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Summit-ul de la Sibiu

Declarația de la Sibiu - 10 angajamente cheie pentru viitorul Uniunii
Vom apăra O singură Europă
Vom rămâne uniți, la bine și la greu
Vom căuta întotdeauna soluții comune
Vom continua să protejăm modul nostru de viață, democrația și statul de drept
Vom obține rezultate acolo unde contează cel mai mult

Vom respecta întotdeauna principiul echității
Ne vom înzestra cu mijloacele potrivite ambițiilor pe care le avem
Vom proteja viitorul următoarelor generații de europeni
Ne vom proteja cetățenii
Europa va fi un lider mondial responsabil.

Rezultate legislative obținute pe piloni
63
dosare

EUROPA CONVERGENȚEI

PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ

DREPTURI DE AUTOR
Mai multe oportunități pentru creatorii de conținut
Excepții și licențe

PROPUNERI LEGISLATIVE SECTORIALE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR MULTIANUAL

TRANSPORT, TELECOMUNICAȚII ȘI ENERGIE

FONDUL EUROPEAN DE APĂRARE
O apărare europeană mai competitivă și inovativă
Contribuție la autonomia strategică a UE
FACILITATEA CONECTAREA EUROPEI
Finanțarea unor proiecte cheie în domeniile transporturi, digital și energie
Accentuarea sinergiilor între sectoare și acțiunea în domeniul schimbărilor climatice

PIAȚA UE A GAZELOR NATURALE
Extinderea reglementărilor UE referitoare la gazoducte și către statele terțe
Mai multă consistență și transparență pentru investitori și consumatori
INFRASTRUCTURA RUTIERĂ
Drumuri mai sigure
Reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere

ECONOMIE ȘI FINANȚE

UNIUNEA BANCARĂ
Mai puține riscuri și o mai bună supraveghere bancară
O creditare mai sigură pentru consumatori și întreprinderi
SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚELE NECESARE PENTRU FONDURILE DE INVESTIȚII
Conectarea regulilor aplicabile firmelor de investiții cu nivelul lor de risc
REVIZUIREA SISTEMULUI EUROPEAN DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (SESF)
Piețe reglementate, puternice și stabile
Combaterea mai eficientă a spălării banilor

OCUPARE ȘI AFACERI SOCIALE

AUTORITATEA EUROPEANĂ A MUNCII
Accesul la informații privind drepturile și obligațiile lucrătorilor mobili
Sprijinirea cooperării între statele membre pentru combaterea muncii nedeclarate
CONDIȚII DE MUNCĂ TRANSPARENTE ȘI PREDICTIBILE
Creșterea securității și predictibilității relațiilor de muncă
Asigurarea unor drepturi minime pentru lucrători

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
EMISII REDUSE DE CO2 LA CAMIOANE
Măsuri pentru un transport mai curat
Combaterea schimbărilor climatice

AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT

LEGEA GENERALĂ A ALIMENTELOR
Studii științifice mai transparente în ceea ce privește siguranța alimentară
O încredere mai mare între consumatori, industrie și instituții

8
dosare

EUROPA SIGURANȚEI
JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

AGENȚIA EUROPEANĂ DE FRONTIERĂ ȘI GARDĂ DE COASTĂ
O protecție sporită a frontierelor externe
O gestionare mai eficientă a migrației
SCHIMBUL DE INFORMAȚII ÎNTRE BAZELE DE DATE ALE UE
Un control mai eficient la frontieră
Schimb mai rapid de informații între statele membre
Combaterea migrației ilegale
SECURITATEA CĂRȚILOR DE IDENTITATE
Combaterea fraudei cu documente și a furtului de identitate
Combaterea terorismului și a crimei organizate
CODUL DE VIZE
Condiții mai bune pentru persoane care călătoresc în scopuri legitime
O cooperare mai eficientă pentru readmisia migranților ilegali

Rezultate legislative obținute pe piloni

4
dosare

EUROPA VALORILOR COMUNE
INSTITUȚII UE și SCHIMBARE DEMOCRATICĂ

ALEGERILE EUROPENE: PROTEJAREA DATELOR PERSONALE
Asigurarea unor alegeri europene libere și corecte
Sancțiuni pentru încălcarea regulilor de securitate a datelor
în încercarea de a influența rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European
AVERTIZORII DE INTEGRITATE
Lupta împotriva corupției sau a ilegalității la locul de muncă
O protecție mai mare pentru persoanele care denunță nereguli

