii statului de drept. 

Mai ales că, în ultimii ani, când a 
existat o amenințare, reală sau potențială, 
la adresa statului de drept într-un stat 
membru, toate instituțiile au făcut apel la 
Comisie, în calitatea sa de arbitru 
imparțial, solicitându-I să ia măsuri.  

Noul cadru instituie instrumentele 
necesare pentru a acționa și a proteja 
cetățenii de amenințările la adresa 
statului de drept din Uniune.  

Uniunea Europeană se bazează 
pe respectarea statului de drept și a 
egalității tuturor statelor membre.  

Prin urmare, noul instrument de 
protecție a statului de drept se va aplica, 
pornind de la același prag de amenințare 
gravă și sistemică la adresa statului de 
drept, tuturor statelor membre, indiferent 
dacă sunt mari sau mici, nordice, sudice, 
estice sau vestice. 

Principalele caracteristici ale 
noului cadru privind statul de drept:  

• Noul cadru se bazează pe 
deplin pe tratatele actuale ale UE, 
completând instrumentele existente, și 
anume procedura prevăzută la articolul 7 
și procedurile Comisiei de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor. Bineînțeles, 
acesta nu exclude modificări viitoare ale 
tratatelor în acest domeniu. 

• Cadrul se axează pe statul de 
drept. Statul de drept reprezintă 
fundamentul tuturor valorilor pe care se 

bazează Uniunea. Prin garantarea 
respectării statului de drept, se asigură 
protecția altor valori fundamentale. 
Comisia a adoptat o definiție în sens larg 
a statului de drept, pe baza principiilor 
stabilite în jurisprudența Curții Europene 
de Justiție și a Curții Europene a 
Drepturilor Omului, sensul fiind, în 
esență, un sistem în care se aplică legile 
și se asigură respectarea acestora. 
 

 
• Cadrul poate fi activat în 

situațiile în care există o deficiență 
sistemică ce afectează integritatea, 
stabilitatea și buna funcționare a 
instituțiilor și a mecanismelor instituite la 
nivel național pentru asigurarea statului 
de drept. Cadrul UE nu este conceput 
pentru a aborda situații individuale sau 
cazuri izolate de încălcare a drepturilor 
fundamentale sau de erori judiciare. 

• Egalitatea dintre statele 
membre: cadrul se va aplica în același 
mod în toate statele membre și va 
funcționa pe baza acelorași elemente de 
referință cu privire la ceea ce se 
consideră a fi o amenințare sistemică la 
adresa statului de drept. 
 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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• Cadrul UE instituie un 

instrument de avertizare timpurie prin 
intermediul căruia se va răspunde 
amenințărilor la adresa statului de drept și 
care permite Comisiei să inițieze un 
dialog cu statele membre vizate pentru 
identificarea unor soluții înainte de a se 
recurge la mecanismele juridice existente 
prevăzute la articolul 7 din tratat. 

• Comisia Europeană are un 
rol central în acest cadru nou privind 
statul de drept, în calitatea sa de gardian 
independent al valorilor Uniunii. Comisia 
poate valorifica expertiza altor instituții ale 
UE și organizații internaționale [în special 
Parlamentul European, Consiliul, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale, Consiliul 
Europei, Organizația pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE) etc.]. 

Un proces în trei etape  
Obiectivul cadrului este de a 

permite Comisiei să identifice o soluție 
împreună cu statul membru vizat, pentru 
a preveni apariția unei amenințări 
sistemice la adresa statului de drept de 
natură să devină un „risc clar de încălcare 
gravă” ce ar putea declanșa aplicarea 
articolului 7 din Tratatul UE. În cazul în 
care există indicii clare ale unei 
amenințări sistemice la adresa statului de 
drept dintr-un stat membru, Comisia 
poate lansa o „procedură prealabilă 
procedurii prevăzute la articolul 7”, 
inițiind un dialog cu statul membru 
respectiv.  

Procesul are trei etape: 
• Evaluarea Comisiei: Comisia 

va colecta și va examina toate informațiile 
relevante și va stabili dacă există indicii 
clare ale unei amenințări sistemice la 
adresa statului de drept. În cazul în care, 
în urma acestei evaluări, consideră că 
există în mod real o situație de 
amenințare sistemică la adresa statului 
de drept, Comisia va iniția un dialog cu 
statul membru vizat prin trimiterea 
„avizului său privind statul de drept”, care 
va constitui un avertisment pentru statul 
membru, și justificarea motivelor sale de 
îngrijorare. Comisia va da statului 
membru vizat posibilitatea de a răspunde. 

• Recomandarea Comisiei: 
într-o a doua etapă, cu excepția cazului în 
care chestiunea a fost deja soluționată în 
mod satisfăcător, Comisia va emite o 
„recomandare privind statul de drept” 
adresată statului membru. Comisia va 
recomanda statului membru ca, într-un 
termen stabilit, să rezolve problemele 
identificate și să o informeze cu privire la 
măsurile luate în acest scop. Comisia își 
va publica recomandarea. 

• Măsurile luate ca urmare a 
recomandării Comisiei: într-o a treia 
etapă, Comisia va monitoriza măsurile 
adoptate de statul membru ca urmare a 
recomandării. Dacă nu se ia nicio măsură 
satisfăcătoare în termenul stabilit, 
Comisia poate recurge la unul dintre 
mecanismele prevăzute la articolul 7 din 
Tratatul UE. 

Întregul proces se bazează pe un 
dialog continuu între Comisie și statul 
membru vizat, iar Comisia va informa 
Parlamentul European și Consiliul cu 
regularitate și în detaliu. 

 
Statul de drept în sistemul 

juridic al Uniunii  
În jurisprudența sa, Curtea de 

Justiție a subliniat o serie de principii 
generale de drept ce decurg din tradițiile 
constituționale comune statelor membre 
care sunt legate de statul de drept, printre 
care enumerăm: 

• principiul legalității, care, în 
fond, include un proces de adoptare a 
legilor transparent, responsabil, 
democratic și pluralist; 

• securitatea juridică, ce 
impune, printre altele, ca normele să fie 
clare și previzibile și să nu poată fi 
schimbate retroactiv; 

• interzicerea caracterului 
arbitrar al puterilor executive. Principiul 
statului de drept reglementează 
exercitarea puterilor publice și garantează 
că fiecare intervenție a statului are un 
temei juridic și se încadrează în limitele 
legii; 

• controlul jurisdicțional 
independent și efectiv, care include 
respectarea drepturilor fundamentale. 
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Curtea a reiterat faptul că UE este o 
uniune bazată pe statul de drept, în care 
se controlează compatibilitatea acțiunilor 
instituțiilor sale în special cu tratatele, cu 
principiile generale de drept și cu 
drepturile fundamentale. Cetățenii au 
dreptul la o protecție jurisdicțională 
efectivă. 

• există o legătură clară între 
dreptul la un proces echitabil și 
separarea puterilor. Numai o instanță 
independentă de puterile executive poate 
garanta cetățenilor un proces echitabil. 
Curtea a făcut referire la o separare 
operațională a puterilor care implică un 
control jurisdicțional independent și 
efectiv, subliniind faptul că „[...] dreptul 

Uniunii nu se opune posibilității ca un stat 
membru să fie legiuitor, administrator și în 
același timp judecător, atât timp cât 
aceste funcții sunt exercitate cu 
respectarea principiului separării puterilor 
care caracterizează funcționarea unui stat 
de drept”; 

• egalitatea în fața legii. Curtea 
a subliniat rolul egalității de tratament ca 
principiu general al dreptului UE, 
afirmând că „trebuie amintit că principiul 
egalității de tratament constituie un 
principiu general al dreptului Uniunii, 
consacrat la articolele 20 și 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene”. 

