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Președinția României la Consiliul Uniunii Europene:
misiunea și prioritățile noastre
Primul mandat al României la Președinția Consiliului UE se derulează în contextul unor procese de anvergură
care vor modela Uniunea Europeană: reflecția asupra viitorului Uniunii, procesul de ieșire a Marii Britanii
din Uniunea Europeană, tranziția spre un nou ciclu legislativ ca urmare a alegerilor europene şi, implicit,
finalul de mandat al Comisiei Europene și al Parlamentului European, respectiv discuțiile privind reperele
și documentele strategice ale Uniunii, precum cadrul strategic de acțiune post 2019, Uniunea Economică
și Monetară şi viitorul Cadru Financiar Multianual. În același timp, provocările din mediul internațional fac
necesară asumarea de către Uniune a unui rol activ în afacerile globale, în acord cu Strategia sa globală de
politică externă și de securitate.
România are oportunitatea de a prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene într-o perioadă caracterizată
de efortul comun al statelor membre pentru identificarea unor răspunsuri la provocările majore la adresa
proiectului european și de definire a acțiunii sale pentru următorul deceniu, în dorința de a consolida pacea,
libertatea, stabilitatea, prosperitatea, solidaritatea socială, coeziunea pe care acesta le-a oferit încă de la
început. Pentru consolidarea proiectului european, este astăzi mai mult decât necesară întărirea legăturii
dintre cetățeni și Uniune, prin implicarea mai activă a acestora în dezvoltarea temelor europene și prin
apropierea acestora de procesele decizionale. Totodată, se manifestă o nevoie din ce în ce mai perceptibilă
de reformă și de inovație în anumite sectoare ale politicilor europene. În cadrul acestui efort colectiv,
România va susține ferm consolidarea proiectului european pentru a răspunde provocărilor precum și
așteptărilor cetățenilor europeni, într-o manieră coezivă, unitară și echitabilă.
Summit-ul de la Sibiu din 9 mai 2019 va reprezenta un moment important în proiecția privind viitorul
unei Uniuni mai puternice, mai unite, mai coezive și mai democratice. Evenimentul la nivel înalt va oferi
oportunitatea sensibilizării cetățenilor europeni asupra rezultatelor concrete ale deciziilor formulate la nivelul
Uniunii Europene şi reformelor necesare pentru a avansa şi, în acelaşi timp, a consolida proiectul european.
România va acționa, în calitate de Președinție a Consiliului UE, ca un veritabil mediator imparțial pentru a
genera soluții în vederea avansării agendei europene. În mandatul său de Președinție a Consiliului Uniunii
Europene, România va acționa coordonat în cadrul Trio-ului de Președinții, alături de Finlanda și Croația,
asigurând în același timp continuitate cu Trio-ul precedent, în atingerea obiectivelor asumate în cadrul
Agendei Strategice.
În centrul responsabilităților Președinției României la Consiliul Uniunii Europene se află actualul program
legislativ al Uniunii, în faza sa finală de derulare. În identificarea formulelor de compromis în cadrul Consiliului
UE, precum și în negocierile cu Parlamentul European, Președinția României la Consiliul UE va acționa în linie
cu prioritățile stabilite prin Agenda Strategică a Uniunii din 2014 și Declarațiile de la Roma și Bratislava ale
Liderilor Europeni, precum și Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2018-2019.
Proiectarea agendei de lucru a Preşedinţiei României porneşte de la convingerea că orice viziune despre
viitor trebuie construită în jurul principiilor fundamentale care au ghidat evoluția Uniunii Europene
de-a lungul timpului. În formularea priorităților Președinției, România are în vedere cetățeanul atât
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ca sursă, cât și ca beneficiar al acţiunii europene. Eforturile României se vor concentra cu precădere