EGALITATEA DE GEN

UN ECHILIBRU MAI BUN ÎNTRE VIAȚA PROFESIONALĂ ȘI VIAȚA PRIVATĂ
Concediu de paternitate plătit
Contracte de lucru flexibile pentru părinți și îngrijitori

15
dosare

BREXIT
BREXIT

ERASMUS+ PROGRAM DE MOBILITATE EDUCAȚIONALĂ
Măsuri de contingență pentru a evita perturbarea programului
Până la 12 luni pentru a acoperi activitățile în derulare
CONECTIVITATEA RUTIERĂ ȘI FEROVIARĂ
Evitarea întreruperilor/perturbărilor în domeniul transporturilor
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PRES RO 2019 a contribuit
la protecția drepturilor și a
bunăstării cetățenilor
O Europă coezivă și puternică garantează
egalitatea de șanse pentru toți cetățenii, siguranța
acestora, protecția socială și incluziunea, accesul
echitabil și nediscriminatoriu la toate avantajele
Pieței Unice. În plus, sunt importante prevenirea
riscurilor și promovarea unor condiții de muncă
sigure și sănătoase pentru a îmbunătăți nivelul
de trai al tuturor cetățenilor.
PRES RO a depus eforturi pentru protejarea
ocupării forței de muncă și drepturilor sociale
ale cetățenilor, acordând o importanță majoră
dosarelor sociale și dând dovadă de un
angajament ferm în negocieri complexe. Prin
intermediul realizărilor cheie în materie de
legislație UE privind politica socială, cum ar fi
dosarele referitoare la echilibrul între viața
profesională și cea privată, transparența
și previzibilitatea condițiilor de muncă,
Autoritatea Europeană a Muncii și reducerea
expunerii la agenți cancerigeni și mutageni la
locul de muncă, ne asigurăm că toți cetățenii
beneficiază de principiile echității și justiției
sociale: dreptul la locuri de muncă de calitate,
asistența medicală, educația pe întreg parcursul
vieții profesionale și egalitatea de gen.
 Prin Directiva referitoare la echilibrul
dintre viața profesională și cea privată
se încurajează participarea femeilor pe
piața muncii și împărțirea echitabilă a
responsabilităților în îngrijire. Legislația
actuală privind concediul pentru creșterea
copilului, concediul de paternitate plătit și
modalitățile flexibile de lucru pentru părinți
și îngrijitori este semnificativ îmbunătățită.
 PRES RO a semnat, la 15 martie 2019,
împreună cu viitoarele președinții finlandeză
și croată, o declarație TRIO privind egalitatea
de gen. Aceasta subliniază necesitatea

includerii unei perspective de gen în toate
politicile UE. PRES RO a organizat mai multe
evenimente pe tema egalității de gen.
 Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) va
sprijini statele membre în activitatea de
punere în aplicare a legislației în domeniul
mobilității transfrontaliere a forței de
muncă. De asemenea, ELA va facilita
accesul lucrătorilor mobili la informații
privind drepturile și obligațiile lor și va
sprijini eforturile pentru combaterea muncii
nedeclarate.
 Directiva
privind
transparența
și
previzibilitatea condițiilor de muncă
răspunde provocărilor determinate de
evoluțiile demografice, digitalizare și
noile forme de muncă. Astfel, se asigură
introducerea unor noi drepturi minime
pentru lucrători, precum și de noi reguli
privind conținutul și forma informațiilor cu
privire la raporturile și la condițiile de muncă.
 PRES RO a contribuit la reducerea expunerii
lucrătorilor la cinci agenți cancerigeni,
protejând astfel milioane de cetățeni
și prevenind mii de posibile cazuri de
îmbolnăvire la locul de muncă.
Cetățenii europeni au solicitat, prin intermediul
inițiativei „Dreptul la Apă”, ca apa de rețea din
întreaga UE să poată fi băută în siguranță. PRES
RO  a finalizat cu succes negocierile referitoare
la Directiva privind apa potabilă, care include
noi reguli privind standardele de calitate ale apei
destinate consumului uman și îmbunătățește
accesul la aceasta.
Un pas important a fost făcut spre asigurarea
transparenței și siguranței evaluării riscurilor
în cadrul lanțului alimentar, prin actualizarea
Regulamentului privind legislația alimentară
generală. Acesta va permite cetățenilor europeni
să aibă acces mai facil la informații științifice cu
privire la subiectul fundamental al siguranței
alimentare și sănătății umane.
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Protecția consumatorilor este una dintre
responsabilitățile cheie ale UE față de cetățeni.
PRES RO a contribuit la modernizarea și
consolidarea legislației europene în domeniu.
Noile norme vor asigura drepturi pentru
consumatorii afectați de practici comerciale
neloiale. De asemenea, se va asigura o mai mare
transparență în tranzacțiile online și protecție în
privința   serviciilor digitale „gratuite”, precum
spațiu de stocare de tip cloud, medii sociale
și conturi de e-mail. Noile norme vor clarifica
modul în care statele membre ar trebui să
abordeze subiectul comercializării înșelătoare a
produselor cu standarde duble de calitate.
PRES RO a abordat cu succes dosare cheie care
garantează siguranța în transport a cetățenilor
europeni. Noile norme vor face ca drumurile
să fie mai sigure și vor consolida gestionarea
infrastructurii rutiere, fiind obligatorie luarea
în considerare a pietonilor, bicicliștilor și a
altor utilizatori vulnerabili. PRES RO a negociat
cu succes introducerea de noi standarde
îmbunătățite de siguranță pentru producătorii
de automobile, cu impact în salvarea de vieți
omenești și reducerea numărului de decese
rutiere sau vătămări grave.