 
 

 
Alegeri europene mai 

democratice 
 
Cu două luni înainte de alegerile 

pentru Parlamentul European, două noi 
rapoarte ale Comisiei oferă o imagine de 
ansamblu asupra măsurilor decisive luate 
pentru a face aceste alegeri și mai 
democratice și pentru a aduce politica 
europeană mai aproape de cetățeni.  

Primul raport analizează modul în 
care recomandările formulate de Comisie 
anul trecut pentru sporirea transparenței 
și a legitimității democratice a alegerilor 
europene au fost puse în practică de 
statele membre și de partidele politice.  

O recomandare esențială 
prevedea îndeosebi ca partidele politice 
europene să desemneze un candidat la 
funcția de președinte al Comisiei.  

Cel de al doilea raport analizează 
noul instrument de comunicare dezvoltat 
de Comisie de-a lungul ultimelor 18 luni – 
dialogurile cu cetățenii.  

Acestea au fost concepute pentru 
a informa cetățenii, pentru a le reda 
încrederea în instituțiile europene și 
naționale și pentru a-i determina să 
conștientizeze că vocea lor contează într-
adevăr în cadrul UE.  

Publicarea acestor două rapoarte 
coincide cu un dialog paneuropean cu 

cetățenii, organizat la Bruxelles, la care 
participă peste 150 de cetățeni provenind 
din toată Europa. 

Alegerile europene trebuie să fie 
cu adevărat europene, iar cetățenii 
trebuie să cunoască modul în care 
alegerea pe care o fac se încadrează în 
contextul european mai larg.  

Pentru prima dată, s-a lansat o 
dezbatere privind desemnarea clară a 
unor candidați la funcția de președinte al 
Comisiei.  

Democrația nu se rezumă doar la 
ziua alegerilor, ci presupune o dezbatere 
continuă, la nivel local, cu cetățenii 
privind viitorul Europei.  

S-au organizat peste 50 de 
dialoguri cu cetățenii în toate statele 
membre ale UE, la care au participat 22 
de comisari europeni, însoțiți de cele mai 
multe ori de deputați în Parlamentul 
European sau de oameni politici de la 
nivel național, regional ori local și la care 
s-a constatat că există o reală dorință din 
partea cetățenilor de a discuta direct cu 
oamenii politici despre teme europene.  

Peste 16.000 de persoane au 
participat la dialogurile cu cetățenii, în 
timp ce peste 105.000 de persoane au 
luat parte la dezbatere în direct prin 
webstream sau prin intermediul diverselor 
rețele de socializare.  
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Dialogurile au fost evenimente 
deschise publicului larg, astfel încât 
oricine era interesat a avut posibilitatea 
de a participa la dezbatere.  

La ultimul dialog paneuropean cu 
cetățenii au participat președintele José 
Manuel Barroso și 10 comisari europeni, 
acesta desfășurându-se pe parcursul 
unei întregi zile și reunind cetățeni 
prezenți la dialogurile organizate anterior. 

 
Pregătirea terenului pentru 

alegerile europene  
Un raport privind dialogurile cu 

cetățenii arată că acestea au contribuit 
semnificativ la umanizarea politicilor UE.  

Acest format a început să fie 
preluat și de statele membre – oameni 
politici de la nivel național din țări precum 
Germania, Bulgaria și Irlanda au lansat 
dialoguri proprii. 

Aceste dezbateri deschise s-au 
dovedit a fi o modalitate unică de a 
discuta direct cu cetățenii și ele fac parte 
din procesul de pregătire al Comisiei 
Europene pentru alegerile din luna mai.  

Dialogurile au dat naștere unei 
dezbateri în cadrul căreia cetățenii au 
putut adresa în mod direct întrebări 
privind viitorul Uniunii și politicile UE 
oamenilor politici europeni și naționali.  

Acest lucru a ajutat la 
transformarea dialogurilor în evenimente 
cu adevărat europene, contribuind la 
dezvoltarea unui spațiu public european. 

Necesitatea unor astfel de 
dialoguri este confirmată de cetățeni, doi 
din trei europeni considerând că vocea lor 
nu este ascultată și aproape 9 din 10 
participanți (88%) la dialogurile cu 
cetățenii exprimându-și dorința ca mai 
multe astfel de dialoguri să fie organizate. 

În completarea acestor eforturi, 
Comisia a publicat  și un ghid privind 
principalele drepturi ale cetățenilor UE, 
intitulat „Știați că? 10 drepturi în UE pe 
scurt”, astfel cum a fost anunțat în 
Raportul privind cetățenia UE în 2013.  

Ghidul include informații privind 
dreptul de a participa la procesul 

decizional al UE, inclusiv la alegerile 
europene. 

De asemenea, la 12 martie 2013, 
Comisia a adoptat o recomandare prin 
care invita partidele politice europene să 
desemneze candidați la funcția de 
președinte al Comisiei și să specifice 
partidul politic european la care sunt 
afiliate.  

La un an de la adoptarea acestei 
recomandări, 6 partide politice au făcut 
publice numele candidaților și 
intenționează să sensibilizeze cetățenii în 
privința programelor propuse de aceștia.  

Politizarea alegerilor - prin 
desemnarea unor candidați de vârf - se 
bucură de un sprijin larg din partea 
cetățenilor, potrivit unui sondaj 
Eurobarometru pe tema „Viitorul Europei”,  
șapte din zece europeni mergând până la 
a susține că președintele Comisiei ar 
trebui ales direct de către cetățenii UE. 

De asemenea, datorită acțiunilor 
întreprinse de Comisie, statele membre 
au reușit să transpună cu ușurință în 
dreptul lor intern normele UE (Directiva 
2013/1/UE) care vor simplifica procedura 
de depunere a candidaturii în statul 
membru de reședință.  

Toate statele membre au adoptat 
legile de transpunere a directivei și toate, 
cu excepția unuia (Republica Cehă), au 
notificat aceste dispoziții Comisiei. 

Totuși, există în continuare 
anumite provocări - solicitările Comisiei 
ca alegerile să fie organizate într-o 
singură zi în întreaga Europă și ca 
partidele să specifice afilierea la partidele 
politice europene pe buletinele de vot nu 
sunt încă luate în considerare în toate 
statele membre.  

În cazul specificării afilierii, 
nerespectarea solicitării Comisiei se 
datorează faptului că legislația electorală 
din mai multe state membre nu permite 
afișarea numelor sau siglelor partidelor 
politice europene pe buletinele de vot. 

Comisia va prezenta un raport 
complet privind punerea în aplicare a 
recomandărilor sale după alegerile 
europene.

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-295_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-295_ro.htm
http://bookshop.europa.eu/en/did-you-know--pbNA0414127/
http://bookshop.europa.eu/en/did-you-know--pbNA0414127/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/citizenship-report/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0001&qid=1395764385578&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0001&qid=1395764385578&from=EN


BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 20 
 

EURO - INOVARE 
 

O Europă mai inovatoare, dar cu diferențe regionale persistente 
 
Europa recuperează din decalajul în domeniul inovării pe care îl are în raport cu Statele 

Unite și cu Japonia, dar diferențele de performanță dintre statele membre ale UE continuă să fie 
mari și se reduc cu mare greutate.  

La nivel regional, decalajul în domeniul inovării se mărește, performanțele din acest 
sector scăzând în aproape o cincime dintre regiunile UE.  

Acestea sunt rezultatele principale ale tabloului de bord al Uniunii inovării 2014 și ale 
tabloului de bord privind inovarea regională 2014 ale Comisiei Europene.  

Clasamentul general în interiorul UE a rămas relativ stabil, cu Suedia situându-se pe 
primul loc, urmată de Danemarca, Germania și Finlanda (cele patru țări care investesc cel mai 
mult în cercetare și inovare), în timp ce lucrurile s-au îmbunătățit substanțial în Portugalia, 
Estonia și Letonia.  