pe dosarele legislative şi nelegislative cu impact direct şi imediat asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor.
România va urmări ca, prin activitatea pe care o va desfăşura la Preşedinţia Consiliului UE, să obțină
rezultate concrete și să pună în valoare beneficiile pe care o Uniune puternică şi coezivă le poate
aduce fiecăruia în parte. De asemenea, Preşedinţia României va urmări ca politicile Uniunii să se
raporteze în permanenţă la principiul coeziunii între statele membre, regiuni și toți cetățenii. Avem
în vedere coeziunea atât ca valoare comună europeană, cât şi ca expresie a unităţii între statele şi
regiunile din Uniunea Europeană. Promovarea convergenței economice și sociale este esenţială pentru
dezvoltarea armonioasă, echilibrată şi durabilă a Uniunii, prin reducerea disparităţilor de dezvoltare
între diversele regiuni şi crearea de oportunităţi egale reale pentru toţi cetăţenii.
Pe de o parte, procesul de elaborare a priorităților a fost conceput ca un proces democratic, deliberativ,
de jos în sus, care a oferit oportunitatea atât instituțiilor publice, cât și diverșilor actori sociali să se
pronunțe asupra tematicilor pe care le consideră cele mai importante pentru includerea printre
dosarele prioritare ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Pe de altă parte, la nivel de
conținut, preocuparea principală în formularea domeniilor prioritare de acţiune este orientată către
măsura în care acestea corespund principiilor înscrise în Tratate.
Proiectul european are nevoie de creativitate, de o perspectivă consolidată, pentru a depăși provocările
actuale cu care se confruntă și pentru a (re)impulsiona procesul de integrare. Deciziile privind viitorul
politicilor europene trebuie susținute de o reflectare corespunzătoare și în prioritățile de finanțare ale
Uniunii care facilitează, în fapt, transpunerea acestor politici în rezultate pentru cetățeni. În context,
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va contribui la definirea principiilor următorului
Cadru Financiar Multianual post-2020. Viitorul buget multianual va trebui să ofere Uniunii resursele
necesare pentru atingerea obiectivelor următorilor șapte ani, într-un echilibru între politicile
generatoare de creștere și convergență și răspunsul la noile provocări.
Agenda de lucru a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene se va concentra pe patru piloni
principali care se vor reflecta în acțiunea punctuală a Președinției României în diferitele formate
decizionale ale Consiliului Uniunii Europene, precum și în evenimentele ce urmează a fi derulate pe
parcursul mandatului:
1. Europa convergenței: asigurarea convergenței și coeziunii în scopul unei dezvoltări durabile și echitabile
pentru toți cetățenii și statele membre prin creșterea competitivității și reducerea decalajelor de
dezvoltare, progres social, promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și
consolidarea politicii industriale.
2. Europa siguranței: consolidarea unei Europe sigure printr-un plus de coeziune între statele membre
în fața noilor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățenilor și sprijinirea inițiativelor de
cooperare în domeniu.
3. Europa, actor global: consolidarea rolului global al Europei prin continuarea procesului de
implementare a Strategiei Globale, asigurarea resurselor necesare la nivelul Uniunii, promovarea
politicii de extindere, acțiunea Uniunii în vecinătate și implementarea angajamentelor globale ale UE.
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4. Europa valorilor comune: stimularea solidarității și coeziunii Uniunii prin promovarea politicilor
privind combaterea discriminării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați,
precum și creșterea implicării cetățenilor în dezbaterile europene.