PRES RO 2019 a contribuit
la o Europă mai sigură
pentru cetățenii săi
În contextul riscurilor și amenințărilor cu care
Uniunea s-a confruntat în ultimii ani, creșterea
gradului de siguranță a cetățenilor reprezintă un
punct central al nevoilor și așteptărilor tuturor.
Urmărirea implementării, de o manieră coerentă
și unitară, a acțiunilor Strategiei de securitate
internă, precum și stimularea punerii în practică
de noi instrumente care să asigure un plus de
securitate și să conducă la buna funcționare a
spațiului de liberă circulație sunt acțiuni necesare
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în direcția consolidării unei Uniuni bazate pe
libertăți și siguranță.
Mandatul Agenției Europene de frontieră
și gardă de coastă a fost consolidat pentru
sprijinirea activităților statelor membre în
domeniul protecției frontierelor, returnării și
cooperării cu țările terțe.
 Noile norme includ Sistemul European
de Supraveghere a Frontierei (EUROSUR)
în cadrul Frontex pentru îmbunătățirea
funcționării acestuia.
 Se va înființa un corp permanent, de până
la 10.000 de persoane, care va deveni
operațional până în 2027.
 Agenția Frontex va putea furniza sprijin
tehnic și operațional în cadrul operațiunilor
de returnare.
 Cooperarea cu țările terțe este consolidată
prin oferirea unei posibilități mai largi de
acțiune agenției și fără limitarea opțiunilor de
cooperare pentru țările vecine.
Abordarea cuprinzătoare a migrației pe durata
PRES RO s-a manifestat și prin consolidarea
cooperării și coordonării între ofițerii de
legătură în materie de migrație. Noile norme
ne vor permite să maximizăm activitatea
ofițerilor de legătură pe teren, inclusiv în privința
returnării sau combaterii traficului de migranți.
Eficientizarea în perspectivă a returnărilor este
facilitată prin obținerea poziției Consiliului de
reformare a Directivei returnare.
PRES RO a abordat propunerea privind instituirea
unor ”aranjamente temporare”, în contextul
gestionării migrației, prezentând la final un
raport care se bazează pe cele mai bune practici
utilizate în cazurile anterioare de debarcări.
Având în vedere caracterul transfrontalier
al criminalității, UE va introduce noi norme
privind interoperabilitatea între sistemele
informatice ale UE în domeniul justiției și