Progresele globale au fost stimulate de deschiderea și atractivitatea sistemului de 
cercetare al UE și de colaborarea întreprinderilor pentru inovare sau de comercializarea 
cunoștințelor, măsurată în baza veniturilor din licențe și patente din străinătate.  

Și totuși, creșterea cheltuielilor publice pentru cercetare și dezvoltare a fost 
contrabalansată de scăderea investițiilor cu capital de risc și a investițiilor în întreprinderi axate 
pe inovare de alt tip decât cea dedicată cercetării și dezvoltării.  

Generalizarea inovării la întreaga Europă rămâne o prioritate, dacă se dorește atingerea 
obiectivului de politică industrială ca, până în 2020, cel puțin 20% din PIB-ul UE să fie generat 
de industria producătoare.  

Mai multe investiții ale întreprinderilor, o cerere mai puternică de soluții inovatoare 
europene și mai puține obstacole în calea exploatării comerciale a inovațiilor sunt esențiale 
pentru creștere.  

Este nevoie și de mai multe întreprinderi inovatoare și de un cadru favorabil creșterii 
pentru a aduce asigura tranziția cu succes a inovațiilor înspre piață. 

Ori, Tabloul de bord confirmă, încă o dată, că investițiile în cercetare și dezvoltare aduc 
beneficii în ceea ce privește performanța economică.  

Cu un buget de aproape 80 de miliarde EURO pentru următorii șapte ani, noul program 
de cercetare și inovare Orizont 2020 va ajuta să se mențină această dinamică și doar dacă vor 
crește investițiile în inovare în întreaga UE, în 2020 se va putea atinge obiectivul de 3% din PIB. 

Trebuie ca ideile bune din Europa să se transforme în întreprinderi profitabile, care să 
creeze locuri de muncă și să genereze o creștere durabilă.  

Noul buget al UE și politica regională reformată oferă o șansă unică de stimulare a 
inovării întrucât din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI), peste 100 de 
miliarde EUR) vor fi direcționați spre cercetare și inovare, precum și spre creșterea domeniului 
digital, spre întreprinderile mici și mijlocii și spre dezvoltarea surselor de energie ecologice și 
eficiente.  

Tabloul de bord de astăzi arată că, deși unele regiuni demonstrează un puternic elan, 
disparitățile continuă să existe.  

Noua politică regională se ocupă tocmai de această situație - fiecare dintre cele 274 de 
regiuni ale Europei va trebui să-și elaboreze o strategie de specializare inteligentă, care va 
include inovarea.  

 
Patru grupe de performanță diferite printre statele membre  
Tabloul de bord al Uniunii inovării ediția 2014 plasează statele membre în patru grupe de 

performanță diferite: 
• Danemarca (DK), Finlanda (FI), Germania (DE) și Suedia (SE) sunt „lideri în materie 

de inovare”, cu performanțe în inovare aflate cu mult deasupra mediei UE; 
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• Austria (AT), Belgia (BE), Cipru (CY), Estonia (EE), Franța (FR), Irlanda (IE), 
Luxemburg (LU), Țările de Jos (NL), Slovenia (SI) și Regatul Unit (UK) sunt „adepți ai inovării” 
având o performanță în materie de inovare deasupra mediei sau apropiată de media UE; 

• Performanța Croației (HR), Republicii Cehe (CZ), Greciei (EL), Ungariei (HU), Italiei 
(IT), Lituaniei (LT), Maltei (MT), Poloniei (PL), Portugaliei (PT), Slovaciei (SK) și Spaniei (ES) 
este sub media UE. Aceste țări sunt „inovatori moderați”. 

• Bulgaria (BG), Letonia (LV) și România (RO) sunt „inovatori modești” având o 
performanță în materie de inovare semnificativ mai scăzută decât media UE. 

 
Grafic: Performanțele statelor membre ale UE în materie de inovare 

 
 
Comparații internaționale cu UE  
Pe continentul european, Elveția își confirmă poziția de lider global în domeniul inovării, 

depășind continuu performanțele tuturor statelor membre ale UE.  
La nivel internațional, Coreea de Sud, SUA și Japonia depășesc nivelul de performanță 

al UE în materie de inovare.  
Dacă decalajul în raport cu SUA și Japonia s-a redus la jumătate în ultimii ani, decalajul 

față de Coreea de Sud a crescut. 
UE continuă să stea mai bine din acest punct de vedere decât Australia, Canada și țările 

BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud).  
Decalajul față de acestea este stabil sau chiar în creștere, cu excepția Chinei, care 

recuperează rapid din diferență. 
Tabloul de bord privind inovarea regională 2014 
Anul acesta, tabloul de bord al Uniunii inovării este însoțit de tabloul de bord privind 

inovarea regională 2014, care oferă o evaluare comparativă a performanțelor în domeniul 
inovării a 190 de regiuni din Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția, utilizând un număr limitat 
de indicatori de cercetare și inovare. 

Contextul tabloului de bord privind inovarea 
Tabloul de bord al Uniunii inovării 2014 se bazează pe 25 de indicatori diferiți, grupați în 

trei categorii principale - mijloacele, adică elementele fundamentale care permit inovarea 
(resurse umane, sisteme de cercetare deschise, excelente și atractive, precum și finanțare și 
asistență); activități ale întreprinderilor, care indică eforturile în materie de inovare ale 
întreprinderilor europene (investiții ale întreprinderilor, colaborări și antreprenoriat, active de 
natură intelectuală); rezultatele, care arată cum se traduc acestea în beneficii pentru întreaga 
economie (inovatori, efecte economice). 

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 

http://ec.europa.eu/
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Cele mai inovatoare proiecte regionale din Europa 
 

Cele mai promițătoare și mai inovatoare proiecte regionale din Europa au fost 
prezentate cu ocazia acordării Premiilor RegioStars 2014.  
  Juriul, prezidat de fostul președinte al Comitetului Regiunilor, Luc Van den Brande, a 
decis premiile, repartizate în patru categorii: Creștere inteligentă – inovare în cadrul IMM-
urilor, Creștere durabilă — creștere și locuri de muncă ecologice prin bioeconomie, 
Creștere favorabilă incluziunii — crearea de locuri de muncă pentru tânăra generație 
și CityStar — proiecte de investiții pentru o rețea durabilă de transport public urban. 

Evenimentul din acest an are loc într-un moment crucial, când statele membre sunt 
pe punctul de a-și finaliza planurile de investiții strategice, așa-numitele „acorduri de 
parteneriat” cu privire la modul în care se cheltuiesc fondurile structurale și de investiții 
europene în următorii șapte ani.  

Proiectele câștigătoare au fost alese din 19 propuneri preselectate (din 80 de 
proiecte înscrise), cofinanțate prin investiții din Fondul european de dezvoltare regională și 
Fondul social european, în baza a patru criterii de bază: inovare, impact, sustenabilitate 
și parteneriat. 

Proiectele câștigătoare denotă abordări inovatoare și dinamice în utilizarea fondurilor 
structurale pentru impulsionarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, 
întruchipând astfel spiritul reformei europene.  

Ele sunt centrate pe cele mai mari provocări actuale, cum ar fi lupta împotriva 
șomajului în rândul tinerilor, combaterea poluării și a schimbărilor climatice, promovarea 
transportului sustenabil și sprijinirea inovării la nivelul IMM-urilor.  

Aceste proiecte demonstrează că politica regională a UE se bazează înainte de toate 
pe energia și creativitatea existente la nivel local.” 