1.

EUROPA CONVERGENȚEI: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate
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Dezvoltare durabilă, reducerea
decalajelor
de
dezvoltare,
convergenţă, ocupare şi drepturi
sociale

O Europă coezivă se poate baza
doar pe oportunități egale oferite
actorilor sociali și economici,
cetățenilor și mediului privat de
pe întreg teritoriul UE. Aceste
oportunități se referă atât la drepturile fundamentale, cât și la condiții egale de dezvoltare, precum
și la acces egal la locuri de muncă plătite echitabil pentru angajați și la oportunități de dezvoltare a
unei afaceri în condiții competitive pe piața unică europeană. Menținerea deplinei funcționalități a
Pieței Unice europene și a libertăților de circulație pe care aceasta este bazată constituie un pilon
fundamental al demersurilor de consolidare a proiectului european. Acest obiectiv poate fi atins numai
prin asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu al tuturor cetățenilor la beneficiile pieței unice.
Cadrul Financiar Multianual are un rol major în furnizarea mijloacelor adecvate pentru atingerea
obiectivelor politicilor care își au baza în Tratat, cum sunt politica de coeziune sau politica agricolă
comună, dar și pentru gestionarea noilor provocări.
Politicile de stimulare a creșterii economice trebuie să vizeze, în continuare, reducerea decalajelor de
dezvoltare și de nivel de trai dintre diferitele regiuni ale Uniunii Europene și dintre cetățeni, coeziunea
economică și socială, inclusiv dezvoltarea urbană. În același timp, creșterea competitivității economiei
europene rămâne prioritară, inclusiv prin dezvoltarea antreprenoriatului și susținerea IMM-urilor.
Coordonarea politicilor economice poate contribui la optimizarea funcționării Uniunii Economice și
Monetare, inclusiv prin măsuri vizând reziliența economică sporită și o mai mare coerență bugetară.
Din aceeași perspectivă a „Europei convergenței”, dimensiunea socială reprezintă o componentă
importantă a eforturilor de creștere a competitivității întregii UE. În acest scop, România va sprijini
punerea în aplicare a Pilonului European al Drepturilor Sociale și promovarea de șanse și acces egal la
piața muncii, condiții echitabile de muncă și incluziune socială, inclusiv printr-o implicare mai mare a
partenerilor sociali. Promovarea mobilității forței de muncă rămâne un element cheie pentru eficiența
Pieței Interne, precum și ca răspuns la evoluțiile demografice din statele membre. De asemenea,
prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă constituie
o provocare a cărei soluționare ar putea genera efecte pozitive asupra productivității și competitivității,
precum și asupra nivelului de trai al cetățenilor.
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De asemenea, este necesară creșterea capacității Uniunii Europene de a asigura o acțiune imediată,
coordonată și multidimensională și un angajament politic permanent în domeniul educației și sănătății,
având în vedere că sistemele de sănătate și educație europene s-au confruntat, de-a lungul ultimilor
ani, cu provocări semnificative. O abordare coordonată a acestor provocări – incluzând asigurarea unei
infrastructuri corespunzătoare, adaptată exigențelor actuale, dezvoltarea unor programe coerente și
coordonate de educație pentru piața muncii, precum și adaptarea sistemelor de sănătate și educație la
noile tehnologii – poate genera soluții durabile pentru viitor.
Inovare şi digitalizare
Uniunea Europeană are un potențial imens în privința dezvoltării economiei digitale, a inteligenței
artificiale, blockchain, calculului de înaltă performanță, 5G și a consolidării securității cibernetice.