afacerilor interne. O mai bună partajare
a informațiilor va îmbunătăți securitatea,
va permite eficientizarea controalelor la
frontierele externe și va contribui la prevenirea
și combaterea migrației ilegale.
Pentru a reduce frauda în materie de identitate
și pentru a îngreuna acțiunea teroriștilor sau a
altor infractori, facilitând în același timp libera
circulație a persoanelor de bună credință, UE
va spori securitatea cărților de identitate ale
cetățenilor UE și a documentelor de ședere
eliberate membrilor de familie ai cetățenilor
UE. Normele adoptate includ, totodată, garanții
solide de protecție a datelor.
Consolidarea capacității autorităților de aplicare
a legii în privința combaterii terorismului și
a infracțiunilor grave, prin îmbunătățirea
accesului acestora la informații financiare
pentru prevenirea, depistarea, investigarea
sau urmărirea penală a anumitor infracțiuni,
reprezintă o altă realizare importantă a PRES RO
în domeniul securității interne.
Au fost adoptate, totodată, modificări ale
Codului Comunitar de Vize, pentru a îmbunătăți
condițiile de călătorie ale persoanelor de bună
credință și pentru a le oferi acestora mai multe
instrumente ca răspuns la provocările generate
de migrația ilegală.
Ca parte a luptei împotriva terorismului, PRES
RO a acordat atenție prevenirii și combaterii
radicalizării, în special a radicalizării în închisori.
A fost instituit un set de bune practici privind
abordarea infractorilor teroriști și extremiști
violenți după eliberarea din închisoare.
În efortul nostru comun de combatere a noilor
amenințări emergente, pe durata PRES RO au
fost obținute progrese semnificative cu privire
la combaterea amenințărilor hibride. Având
în vedere importanța unei mai bune coordonări
între statele membre, precum și între instituțiile
UE, PRES RO a inițiat crearea unui ghid de bune
practici pentru îmbunătățirea și consolidarea

unei înțelegeri comune cu privire la amenințările
hibride.
Pentru prima dată, UE are dreptul să impună
sancțiuni persoanelor implicate în atacurile
cibernetice datorită cadrului adoptat în timpul
PRES RO.
PRES RO a acționat pentru dezvoltarea, în
cadrul Mecanismului UE de protecție civilă, a
capacităților de intervenție în cazul unor dezastre
majore cu probabilitate redusă de a se produce,
însă cu un impact catastrofal. Aceasta presupune
o mai bună pregătire colectivă la nivelul Uniunii
prin suplimentarea cu mijloace de intervenție
care să completeze eforturile statelor membre
în situații precum incendii violente, greu
controlabile, inundații sau alte evenimente care
depășesc puterea de gestionare a statului afectat.

PRES RO 2019 a contribuit
la asigurarea unor alegeri
libere și corecte pentru o
Europă mai democratică
În perioada 23-26 mai, cetățenii europeni
au votat pentru alegerea reprezentanților în
Parlamentul European.
Campaniile de dezinformare în masă și
activitățile cibernetice, inclusiv atacurile asupra
infrastructurii electorale, urmăresc din ce în
ce mai mult să discrediteze și să submineze
procesele electorale și democrațiile noastre.
Instituțiile UE și statele membre au roluri
importante, complementare, în protejarea
proceselor democratice. Acest lucru necesită
eforturi concertate ale UE și ale statelor membre,
cu sprijinul societății civile, al industriei IT și al
platformelor online. Răspunsul trebuie să fie unul
cuprinzător, cu accent pe dimensiunea internă și
pe cea externă a amenințărilor abordate.
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Pentru PRES RO a reprezentat o prioritate
coordonarea unei acțiuni coerente și
susținute pentru protejarea alegerilor libere și
democratice ale UE. Combaterea dezinformării
și creșterea capacității UE de a descuraja și
de a reacționa la atacurile cibernetice sunt,
de asemenea, considerate elemente-cheie în
asigurarea unui proces electoral corect.
În debutul PRES RO, a fost adoptat Regulamentul
privind finanțarea partidelor și fundațiilor
politice europene. În februarie 2019, Consiliul a
adoptat Concluzii privind asigurarea alegerilor
europene libere și corecte, prin care au fost
identificate acțiunile care trebuie întreprinse și
care au fost implementate:
 organizarea de reuniuni periodice ale
rețelei europene de cooperare în domeniul
electoral, pentru schimb de expertiză și
bunele practici și identificarea amenințărilor;
 înființarea și lansarea sistemului de alertă
rapidă, prin care punctele naționale de
contact din statele membre împărtășesc
rapid informații privind campaniile de
dezinformare;
 consolidarea
comunicării
strategice
dedicate valorilor și politicilor europene;
 consolidarea ecosistemului european al
mass-media, prin facilitarea rețelelor de
verificatori independenți;
 promovarea mijloacelor de informare în
masă și a alfabetizării digitale, cu activități
de sensibilizare   a populației cu scopul de a
proteja integritatea procesului electoral, în
parteneriat cu sectorul privat și societatea
civilă;
 evaluarea amenințărilor cibernetice în
contextul electoral și a măsurilor de abordare
a acestora pentru a menține integritatea
sistemului electoral;
 încurajarea platformelor sociale să
investească în resurse pentru a aborda în
mod responsabil activitățile online legate de
alegeri;
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 cooperarea
relevanți.

cu

actorii

internaționali

PRES RO a contribuit semnificativ la crearea unei
reale Piețe Unice Digitale a UE.