Finaliștii provin din regiuni și orașe din 17 state: Belgia, Republica Cehă, Danemarca, 
Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, 
Portugalia, România, Spania, Suedia și Regatul Unit, iar câștigătorii ediției 2014 sunt: 

• „Creștere inteligentă” - Art on Chairs" – Paredes (nordul Portugaliei) în care 
Proiectul „Art on Chairs” a adus un suflu nou în această industrie tradițională a mobilei, 
alăturând-o designului și transformând fabricarea scaunelor într-o artă, cooperare care a 
încurajat creativitatea în sector, impulsionând productivitatea și creșterea exporturilor. 

• „Creștere durabilă” - BEACON – West Wales and the Valleys (Regatul Unit) –
care abordează o provocare majoră pentru Europa: dezvoltarea de noi tehnologii menite să 
vină în întâmpinarea cererii tot mai accentuate în materie de energie și resurse, bazate pe 
biorafinare, un proces care utilizează culturi nealimentare cu scopul de a crea biomasă 
utilizabilă în locul țițeiului și care oferă o alternativă ecologică la combustibilii fosili poluanți, 
contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la atragerea de investiții într-
una dintre cele mai sărace regiuni din Regatul Unit, dezvoltând un know-how avansat. 

• „Creștere favorabilă incluziunii” - Fifteen Cornwall Apprenticeship 
Programme" (Cornwall) prin care pasiunea pentru gătit a schimbat viețile tinerilor într-una 
dintre cele mai sărace părți ale Angliei, restaurantul Fifteen Cornwall făcând parte dintr-o 
întreprindere socială de tip public-privat. 

• „CityStar” - Ecological Transport" – Gdynia (Polonia) în care, datorită unui nou 
sistem de transport urban ecologic bazat pe troleibuze electrice inovatoare și accesibile, 
orașul Gdynia are mai puține ambuteiaje, un număr mai mic de accidente, un grad mai 
redus de poluare, îmbunătățirea confortului pasagerilor, reducerea duratei călătoriilor și 
beneficii pentru economia locală și regională. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_14_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=PT&the=99&sto=2865&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://www.beaconwales.org/
http://www.fifteencornwall.co.uk/cornwallfoodfoundation.php
http://www.fifteencornwall.co.uk/cornwallfoodfoundation.php
http://www.pktgdynia.pl/
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EURO-PARTICIPARE 
 

Prima inițiativă europeană încununată de succes 
 
Inițiativa cetățenească europeană a fost lansată în aprilie 2012 ca un instrument 

puternic, aflat la dispoziția cetățenilor, de stabilire a programului de lucru.  
Aceasta permite unui număr de un milion de cetățeni din cel puțin un sfert dintre 

statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să ia măsuri în domeniile care țin de 
competența acesteia.  

Right2Water, prima inițiativă cetățenească europeană încununată de succes, a 
colectat 1,68 milioane de semnături, depășind pragurile minime în 13 state membre — cu 
mult peste nivelul minim impus prin lege. 

Organizatorii inițiativei cetățenești Right2Water au invitat Comisia să se asigure că 
toți cetățenii UE se bucură de dreptul la apă și la salubritate, să excludă aprovizionarea cu 
apă și gestionarea resurselor de apă din sfera de aplicare a normelor pieței interne și a 
liberalizării și să își intensifice eforturile pentru a garanta accesul universal la apă și la 
salubritate în întreaga lume. 

Reacția Comisiei este prezentată într-o comunicare ce începe prin a evidenția 
volumul de muncă enorm realizat deja de UE în domeniul apei și al salubrității.  

Decizia referitoare la optimizarea serviciilor de aprovizionare cu apă le revine 
autorităților statelor membre, iar Comisia va continua să respecte normele prevăzute în 
tratat care impun UE obligația de a-și păstra neutralitatea în ceea ce privește deciziile 
naționale care reglementează regimul de proprietate asupra societăților furnizoare de apă.  

În mod similar, în cadrul negocierilor comerciale internaționale, Comisia va continua 
să se asigure că alegerile făcute la nivel național, regional și local cu privire la modalitățile 
de gestionare a serviciilor legate de apă sunt respectate și protejate.  

Prin prisma inițiativei cetățenești europene, Comisia a încercat să identifice 
deficiențele nesoluționate și s-a angajat să întreprindă următoarele măsuri concrete și 
acțiuni noi în domeniile care au o legătură directă cu inițiativa și cu obiectivele acesteia: 

• intensificarea eforturilor pentru punerea în aplicare integrală, de către statele 
membre, a legislației UE referitoare la apă; 

• lansarea unei consultări publice în întreaga UE în legătură cu Directiva privind 
apa potabilă pentru a evalua necesitatea unor îmbunătățiri și modul pot fi obținute; 

• îmbunătățirea informațiilor destinate cetățenilor, prin dezvoltarea în continuare a 
gestionării și a diseminării datelor privind apele urbane reziduale și apa potabilă într-un 
mod raționalizat și mai transparent; 

• analizarea posibilității de a efectua o analiză comparativă a calității apei; 
• promovarea dialogului structurat între părțile interesate privind transparența în 

sectorul apei; 
• cooperarea cu inițiativele existente în vederea stabilirii unui set mai larg de 

criterii de referință pentru serviciile legate de apă, pentru a îmbunătăți transparența și 
răspunderea furnizorilor de servicii de apă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor 
date comparabile privind principalii indicatori economici și de calitate; 

• stimularea unor abordări inovatoare în ceea ce privește asistența pentru 
dezvoltare (de exemplu, sprijinirea parteneriatelor dintre operatorii din sectorul apei și a 
parteneriatelor public-public) și promovarea celor mai bune practici în rândul statelor 
membre (de exemplu, cele privind instrumentele de solidaritate); 

• promovarea accesului universal la apă potabilă și la salubritate ca domeniu 
prioritar în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă post-2015. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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EURO – JUSTIȚIE 

 

Sisteme de justiție mai eficiente în UE 
 
Comisia Europeană a publicat a doua ediție a tabloului de bord al UE privind 

justiția, menit să promoveze calitatea, independența și eficiența sistemelor de justiție din 
Uniunea Europeană - un instrument informatic care prezintă date obiective, fiabile și 
comparabile privind sistemele de justiție din statele membre.  

Ca și ediția din 2013, tabloul de bord al UE din 2014 privind justiția continuă să 
sprijine statele membre și UE în atingerea obiectivului de a avea sisteme de justiție mai 
eficiente, contribuind astfel la favorizarea creșterii economice în cadrul Uniunii.  

Tabloul de bord al UE privind justiția este un instrument esențial în strategia 
economică a UE, care contribuie la creșterea gradului de eficiență a justiției în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor.  

Datele prezentate în tabloul de bord al UE din 2014 privind justiția provin din surse 
diverse, majoritatea datelor cantitative fiind furnizate de Comisia pentru evaluarea 
eficienței justiției (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei.  

Tabloul de bord din 2014 se concentrează pe cauzele civile, comerciale și 
administrative și analizează aceiași indicatori, bazându-se însă pe unele surse de 
informații suplimentare: 

• Eficiența sistemelor de justiție: printre indicatori se numără durata 
procedurilor, procentul de cauze soluționate față de cele noi și numărul de cauze pendinte. 

• Calitate: printre indicatori se numără formarea obligatorie a judecătorilor, 
monitorizarea și evaluarea activităților instanțelor, bugetul și resursele umane alocate 
instanțelor și disponibilitatea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și a 
mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor. 

• Independență: tabloul de bord prezintă date privind percepția gradului de 
independență a sistemelor de justiție și oferă o primă imagine de ansamblu, generală și 
comparativă, asupra modului în care sunt organizate sistemele de justiție naționale pentru 
a proteja independența judiciară în anumite tipuri de situații în care aceasta ar putea fi 
pusă în pericol. 