Obiectivul României este de a contribui la valorificarea la maximum a acestui potențial, astfel încât Europa
să devină un lider digital mondial, iar întreprinderile europene să dobândească o dimensiune globală.
Inovarea și cercetarea contribuie la crearea de noi locuri de muncă, creșterea competitivității
întreprinderilor pe piețele globale, îmbunătățirea calității vieții și generarea de creștere economică
durabilă. În același timp, este necesară diminuarea semnificativă a decalajului digital dintre statele
membre, dintre diverse regiuni și categorii de cetățeni europeni și între diverse sectoare industriale.
Competențele în domeniul IT&C reprezintă un instrument important pentru îmbunătățirea procesului
de incluziune socială și economică. O atenție deosebită trebuie acordată dezvoltării şi implementării
măsurilor orientate înspre dezvoltarea competențelor digitale și îmbunătățirea alfabetizării digitale,
inclusiv printr-o prioritizare pe termen lung la nivel european și o abordare coerentă a politicilor digitale
în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027.
Conectivitate, competitivitate și piețe
Funcționarea eficientă a Uniunii Europene și atingerea obiectivelor economice, sociale și de securitate
depind de asigurarea unui nivel adecvat de interconectare pe Piața Internă, în domeniile energiei,
transporturilor, telecomunicațiilor și pieței de capital. Asigurarea unei convergențe reale la nivel
european este în mare măsură legată de facilitarea conexiunilor de toate tipurile, care contribuie nu
numai la operaționalizarea celor patru libertăți de circulație, ci și la creșterea competitivității economiei
europene și a nivelului de trai în regiunile mai puțin dezvoltate. Este importantă concentrarea
eforturilor pentru facilitarea dezvoltării și creării, atunci când acestea lipsesc, a legăturilor funcționale
dintre Est și Vest, dintre Nord și Sud, pentru a permite, pe de o parte, accesul nediscriminatoriu la
resursele și beneficiile apartenenței la UE și, pe de altă parte, susținerea, într-o manieră durabilă, a
competitivității sporite a economiei europene.
Este, totodată, necesară consolidarea mecanismelor capabile să răspundă în mod punctual nevoilor
specifice la nivelul macro-regiunilor europene, printr-o abordare integrată și pe termen lung a unor
strategii dedicate acestora, inclusiv prin continuarea implementării obiectivelor Strategiei Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). În acest context, suprapunerea mandatului României la
Preşedinţia Consiliului UE, din primul semestru 2019, cu mandatul României la Președinția rotativă a
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, între octombrie 2018 – octombrie 2019, oferă oportunitatea
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de a promova pe agenda UE valoarea adăugată a cooperării regionale și a dezvoltării coeziunii prin
intermediul strategiilor macro-regionale, respectiv a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
Din perspectiva competitivității, dezvoltarea Pieței unice impune consolidarea politicii industriale a
Uniunii Europene. Industria europeană are nevoie de o politică pe termen lung care să aibă în vedere
diversitatea actualei baze industriale din UE, precum şi impactul determinat de evoluţia digitalizării
şi inteligenţei artificiale. Promovarea la nivel european a digitalizării industriei va reprezenta o temă
națională prioritară.
Uniunea Energetică este un proiect politic și economic cheie pentru viitorul Europei și are nevoie
de un cadru de reglementare clar definit, interconexiunile energetice fiind esențiale în acest sens.
Crearea unor condiții echitabile privind concurența este, de asemenea, prioritară.