Au fost organizate numeroase evenimente, atât
la București, cât și la Bruxelles, cu participarea
reprezentanților guvernelor, societății civile
și platformelor online, pentru a crește gradul
de conștientizare cu privire la fenomenul
dezinformării și pentru a face schimb de idei
cu privire la modul de cooperare în abordarea
acestor provocări.

 Noile reglementări privind practicile
comerciale dintre platforme și întreprinderi
(P2B) oferă întreprinderilor un mediu online
mai transparent, echitabil și predictibil.

PRES RO a pregătit, în cooperare cu Comisia
Europeană și Înaltul Reprezentant, un raport
privind combaterea dezinformării și lecțiile
învățate din alegerile europene, pentru a
informa liderii europeni cu privire la acțiunile
viitoare pentru consolidarea rezilienței și pentru
combaterea amenințărilor hibride, inclusiv
dezinformarea.

PRES RO 2019 a promovat
digitalizarea și inovarea în
Europa
Digitalizarea, inovarea, conectivitatea și
cercetarea contribuie la crearea de locuri
de muncă, sprijină creșterea competitivității
întreprinderilor
pe
piețele
mondiale,
îmbunătățesc calitatea vieții, asigură incluziunea
socială și generează creștere economică
sustenabilă. Acestea pot fi realizate prin sporirea
investițiilor în infrastructură și competențe și
prin crearea condițiilor care să permită statelor
membre, întreprinderilor și cetățenilor să inoveze
și să beneficieze de avantajele digitalizării. UE
trebuie să creeze condițiile necesare pentru
ca întreprinderile să folosească oportunitățile
oferite de tehnologiile digitale.

 Înțelegerea comună la care a ajuns PRES
RO privind Programul Europa Digitală
va aduce beneficii substanțiale tuturor
cetățenilor și întreprinderilor din UE, prin
stimularea investițiilor în domenii precum
inteligența artificială, securitatea cibernetică,
competențele digitale avansate și asigurarea
utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale
în ansamblul economiei și societății. Europa
Digitală va sprijini întreprinderile europene
să beneficieze de vastele oportunități de
transformare digitală, să crească și să câștige
un avantaj competitiv și va avea un impact
semnificativ asupra reducerii decalajului
digital.
 PRES RO a contribuit la creșterea
disponibilității și reutilizării datelor din
sistemul public. Noul cadru extinde domeniul
de aplicare, incluzând întreprinderile publice
din sectorul transporturilor și al utilităților.  
 Cadrul juridic privind drepturile de autor a
fost actualizat pentru a debloca oportunitățile
mediului digital atât pentru creatorii de
conținut ale căror drepturi trebuie respectate
pe deplin, cât și pentru cetățenii europeni
care ar trebui să beneficieze de avantajele
Pieței Unice Digitale.
 PRES RO a contribuit la dezvoltarea rețelelor
transeuropene interconectate, performante,
durabile și eficiente, în domeniul
transporturilor, cel digital și al energiei
prin Mecanismul pentru Interconectarea
Europei. Acesta asigură continuarea finanțării
pentru proiecte de infrastructură în domenii

precum transport, digitalizare și energie și
pune în evidență sinergiile dintre acestea
pentru creșterea eficacității acțiunii UE și
optimizarea costurilor de implementare.
În domeniul cercetării, PRES RO a contribuit la
conturarea Programului Orizont Europa. Acesta
abordează provocări societale în domenii precum
sănătatea, securitatea, tehnologiile digitale și
tehnologiile generice, schimbările climatice,
energia, mobilitatea, resursele naturale.
Stimulează creșterea inovării progresive și
disruptive, consolidează progresul științific al
Uniunii și dezvoltă cunoștințe și abilități de înaltă
calitate.
Programul de politică spațială al UE va asigura
date și servicii actualizate și de înaltă calitate
privind spațiul, securitate sporită și autonomie
strategică a UE. Acesta va stimula creșterea
beneficiilor socio-economice și va contribui la
oferirea de răspunsuri pentru unele provocări
societale esențiale precum schimbările
climatice, consumul sustenabil de resurse
naturale, siguranța și securitatea.