Tabloul de bord din 2014 prezintă și rezultatul a două studii-pilot, care oferă date 
suplimentare privind durata procedurilor judiciare în domeniul dreptului concurenței și al 
legislației privind protecția consumatorilor, exprimate în numărul mediu de zile. 

Printre concluziile principale ale tabloului de bord privind justiția se numără : 
• Unele state membre continuă să se confrunte cu provocări specifice 

privind eficiența sistemului de justiție. Proceduri îndelungate în primă instanță și un 
procent redus de soluționare a cauzelor față de cauzele noi sau un număr ridicat de cauze 
pendinte indică nevoia unor îmbunătățiri suplimentare. 

• Disponibilitatea instrumentelor TIC în instanțe a crescut, însă s-ar putea face 
progrese și mai mari pentru a facilita contactele dintre instanțe și cetățeni. 

•  Mecanisme alternative de soluționare a litigiilor sunt acum disponibile în 
aproape toate statele membre, iar activitățile de monitorizare și evaluare a instanțelor 
există în majoritatea statelor membre. 

• Formarea judecătorilor și a practicienilor din domeniul dreptului și 
instrumentele TIC sunt esențiale pentru funcționarea unui spațiu european de justiție bazat 
pe încredere reciprocă. 

• În mai multe state membre percepția gradului de independență s-a 
îmbunătățit, în timp ce în unele state membre aceasta s-a înrăutățit. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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e-Sănătate 
 

 
Care este diagnosticul? 

 
Potrivit rezultatelor a două 

sondaje realizate în spitalele de urgență 
(respectiv, unități destinate îngrijirilor 
medicale de scurtă durată, precum și 
tratamentelor medicale ori chirurgicale 
urgente) și printre medicii generaliști din 
Europa, sistemele de tip e-sănătate 
încep să fie utilizate tot mai mult.  

Astfel, în 2013, 60% dintre medicii 
generaliști au folosit aceste instrumente, 
numărul lor fiind cu 50% mai mare decât 
în 2007, dar, cu toate acestea, mai 
rămân multe de făcut în acest sens. 

Printre principalele rezultate ale 
sondajelor se numără: 

• Țările care au înregistrat cele 
mai bune rate de asimilare a sistemelor 
e-sănătate (eHealth) în spitale sunt 
Danemarca (66%), Estonia (63%), 
Suedia și Finlanda (ambele cu 62%).  

• Serviciile e-sănătate sunt încă 
în mare parte utilizate mai degrabă pentru 
operațiuni tradiționale, și anume pentru 
efectuarea de înregistrări și pentru 
redactarea de rapoarte, decât în scopuri 
clinice, cum ar fi efectuarea de consultații 
online (numai 10% dintre medicii 
generaliști efectuează consultații online). 

• În ceea ce privește procesul 
de digitizare a fișelor medicale ale 
pacienților, Olanda obține medalia de 
aur, înregistrând un procent de digitizare 
de 83,2%; Danemarca se situează pe 
locul doi (80,6%), în timp ce bronzul îi 
revine Marii Britanii (80,5%). 

• Cu toate acestea, numai 9% 
dintre spitalele din Europa le permit 
pacienților să aibă acces online la 
propriile fișe medicale, iar majoritatea 
acestor spitale oferă doar acces parțial. 

• Atunci când adoptă sistemele 
e-sănătate, spitalele și medicii 
generaliști se confruntă cu numeroase 
obstacole, care variază de la lipsa de 

interoperabilitate până la absența unui 
cadru de reglementare și a resurselor. 

Soluțiile e-sănătate au potențialul 
de a îmbunătăți asistența medicală 
acordată pacienților și de a spori 
eficiența sistemelor de sănătate.  

De ce este așteptarea atât de 
lungă?  

Întrebați de ce nu utilizează mai 
mult serviciile e-sănătate, medicii 
generaliști au invocat motive precum lipsa 
de remunerare (79%); cunoștințele 
insuficiente în domeniul informaticii 
(72%); lipsa de interoperabilitate a 
sistemelor (73%) și lipsa unui cadru de 
reglementare în privința confidențialității 
și protecției datelor pentru comunicarea 
prin e-mail dintre doctor și pacient (71%). 

Printre instrumentele e-sănătate 
se numără: (a) fișele medicale 
electronice, (b) schimbul de informații 
medicale, (c) serviciile de sănătate la 
distanță și (d) fișele medicale personale. 

Schimbul de informații 
medicale: 48% dintre spitalele Uniunii 
Europene împart anumite informații 
medicale cu medici generaliști externi pe 
cale electronică și 70% dintre spitalele 
Uniunii le împart cu furnizorii externi de 
servicii medicale. Medicii generaliști 
utilizează doar într-o mică măsură 
instrumentul e-prescripție (32%), iar 
nivelul interacțiunii prin e-mail dintre 
doctor și pacient este de asemenea 
scăzut (35%). Mai puțin de 8% dintre 
spitalele Uniunii oferă electronic informații 
medicale furnizorilor de servicii medicale 
situați în alte țări ale UE. 

Serviciile de sănătate la distanță  
Numai 9% dintre spitale le oferă 

pacienților posibilitatea de a fi 
monitorizați de la distanță, ceea ce ar 
reduce, de fapt, necesitatea spitalizării.  

Mai puțin de 10% dintre medicii 
generaliști consultă online pacienții și mai 
puțin de 16% se consultă online cu alți 
specialiști din domeniul medical. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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EURO - TEST 
 
În favoarea orientărilor noii PAC 

 
Peste trei sferturi (77%) dintre 

europeni consideră că politica agricolă 
comună (PAC) aduce beneficii tuturor 
cetățenilor UE.  

Peste 90% dintre aceștia sunt 
favorabili față de principalele orientări ale 
noii PAC, cum ar fi ajutoare mai echitabile 
și mai bine direcționate (92%) și stabilirea 
unei legături între sprijinul financiar 
acordat fermierilor și utilizarea de practici 
agricole benefice pentru mediu 
(„ecologizare”, 91%).  

Acestea sunt concluziile principale 
ale sondajului Eurobarometru privind PAC 
publicat recent de Comisie.  

Aceste rezultate confirmă 
importanța pe care europenii o acordă 
sprijinirii agriculturii și zonelor rurale.  

Ele indică, de asemenea, că există 
o simbioză foarte bună între orientările 
PAC reformate și așteptările societății 
civile.  

Această legătură esențială și 
puternică dintre cetățeni și fermieri va fi 
consolidată grație noii PAC, care va face 
tangibile și va spori beneficiile societale, 
economice și de mediu pe care agricultura 
europeană le aduce societății europene în 
ansamblul său și fiecărui contribuabil 
european în viața sa de zi cu zi. 

Celelalte tendințe puse în evidență 
de sondaj sunt:  

• Europenii acordă o importanță 
crescândă agriculturii: o consideră, alături 
de dezvoltarea zonelor rurale, o miză 
„foarte importantă” pentru viitor (53%, +7 
puncte față de 2009). O majoritate 
absolută consideră de asemenea că este 
important să se asigure diversitatea 
sectoarelor agricole și a produselor 
alimentare în cadrul Uniunii Europene. 

• Peste 80% dintre europeni 
susțin obiectivele-cheie ale PAC, fie că 
este vorba de garantarea aprovizionării cu 
produse alimentare, de dezvoltarea 

zonelor rurale într-un mod mai echilibrat 
sau de sprijinirea tinerilor fermieri.  

• Acest sprijin este și mai 
consistent atunci când vine vorba de 
principalele orientări aduse de reformă: 
pentru 91% dintre aceștia (+4%), stabilirea 
unei legături între sprijinul financiar 
acordat fermierilor și respectarea 
practicilor agricole benefice pentru mediu 
(„ecologizare”) este privită ca un lucru 
pozitiv, la fel ca și acordarea de sprijin 
fermierilor într-un mod mai echitabil și mai 
bine orientat - 92% (+4% față de 2009).  