2.

EUROPA SIGURANȚEI
Securitatea internă a UE, gestionarea
frontierelor externe, funcţionarea spaţiului
Schengen şi provocările curente
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În prezent, Uniunea Europeană se confruntă
cu o paletă largă de riscuri și amenințări care
duc la subminarea valorilor și a prosperității
societăților noastre deschise. În acest context,
creșterea gradului de siguranță a cetățenilor
reprezintă un punct central al nevoilor și
așteptărilor acestora.

Asigurarea securității frontierelor externe reprezintă una dintre cele mai importante garanții pentru
funcționarea eficientă a spațiului de libertate, securitate și justiție, iar implementarea mecanismului de
evaluare Schengen, a sistemelor informatice dezvoltate la nivelul Uniunii Europene și interoperabilitatea
acestora creează premisele unei Europe mai sigure, capabile să acționeze unitar pentru prevenirea și
gestionarea provocărilor de natură securitară. În context, consolidarea agențiilor și structurilor Uniunii ce
activează în acest domeniu va fi urmărită cu prioritate.
Problematica migrației va fi menținută în atenție, în special din perspectiva necesității formulării de soluții
care să garanteze o gestiune eficientă și durabilă a acestui fenomen, printr-o abordare cuprinzătoare atât în
acțiunea Uniunii în plan intern, cât și în promovarea cooperării cu statele de origine și de tranzit. Combaterea
cauzelor la sursă trebuie să rămână o preocupare majoră a Uniunii, în paralel cu contracararea traficului de
ființe umane.
Lupta împotriva terorismului rămâne o prioritate ca parte a eforturilor de consolidare a securității interne
a UE. O atenție deosebită trebuie acordată prevenirii și combaterii radicalizării, inclusiv celei online. De
asemenea, combaterea traficului de ființe umane rămâne o provocare majoră. Va fi acordată prioritate şi
consolidării cooperării polițienești, combaterii criminalității organizate în toate formele sale.
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Urgențele pe care statele membre sau Uniunea le-au gestionat în ultimii ani au arătat că un răspuns imediat,
eficient necesită o cooperare inter-agenții mai strânsă și o concentrare a efortului pentru salvarea victimelor și
acordarea asistenței medicale de urgență. În acest scop, rămâne prioritară cooperarea în domeniul protecției
civile pentru un răspuns integrat, în cazul unor urgențe complexe, cu consecințe catastrofale.
Securitatea cibernetică
Într-o lume a digitalizării accelerate, este necesar ca UE să lucreze și să avanseze pe subiectul protejării
siguranței cetățenilor în spațiul virtual. Revizuirea Strategiei UE pentru securitate cibernetică a creat o
bază bună pentru îmbunătățirea cooperării la nivel european în materie, dar sunt necesare eforturi
suplimentare pentru a consolida reziliența Uniunii la atacuri cibernetice. Securitatea cibernetică nu mai
poate fi considerată doar o opțiune, iar politicile publice și orice proiect referitor la societatea informațională
trebuie să ia în considerare componenta securității cibernetice.
Prin continuarea discuțiilor la nivel european pe tema contracarării amenințărilor hibride, alături de partenerii
și instituțiile UE, se va urmări îmbunătățirea detecției timpurii și contracarării acestui tip de amenințare asupra
spațiului european.
O Uniune a libertății, securității şi justiţiei
O Uniune eficientă necesită eliminarea fragmentării, întărirea încrederii și asigurarea unei coerențe crescute
între politicile și instrumentele din arealul afacerilor interne. În sprijinul consolidării spațiului de securitate,
este necesară dezvoltarea cooperării polițienești și adaptarea acesteia la noile realități și provocări, printr-o
viziune centrată pe apropierea de comunitate și pe aplicarea principiilor de „community policing”, precum
și prin intermediul unui concept inovator în desfășurarea activităților polițienești – „policing in a connected
world”.
Susținem facilitarea operaționalizării Parchetului european și eventuala extindere a activității sale către
infracțiunile de terorism, în vederea creșterii nivelului de securitate în UE, precum şi a asigurării unui acces
la justiție echitabilă persoanelor acuzate de infracțiuni care cad în sfera de activitate a Parchetului.

3.