PRES RO 2019 a contribuit
la consolidarea Pieței Unice și
la stimularea competitivității
durabile a economiei europene
Piața Unică are un rol decisiv în creșterea
competitivității la nivelul Uniunii Europene
prin facilitarea liberei circulații a mărfurilor și
serviciilor, a persoanelor și a capitalului. PRES RO
a acordat o importanță deosebită consolidării
unei Piețe Unice funcționale, în beneficiul
cetățenilor, companiilor și economiilor UE. Aceste
măsuri vor stimula competitivitatea Europei și
vor genera creștere și locuri de muncă.
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 Consolidarea Pieței Unice
Acțiunile PRES RO au creat o bază consistentă
de avansare a măsurilor în plan european
contribuind la asigurarea unei viziuni pe
termen lung privind Piața Unică, precum și a
unei strategii pe termen lung privind politica
industrială. Totodată, au fost adoptate măsuri
cu impact direct asupra pieței interne și mai
ales a cetățeanului european, promovând
echitatea și transparența pentru întreprinderile
utilizatoare de servicii de intermediere online
sau modernizarea legislației din domeniile
aferente Pieței Unice.
 Sprijinirea IMM-urilor și întreprinderilor
PRES RO a contribuit la revizuirea regulilor
UE privind dreptul societăților comerciale,
asigurându-se că acestea rămân adaptate erei
digitale și creează condiții pentru ca întreprinderile
din UE să beneficieze de oportunitățile
tehnologiilor digitale. Noile măsuri facilitează
mobilitatea transfrontalieră a companiilor și
creează o mai mare eficiență, transparență și
certitudine juridică pentru acestea. Se elimină,
totodată, barierele nejustificate în calea libertății
de stabilire a întreprinderilor din UE pe piața
unică.
 Armonizarea standardelor de calitate
PRES RO a finalizat negocierile privind
legislația UE care asigură conformarea și
punerea în aplicare a legislației UE privind
produsele. Noile norme vor conduce la o
creștere a încrederii consumatorilor și a altor
utilizatori finali în produsele comercializate
pe piața UE. Un alt succes în armonizarea
legislației UE, în beneficiul cetățenilor, este
actualizarea normelor UE care introduc
standarde sporite de siguranță pentru
producătorii de automobile. Această măsură
va reduce în mod semnificativ numărul de
decese și vătămări grave pe drumurile din UE și
va oferi o oportunitate pentru producătorii de
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automobile din UE de a-și consolida poziția de
lider în ceea ce privește sistemele inovatoare
de siguranță a vehiculelor.
 Definitivarea uniunii energetice
PRES RO a finalizat cu succes negocierile pentru
Directiva privind gazele și s-a asigurat că regulile
care reglementează piața internă a gazelor
naturale a UE se vor aplica în viitor conductelor
de gaze către și din țările terțe. Aceasta elimină
o lacună în cadrul legislativ al UE în domeniul
energiei și asigură coerența aplicării normelor
Uniunii energetice în UE.
 O economie neutră din punct de vedere
climatic
PRES RO a contribuit la avansarea agendei
UE privind decarbonizarea și punerea în
aplicare a Acordului de la Paris și promovarea
sustenabilității și creșterii durabile. A facilitat
dezbateri pe marginea viziunii strategice
pe termen lung pentru o economie neutră
din punct de vedere al climei. A urmărit în
principal protecția competitivității economiei
UE, permițând în același timp tranziția către o
economie cu emisii reduse de carbon.
PRES RO s-a angajat să contribuie la
decarbonizarea sectorului transporturi, iar noile
norme privind vehiculele curate reprezintă
un pas important în această direcție. Acestea
stimulează piața pentru vehicule cu emisii
zero și emisii scăzute, consolidând totodată
competitivitatea industriei europene pe piețele
globale.
Sub PRES RO au fost adoptate, pentru prima data
în UE, obiective de reducere a emisiilor de CO2
pentru camioane. Noile norme vor asigura că,
între 2025 și 2029, acestea vor emite în medie cu
15% mai puțin CO2 în comparație cu nivelurile de
emisii din 2019 și 30% mai puțin CO2 începând
cu anul 2030.