• O majoritate a cetățenilor UE 
sunt în favoarea sprijinului acordat 
fermierilor și sunt de acord cu proporția 
acestui sprijin în ansamblul bugetului UE. 
Valoarea sprijinului acordat fermierilor este 
considerată ca fiind adecvată de 45%, 
„prea mică” de 26% și „prea mare” de 
13%.  

• 91% dintre europeni sunt de 
opinia că este important să se sprijine 
exploatațiile agricole fragile atunci când se 
confruntă cu dificultăți climatice, sanitare 
sau economice, iar aproape unul din doi 
consideră acest principiu ca fiind „foarte 
important” (48%). 

• 64% dintre europeni au auzit de 
sprijinul pe care UE îl acordă fermierilor în 
cadrul PAC, în timp ce, în ancheta 
precedentă din 2009, doar 41% dintre 
europeni declarau că au auzit de PAC în 
general  

• Majoritatea europenilor (61%) 
sunt conștienți de faptul că veniturile 
agricole sunt mai scăzute decât cele din 
alte sectoare economice. 

• În ceea ce privește informarea 
consumatorilor, ancheta arată că 
europenii sunt foarte atenți la calitatea 
produselor alimentare precum laptele și 
anumite tipuri de carne și că au așteptări 
importante în ceea ce privește 
trasabilitatea. Majoritatea europenilor 
(53%) sunt chiar dispuși să plătească 
puțin mai mult pentru ca pe etichete să 
apară informații cu privire la originea 
acestor produse. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/) 

http://ec.europa.eu/
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EURO-TRAFIC 
 

Siguranța rutieră 
 
2013 este al doilea an consecutiv în 

care s-a înregistrat o scădere 
impresionantă a numărului de persoane 
ucise pe șoselele Europei.  

Conform cifrelor preliminare, 
numărul deceselor rutiere a scăzut cu 8 % 
în comparație cu 2012, după o scădere de 
9 % între 2011 și 2012.  

Acest lucru înseamnă că UE se află 
în prezent într-o poziție avantajoasă în 
vederea atingerii obiectivului strategic de 
reducere la jumătate a numărului 
deceselor rutiere între 2010 și 2020.  

Siguranța rutieră este una dintre 
marile povești de succes ale Europei.  

Prin scăderea cu 17 % a deceselor 
rutiere începând cu 2010 au fost salvate 
aproximativ 9000 de vieți. 

Statisticile pentru fiecare țară în 
parte arată că numărul deceselor variază 
încă foarte mult de la o țară la alta în UE.  

În medie, în UE au existat 52 de 
decese rutiere la un milion de locuitori.  

Țările cu cel mai scăzut număr de 
decese rutiere rămân Regatul Unit, 
Suedia, Țările de Jos și Danemarca, 
acestea raportând aproximativ 30 de 
decese la un milion de locuitori.  

În special Spania, Germania și 
Slovacia și-au îmbunătățit poziția pe listă, 
clasându-se printre fruntașii cu tradiție. 

În urmă cu doar câțiva ani, în 2011, 
ritmul de reducere a deceselor rutiere a 
scăzut la doar 2 %.  

Cu toate acestea, o reducere de 
9 % în 2012 și de 8 % în 2013 arată că 
statele membre sunt din nou pe drumul cel 
bun în îndeplinirea obiectivului strategic. 

Statele membre care au înregistrat 
progrese, dar ale căror cifre privind 
decesele rutiere sunt mult mai mari decât 
media UE (Polonia, Bulgaria, Croația, 
Letonia, Lituania și Grecia) sunt încurajate 
să își intensifice eforturile.  

Situația din Lituania, unde din 
păcate siguranța rutieră nu s-a îmbunătățit 
deloc în ultimul an, merită o atenție 

deosebită; numărul de decese rutiere a 
crescut și în Malta și în Luxemburg, deși 
cifrele totale din aceste țări sunt mici.  

O altă caracteristică îngrijorătoare a 
statisticilor este situația participanților la 
trafic vulnerabili:  

Numărul pietonilor uciși scade într-
o măsură mai mică decât s-a preconizat, 
iar numărul cicliștilor uciși a înregistrat 
recent o creștere.  

Acest lucru se datorează parțial 
faptului că tot mai multe persoane se 
deplasează cu bicicleta; provocarea cu 
care se confruntă statele membre este de 
a încuraja cetățenii să se deplaseze mai 
degrabă cu bicicleta decât cu mașina, 
asigurându-se în același timp că trecerea 
de la mașină la bicicletă este sigură. 

Programul UE de acțiune pentru 
siguranța rutieră 2011-2020  

Programul UE de acțiune pentru 
siguranța rutieră 2011-2020 stabilește o 
serie de planuri ambițioase de reducere la 
jumătate a numărului de decese rutiere 
din Europa într-o perioadă de 10 ani.  

Acesta conține propuneri 
ambițioase axate pe îmbunătățirea 
vehiculelor, a infrastructurii și a 
comportamentului participanților la trafic.  

De exemplu, printre inițiativele-
cheie recente se numără Permisul de 
conducere european și intrarea în 
vigoare a directivei privind aplicarea 
transfrontalieră a sancțiunilor pentru 
încălcările normelor de circulație.  

O propunere privind îmbunătățirea 
verificărilor tehnice a autovehiculelor a fost 
adoptată de Parlamentul European și s-a 
înregistrat un progres major către o 
reducere a numărului de răniți grav.  

Ca urmare a progresului înregistrat 
anul trecut cu privire la o nouă definiție 
comună a UE pentru vătămările grave 
cauzate de accidentele rutiere, statele 
membre ale UE au început deja să 
colecteze primele date.  

Începând cu 2015, se preconizează 
adoptarea unui obiectiv strategic de 
reducere a vătămărilor grave cauzate de 
accidentele rutiere. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 

http://ec.europa.eu/
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EURO-FINANȚE 

 
Foaia de parcurs pentru  nevoile 

de finanțare pe termen lung a 
economiei europene 

 
Comisia Europeană a adoptat 

recent un pachet de măsuri menit să 
stimuleze modalități noi și diferite de a 
debloca finanțarea pe termen lung și de a 
contribui la reluarea creșterii economice 
durabile în Europa. 

În cadrul Strategiei Europa 2020 și 
al pachetului privind energia și clima 
pentru 2030, vor fi necesare investiții 
semnificative pe termen lung în 
infrastructură, în noile tehnologii și 
inovare, în cercetare și dezvoltare și în 
capitalul uman.  

Conform estimărilor din cadrul 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei, numai necesitățile de investiții în 
rețelele de infrastructură în domenii 
precum transporturile, energia și 
telecomunicațiile care prezintă importanță 
la nivelul UE se ridică la 1 bilion EURO 
de acum până în 2020. 

Criza economică și financiară a 
afectat capacitatea sectorului financiar de 
a canaliza fondurile către economia reală, 
în special pentru realizarea de investiții 
pe termen lung.  

Dintotdeauna, Europa s-a bazat în 
mare măsură pe bănci pentru finanțarea 
economiei reale (băncile asigură două 
treimi din finanțare, în comparație cu o 
treime în Statele Unite).  

Pe măsură ce băncile reduc 
efectul de levier, se înregistrează o 
scădere a finanțărilor în toate sectoarele 
economiei – de exemplu, mai puțin de o 
treime din IMM-urile olandeze și grecești 
și doar aproximativ jumătate din IMM-urile 
spaniole și italiene au obținut integral 
creditele solicitate în 2013. 