PRES RO 2019 a contribuit la
întărirea Uniunii Economice
și Monetare
Arhitectura economică și monetară a Uniunii este
astăzi mai puternică, ca dovadă incontestabilă
a coeziunii în acțiune la nivel european, iar
măsurile suplimentare adoptate contribuie la
realizarea acestui obiectiv.
Consolidarea
creșterii
economice
și
competitivității UE prin măsuri vizând întărirea
Uniunii Economice și Monetare a reprezentat
o prioritate a mandatului PRES RO. Au fost
finalizate negocierile pentru un număr
considerabil de dosare legislative vizând
consolidarea Uniunii Bancare și Uniunii
Piețelor de Capital.
O realizare importantă a PRES RO este revizuirea
Sistemului European de Supraveghere
Financiară (ESFS Review), cu rol esențial într-o
gestiune mai eficientă a finanțelor europene.
Astfel, Autoritatea Bancară Europeană va avea
competențele necesare pentru a răspunde
eventualelor șocuri și pentru a combate spălarea
banilor și finanțarea terorismului.
După mai mult de doi ani de negocieri, Uniunea
Europeană va avea un cadru legislativ mai
robust pentru reglementarea și supervizarea
activităților bancare, prin transpunerea unor
măsuri revizuite de reducere a riscurilor.
Concret, va exista garanția că sectorul bancar
deține suficient capital pentru acordarea de
împrumuturi, asigurându-se în același timp
protejarea contribuabililor.
A fost aprobat un nou set de norme armonizate
privind dezvoltarea de piețe secundare
pentru creditele neperformante (NPLs), care
va permite băncilor gestionarea și vânzarea
împrumuturilor neperformante. Reducerea și
prevenirea acumulării creditelor neperformante
din sectorul bancar este esențială pentru
garantarea stabilității sistemului financiar.

Îmbătrânirea populației reprezintă o provocare
care necesită soluții inovative la nivel UE.
Legislația privind Produsul Paneuropean
de Pensii (PEPP) asigură mai multe opțiuni
cetățenilor,  impulsionând piața de pensii private
și va încuraja mobilitatea transfrontalieră a
pensiilor în toate sectoarele profesionale.
Urmare eforturilor PRES RO, la nivelul instituțiilor
UE vor fi aplicate reguli simplificate în raport cu
instrumente financiare derivate. Aceste reguli
vor crește transparența, reducând riscurile
sistemice la nivelul pieței, în conformitate cu
măsurile luate la nivelul UE post criză financiară.
Distribuția transfrontalieră de fonduri va
permite întreprinderilor un acces mai simplu și
rapid la sursele de finanțare în toată Europa.
Au mai fost adoptate decizii privind introducerea
unui cadru armonizat privind obligațiunile
garantate, ca sursă eficientă de finanțare a
economiei.

PRES RO 2019 a contribuit
la avansarea politicii de
coeziune
Politica de coeziune prezintă o relevanță aparte
în contextul obiectivului general de promovare a
principiului coeziunii în toate dimensiunile sale.
PRES RO și-a propus obiective foarte ambițioase
pentru avansarea negocierilor privind pachetul
coeziune 2021-2027, care contribuie la crearea
cadrului investițional generator de dezvoltare
economică și socială pentru toate statele
membre și regiunile europene. Eforturile PRES
RO au condus la obținerea mandatelor parțiale
pentru trialogurile cu Parlamentul European
privind patru regulamente din pachetul
coeziune.
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PRES RO a reușit să simplifice regulile și să
asigure claritatea juridică necesară. Prin urmare,
poziția Consiliului include în prezent măsuri
în sprijinul beneficiarilor pentru prezervarea
rolului strategic al politicii de coeziune.
Rezultatele PRES RO vor permite demararea
rapidă a negocierilor cu PE pentru a ajunge la
acorduri care să permită începerea la timp a
noilor programe operaționale.

PRES RO 2019 a contribuit la
consolidarea rolului de actor
global al Uniunii
Asigurarea relevanței Uniunii pe scena globală
prin consolidarea rolului său în arhitectura
multilaterală globală și în salvgardarea ordinii
internaționale bazate pe reguli rămâne un
obiectiv major, cu implicații profunde, multiple și
pe termen lung pentru Uniune ca întreg și pentru
statele membre.
PRES RO a contribuit la consolidarea profilului
unei Uniuni active și eficiente, implicată în
vecinătatea sa și credibilă, prin onorarea
angajamentelor internaționale, cu convingerea
că acțiunea externă a UE începe de la frontierele
sale și se desăvârșește în planul extins al
dimensiunii multilaterale.
PRES RO a contribuit la o dinamică pozitivă, în
direcția unor progrese în domenii relevante și
zone geografice de interes, precum regiunea
Balcanilor de Vest, Parteneriatul Estic, regiunea
Mării Negre, respectiv a Asiei Centrale,
implementarea Strategiei Globale, agenda
de securitate și angajamentul în favoarea
multilateralismului. Relațiile UE cu partenerii
globali și evoluțiile din zone de interes precum
Orientul Mijlociu, continentul asiatic și cel african
au fost urmărite de PRES RO.
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PRES RO a promovat constant și intens la nivelul
UE o agendă pozitivă cu privire la politica de
extindere.
 Concluziile Consiliului privind politica de
extindere a UE și procesul de stabilizare
și asociere adoptate în iunie 2019 au
reconfirmat această abordare și au asigurat
pârghiile pentru continuarea procesului,
conform angajamentului european asumat
anterior. PRES RO a reușit să securizeze
evoluțiile remarcabile, și chiar istorice,
înregistrate în 2018 și să mențină
oportunitățile strategice create pentru
partenerii din regiune.
 PRES RO a gestionat organizarea și prezidarea
Consiliului de Asociere cu Muntenegru
(Bruxelles, 27 iunie 2019), precum și a
conferinței
interguvernamentale
de
aderare cu Serbia (Bruxelles, 27 iunie 2019),
în cadrul căreia s-a deschis un nou capitol de
negociere – cap. 9/servicii financiare.
 PRES RO a reușit reluarea, după 4 ani, a
Consiliului de Asociere cu Turcia (Bruxelles,
15 martie 2019).
PRES RO a adus o contribuție concretă la
discuțiile privind eficientizarea mecanismelor
de cooperare regională, printr-un eveniment
organizat, în premieră, în cooperare cu
Președinția-în-exercițiu
a
Procesului
de
Cooperare în Europa de Sud Est. Complementar,
a fost organizată o conferință destinată tinerelor
generații din regiunea Balcanilor de Vest care
a abordat teme de actualitate - antreprenoriat,
inovare, digitalizare, rolul tinerilor în reconciliere,
comunicare strategică, participare democratică.
Am contribuit la asigurarea vizibilității
Parteneriatului Estic și a beneficiilor obținute
în cadrul acestuia, prin organizarea unei
serii de evenimente sectoriale în domeniile
digital, transport, energie, business și tineret
și contribuția la implementarea obiectivelor

sectoriale ale Agendei 2020. Am sprijinit
lansarea unui proces structurat și inclusiv de
reflecție privind obiectivele pe termen lung
și agenda Parteneriatului post-2020 și neam implicat activ în evenimentele la nivel înalt
dedicate aniversării a 10 ani de la lansarea
Parteneriatului.
PRES RO a urmărit revitalizarea atenției
acordate de către UE regiunii Mării Negre,
prin adoptarea Agendei maritime comune,
a Agendei strategice de cercetare şi inovare,
precum și atragerea sprijinului instituțiilor
europene pentru evenimentele dedicate Mării
Negre. În lumina acestor evoluții favorabile,
sprijinul reîntărit al UE pentru cooperarea
regională la Marea Neagră a fost confirmat de
concluziile Consiliului din luna iunie. Conferința
de nivel înalt privind cooperarea dintre OCEMN
și UE a reprezentat un alt reper important.
Pe agenda regională a PRES RO, s-au aflat, de
asemenea, relațiile UE-Asia Centrală, potențate
de Strategia de conectivitate UE-Asia și de
adoptarea noii Strategii a UE privind regiunea
Asiei Centrale.

Implementarea Strategiei Globale a Uniunii
a fost impulsionată pe durata PRES RO, în
ceea ce privește agenda de securitate și
apărare, gândirea integrată a instrumentelor
subsumate Strategiei și sprijinul în favoarea
multilateralismului. Concluziile Consiliului
privind Agenda de securitate și apărare din
iunie reflectă progresele pe componentele civilă
și militară, coerența instrumentelor, în mod
echilibrat cu reafirmarea relevanței agendei
de cooperare UE și NATO. Conferința de la
București, organizată în contextul celebrării a
70 de ani de la înființarea NATO, respectiv a 20
de ani de la lansarea PSAC, a relevat importanța
transparenței și a bunei comunicări între aliați
și parteneri.
Eforturile PRES RO în materie de cooperare
pentru dezvoltare s-au focalizat pe promovarea
unor teme legate de copii și tineret, educație,
precum și pe noile provocări în politica de
dezvoltare – parteneriatul cu sectorul privat,
implementarea dimensiunii externe a Agendei
2030, relația Europa-Africa.
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