Este indispensabil să se adopte 
măsuri de restabilire a condițiilor pentru 
creștere durabilă și pentru investiții și, în 
parte, aceasta înseamnă găsirea unor 

modalități noi de canalizare a fondurilor 
către investițiile pe termen lung.  

Cartea verde a Comisiei privind 
finanțarea pe termen lung a economiei 
europene, adoptată în martie 2013, a 
lansat o dezbatere amplă, în cadrul 
căreia au intervenit toate segmentele 
economiei.  

Pachetul de măsuri adoptat recent 
cuprinde o comunicare privind finanțarea 
pe termen lung a economiei, o propunere 
legislativă referitoare la un nou set de 
norme privind fondurile de pensii 
ocupaționale și o comunicare privind 
multifinanțarea („crowdfunding”).  

Comunicarea se bazează pe 
răspunsurile oferite în cadrul acestei 
consultări și al dezbaterilor din forumurile 
internaționale, cum ar fi G20 și OCDE.  

Aceasta identifică măsurile 
specifice pe care UE le poate adopta 
pentru a promova finanțarea pe termen 
lung. 

Europa are mari nevoi de finanțare 
pe termen lung pentru a finanța creșterea 
durabilă – tipul de creștere economică 
care sporește competitivitatea și duce la 
crearea de locuri de muncă într-un mod 
inteligent, durabil și favorabil incluziunii.  

Sistemul financiar trebuie să își 
recâștige și să își îmbunătățească 
capacitatea de finanțare a economiei 
reale.  

Trebuie diversificate sursele de 
finanțare în Europa și îmbunătățit accesul 
la finanțare pentru întreprinderile mici și 
mijlocii, care constituie coloana vertebrală 
a economiei europene.  

Setul de măsuri adoptat va 
contribui la îmbunătățirea capacității 
piețelor de capital europene de a canaliza 
fondurile către nevoile pe termen lung. 

Propunerea legislativă va 
îmbunătăți guvernanța și transparența 
acestor fonduri în Europa, consolidând 
stabilitatea financiară și promovând 
activitățile transfrontaliere pentru 
dezvoltarea în continuare a fondurilor de 
pensii ocupaționale ca investitori 
importanți pe termen lung. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://ec.europa.eu/
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Elemente principale:  
Comunicarea privind finanțarea pe 

termen lung prezintă un set de acțiuni 
specifice pe care Comisia le va 
întreprinde pentru a îmbunătăți 
finanțarea pe termen lung a economiei 
europene, din care prezentăm două: 

• o propunere de revizuire a 
normelor privind fondurile de pensii 
ocupaționale, menită să sprijine 
dezvoltarea unui important tip de 
investitor pe termen lung în UE; 

• o comunicare privind 
multifinanțarea („crowdfunding”) menită 
să ofere finanțare pentru IMM-uri. 

Acțiunile pot fi grupate în șase 
tematici principale: 

1. Mobilizarea surselor private 
de finanțare pe termen lung: printre 
acțiuni se numără finalizarea detaliilor 
cadrului prudențial pentru bănci și 
companii de asigurare prin care să se 
sprijine pe termen lung economia reală, 
mobilizarea mai multor resurse private de 
economii pentru pensii și explorarea unor 
moduri nou de a încuraja creșterea 
fluxurilor transfrontaliere de economii și 
avantajele unor eventuale conturi de 
economii la nivelul UE. 

În acest context, propunerea 
legislativă referitoare la noile norme 
privind fondurile de pensii ocupaționale 
(IFPO 2) ar urma să contribuie la 
creșterea investițiilor pe termen lung.  

2. O mai bună utilizare a 
fondurilor publice: favorizarea activității 
băncilor de promovare naționale (instituții 
financiare, create de guverne, care oferă 
finanțare pentru dezvoltare economică) și 
promovarea unei mai bune cooperări 
între sistemele existente de creditare a 
exportului (instituții care funcționează ca 
intermediar între guvernele naționale și 
exportatori pentru finanțarea exporturilor). 

3. Dezvoltarea piețelor de capital 
europene: facilitarea accesului IMM-urilor 
la piețele de capital și la fonduri comune 
de investiții mai mari prin crearea unei 
piețe secundare lichide și transparente 
pentru obligațiunile societăților, prin 
revigorarea piețelor instrumentelor de 
securitizare ținând seama în mod adecvat 

de riscuri și de caracterul diferit al acestor 
produse și prin îmbunătățirea mediului 
UE pentru obligațiuni garantate și 
plasamente private. 

4. Îmbunătățirea accesului IMM-
urilor la finanțare: printre acțiunile 
incluse în comunicarea privind finanțarea 
pe termen lung se numără îmbunătățirea 
informațiilor de creditare privind IMM-
urile, consolidarea dialogului dintre bănci 
și IMM-uri și evaluarea bunelor practici 
care trebuie urmate pentru ca IMM-urile 
să aibă acces la piețele de capital. 
Sensibilizarea și informarea cu privire la 
proiecte se numără, de asemenea, printre 
principalele elemente ale acțiunilor 
prezentate în comunicarea privind 
multifinanțarea, adoptată recent, în care 
Comisia propune: 

• promovarea celor mai bune 
practici, informarea publicului și facilitarea 
dezvoltării unei etichete de calitate; 

• monitorizarea atentă a 
dezvoltării piețelor de multifinanțare în 
cadrele juridice naționale; 

• efectuarea unei evaluări 
periodice pentru a se stabili dacă sunt 
necesare acțiuni suplimentare la nivelul 
UE, inclusiv acțiuni legislative, pentru a 
identifica aspectele care trebuie abordate 
pentru a sprijini dezvoltarea 
multifinanțării. 

5. Atragerea de finanțare privată 
pentru infrastructuri în vederea 
îndeplinirii obiectivelor Strategiei 
Europa 2020: îmbunătățirea accesului la 
informații privind planurile de investiții în 
infrastructură și a statisticilor privind 
creditele pentru infrastructuri. 

6. Consolidarea cadrului mai 
larg pentru o finanțare durabilă: 
îmbunătățirea regimului de guvernanță 
corporativă pentru finanțările pe termen 
lung, de exemplu în ceea ce privește 
angajamentele acționarilor (prin 
revizuirea directivei privind drepturile 
acționarilor, care urmează să fie adoptată 
în curând), participația angajaților la 
capital, informațiile privind guvernanța 
corporativă și chestiunile legate de 
mediu, de guvernanță și cele sociale. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development
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EURO-CAMPANIE 
 

INFO RURAL 2014 ÎN JUDEȚUL 
TIMIȘ 

 
În perioada 3-7 martie 2014, la 

nivelul județului Timiș a avut loc 
campania de informare INFO RURAL 
2014, campanie care a diseminat-  la 
nivelul comunităților din județ - informații 
din domeniul agriculturii și dezvoltării 
rurale.  

Campania s-a adresat 
administrației publice locale din mediul 
rural, crescătorilor de animale, fermierilor, 
oamenilor de afaceri, cetățenilor din 
mediul rural. 

 

 
 

Instituțiile participante la 
campanie au fost următoarele:  

• Instituția Prefectului județul 
Timiș, 

• Consiliul Județean Timiș,  
• Agenția de Plăți și Intervenții în 

Agricultură – Centrul județean Timiș, 
• Oficiul Județean de Plăți pentru 

Dezvoltare Rurală și Pescuit Timiș, 
• Direcția pentru Agricultură a 

județului Timiș, 
• Compartimentul Județean 

pentru Dezvoltare Rurală – Autoritate de 
Management pentru PNDR, 

• Camera Agricolă a județului 
Timiș, 

• Direcția Sanitar Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor Timiș. 

Categoriile de informații 
prezentate în cadrul campaniei s-au 
referit la:  

• Preluarea cererilor SAPS 
pentru anul 2014, informații privind modul 
de solicitare a acestora (ELPISWEB), 
actele doveditoare privind dreptul de 
utilizare asupra suprafețelor, 

• Reconversia vie - pomi pentru 
anul 2014, 

• Culturile agricole bio, 
• Atestarea depozitelor de 

cereale şi plante tehnice, seminceri, 
• Obţinerea autorizaţiei de 

produse tradiţionale, 
• Înregistrarea anuală în 

Registrul Exploataţiilor agricole, 
• Informații privind noul Program 

Național de Dezvoltare Rurală 
• Programul LEADER, 
• Informații privind sănătatea 

animală(sacrificare, comercializare, 
documente de mișcare, exporturi), 

• Programul Național Apicol, 
• Informații privind consumul, 

desfacerea, centrele de colectare a 
laptelui, 

• Cursuri pentru agricultori, 
• Consultanță în scrierea de 

proiecte. 
 
Sesiunile de informare au avut 

loc în localitățile unde se află centrele 
locale ale Agenției de Plăți și Intervenții 
în Agricultură – Centrul județean Timiș 
(APIA), conform programului de mai jos: 

• 03 martie 2014: Deta, Peciu 
Nou  

• 04 Martie 2014: Sânnicolau 
Mare, Jimbolia 

• 05 martie 2014: Lugoj, Recaș 
• 06 martie 2014: Făget  
• 07 martie 2014: Timișoara. 
La aceste sesiuni de informare au 

fost invitate să participe categoriile de 
persoane interesate de pe raza 
localităților arondate respectivului centru 
local APIA. 

Totalul participanților la 
campanie a fost de peste 300 persoane. 

 
(Sursa:www.prefecturatimis.ro) 
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EURO-PRACTICI 
 

ICER – ALTERNATIVA 
ENERGIILOR CURATE 

 
Ȋn cadrul Universității Politehnica 

Timișoara s-a implementat, în perioada 1 
martie 2009 – 31 ianuarie 2014, proiectul 
intitulat „Institutul de Cercetări pentru 
Energii Regenerabile / ICER-TM”, cu o 
valoare totală de 64.314.030 Lei în cadrul 
POS CCE, Axa 2, D. 2.2, O. 2.2.1  

Principalele direcții de cercetare 
pentru care este realizată noua 
infrastructură sunt - evaluarea 
potenţialului solar în zona de vest a 
României; aplicaţii industriale: 
preîncălzirea bitumului, uscarea 
produselor ceramice; aplicaţii domestice: 
calculul consumului energetic termic şi 
dimensionarea instalaţiilor, soluţii de 
climatizare; proiectarea şi realizarea de 
sisteme de orientare pentru captatoarele 
solare; sisteme de automatizare pentru 
sisteme de energie solară; studii şi 
cercetări privind sistemele hibride 
eoliene-solare-biogaz-hidrogen etc. 

Competenţe institutului de 
cercetari sunt ȋn domeniul energiei solare, 
în domeniul producerii şi utilizǎrii 
biogazului, al energeticii eoliene, al 
materialelor, respectiv al materialelor şi 
structurilor utilizate ȋn domeniul energiilor  
neconvenţionale. 

Noua infrastructură este dotată cu 
echipamente de cercetare de înaltă 
performanță, dintre care amintim:  

• Cromatograf de gaz cuplat cu 
spectrometru de infraroşu GC/FT-IR. 

• Aparat pentru analiza termică 
combinată TG/DTA/DSC.  

• Microscop optic laser, care este 
un echipament confocal 3D de cercetare, 
cu scanare, pentru circuite electronice 
integrate. 

• Microscop electronic de 
transmisie TEM într-o structură compactă.  

• Spectrometru cu rezonanţă 
magnetică nucleară utilizat pentru controlul 
reacţiilor organice în domeniul RMN. 

•  Spectrometru cu rezonanţă 
magnetică nucleară utilizat în domeniul 
chimiei organice şi al compuşilor naturali.  

• Microscop electronic de 
scanning, cea mai versatilă staţie de lucru 
SEM/FIB. Echipamentul este utilizat cu 
succes pentru caracterizarea şi analiza 
materialelor atât la suprafaţă, cât şi în 
profunzime (2D şi 3D)  

 

 
 

• Microscop electronic cu baleiaj 
care permite caracterizarea materialelor și 
analize ale defectelor din materiale  

• Microscop electrochimic de 
scanning utilizat pentru analiza cu rezoluţie 
spaţială de precizie, la nivel de nm. 

• Difractometru de raze X pentru 
pulberi utilizat pentru analize de difracţie cu 
raze X.  

• Spectometru de emisie ICP-MS 
echipat cu genarator RF cu puterea 
variabilă, în trepte de 10 W, în intervalul 
minim 600-1600 W, care permite utilizarea 
inclusiv în „camere curate”. 

•  Potenţiostat/galvanostat utilizat 
pentru aplicaţii de testare baterii şi pile de 
combustie, celule capacitive, senzori, 
inhibitori, electrodepuneri.  

• Cromatograf de gaz cuplat cu 
spectrometru de masă GC/MS/MS având 
un detector de masă de tip trapă ionică. 

• Analizor spectral prin 
fluorescenţă de raze X (FRX) pentru 
determinarea metalelor grele şi a 
contaminaţiilor în teren. 

• Unitǎţi meteorologice (semi) fixe 
tip sistem complet de monitorizare a 
parametrilor vântului. 

 
(Sursa:www.poscce.edu.ro) 

(Sursa:www.upt.ro) 
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 DIN SUMAR  

• Către un adevărat spațiu european 
de justiție - consolidarea încrederii, 
a mobilității și a creșterii – pg.1 

• Modelarea politicilor viitoare în 
domeniul afacerilor interne – pg.4 

• Politicile climatice - soluția pentru 
redresarea economică – pg.6 

• Ajutorul UE pentru consumatori – 
pg.8 

• Programul privind protecția 
consumatorilor pentru perioada 
2014-2020 – pg.8 

• Agricultura ecologică – pg.10 
• Intensificarea măsurilor de 

protecție împotriva inundațiilor – 
pg.11 

• Integrarea romilor – pg.12 
• Reprezentarea superioară a 

femeilor la nivelul organismelor 
europene – pg.14 

• Un cadru pentru protejarea statului 
de drept în Uniunea Europeană – 
pg.15 
 

• Alegeri europene mai democratice 
– pg.18 

• Europă mai inovatoare, dar cu 
diferențe regionale persistente – 
pg.20 

• Cele mai inovatoare proiecte 
regionale din Europa – pg.22 

• Prima inițiativă europeană 
încununată de succes – pg.23 

• Sisteme de justiție mai eficiente în 
UE – pg.24 

• Care este diagnosticul? – pg.25 
• În favoarea orientărilor noii PAC – 

pg.26 
• Siguranța rutieră – pg.27 
• Foaia de parcurs pentru  nevoile de 

finanțare pe termen lung a 
economiei europene – pg.28 

• INFO RURAL 2014 în județul Timiș 
- pg.29 

• ICER – Alternativa energiilor curate 
– pg.30 
 

 
C o n t a c t: 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI 
JUDEȚUL TIMIȘ 

 
Bd. Revoluției din 1989 nr.17A 

Tel: 0256-493667, Fax: 0256-493132 
E-mail: contact@prefecturatimis.ro 

Web: www.prefecturatimis.ro 
 

 
Materialele prezentate în acest număr au 
fost preluate şi prelucrate, printre altele, 
din următoarele referințe bibliografice 
webologice: 
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm 
http://ec.europa.eu/  
www.prefecturatimis.ro 
www.poscce.edu.ro  
www.upt.ro 
google.com/imagini 
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