EUROPA, ACTOR GLOBAL

Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC)
și eficienţa acţiunii externe a UE
Profilul global al Uniunii Europene va depinde
în mod fundamental de ritmul de implementare
a Strategiei Globale și de eficiența diverselor
instrumente subsumate acesteia. În contextul
general de securitate, este necesară la nivelul UE
continuarea eforturilor de întărire a rezilienței, de
combatere a amenințărilor hibride și de întărire a
capacității de comunicare strategică, de o manieră
integrată.
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Totodată, pentru eficiența acțiunii externe a UE, este esențială consolidarea inițiativelor în derulare,
care, între altele, vizează dezvoltarea capabilităților de apărare ale Uniunii Europene precum Procesul
Anual de Analiză Coordonată a Apărării, Fondul European de Apărare, Cooperarea Structurată
Permanentă, promovând un parteneriat mai strâns cu NATO. O atenție specială trebuie acordată
coordonării civil-militare și perfecționării capabilităților civile de gestionare a crizelor, care reprezintă
un domeniu de excelență al UE.
Procesul de extindere a UE
O atenție deosebită trebuie acordată, în continuare, Balcanilor de Vest, în vederea asigurării
stabilității, securității și dezvoltării vecinătății imediate a UE. Trebuie urmărită avansarea perspectivei
europene a partenerilor din regiune, în baza meritelor proprii și a criteriilor specifice procesului.
Un dialog structurat și susținut cu tineretul din această parte a Europei va putea contribui, de o
manieră constructivă, la atingerea obiectivelor de aderare la UE. Turcia rămâne o țară candidată și
un partener cheie al UE în foarte multe domenii.
Consistenţa politicii UE în vecinătatea sa
Pentru consistența politicii UE în vecinătate, implementarea eficientă a componentelor Parteneriatului
Estic necesită concentrarea cu precădere a eforturilor pe extinderea beneficiilor Acordurilor de Comerț
Liber în vigoare și a interconectivității, în special în domeniile transportului, energiei și sfera digitală, cu
statele cele mai avansate din Parteneriatul Estic care au încheiat astfel de acorduri. Pe durata mandatului
Președinției României la Consiliul UE se vor împlini zece ani de la inițierea acestui parteneriat, moment
ce oferă și oportunitatea unei dezbateri cu privire la viitorul parteneriatului după 2020. Un accent
particular trebuie acordat consolidării răspunsurilor concrete pe care Uniunea Europeană le-ar putea
oferi aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei.
Este relevantă reafirmarea şi consacrarea importanţei Mării Negre pe agenda Uniunii Europene,
inclusiv din perspectiva revigorării Sinergiei Mării Negre sau a avansării proiectelor din cadrul
Inițiativei celor Trei Mări în viitor. Sunt vizate atât planul vizibilității politice, cât și cel al continuării
implicării concrete a UE în programe și proiecte regionale de succes, precum cercetarea și economia
albastră. Totodată, strategia UE privind conectivitatea cu Asia deschide noi perspective de cooperare
între UE și Asia Centrală.
Implementarea angajamentelor globale ale UE
Implementarea angajamentelor UE ca instrument de asigurare a stabilității și modalitate de creștere
a predictibilității în spațiul internațional, reprezintă o conduită principială a Uniunii în sprijinul
păstrării ordinii multilaterale globale bazate pe reguli.
Rămân referențiale, în acest sens, importanța crucială a relației transatlantice în păstrarea ordinii
multilaterale globale, importanța consolidării dreptului internațional și rolul UE în sprijinirea
multilateralismului eficient la nivel regional și global. De asemenea, amplificarea relației dintre UE
și ONU se impune ca urmare a priorităților comune în materie de consolidare a guvernanței globale,
dezvoltarea durabilă și promovarea păcii.
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Intensificarea relațiilor între Uniunea Europeană și continentul african pe termen mediu rămâne o temă
în atenție. Creșterea investițiilor și a comerțului, lărgirea cooperării în domeniul educației și pregătirii
sunt câteva domenii posibile de acțiune.
Continuarea liniei trasate prin documentul adoptat de Consiliul European, „Noul consens european privind
dezvoltarea: Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru” reprezintă cadrul pentru o abordare
comună a politicii în domeniul dezvoltării, prin care UE și statele membre se angajează în continuare la o
acțiune mai puternică și eficace, consolidată, coordonată și accelerată în implementarea Agendei 2030.
Domeniul comerțului internațional rămâne prioritar. În acest sens este necesară promovarea unui
sistem comercial multilateral deschis, transparent, bazat pe reguli sub egida Organizației Mondiale
a Comerțului (OMC), precum și implicarea activă și ambițioasă a Uniunii Europene în reformarea
OMC. Este necesară avansarea negocierii unor Acorduri de Comerț Liber ambițioase, cuprinzătoare și
echilibrate cu parteneri terți importanți, care împărtășesc valorile UE privind promovarea sistemului
comercial instituit sub egida OMC.

4.

EUROPA VALORILOR COMUNE

Solidaritate, coeziune, egalitate de șanse și justiție socială
Procesul de consolidare a proiectului european trebuie clădit
pe o abordare unitară, incluzivă și deschisă pentru toate statele
membre. Promovarea coeziunii, ca valoare comună a Uniunii
Europene, rămâne esențială în eforturile de reclădire a încrederii
cetățenilor. De asemenea, promovarea valorilor înscrise în Tratate,
precum coeziunea, egalitatea, libertatea, democrația, demnitatea
umană, dreptatea, solidaritatea, poate contribui la asigurarea un
sprijin real pentru proiectul european.
Mobilitatea reprezintă un reper important în sprijinul construcției
proiectului european și al promovării valorilor comune, precum și în
sprijinul formării competențelor și integrării persoanelor pe piața forței
de muncă. Totodată, este necesară identificarea măsurilor care pot
contribui la reducerea decalajelor privind accesarea oportunităților
educaționale, de voluntariat sau de formare profesională, inclusiv
pentru tineri. Promovarea mobilității, inclusivității și excelenței prin
intermediul viitorului program Erasmus+ va contribui la promovarea
valorilor europene în rândul tinerilor.
Egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați
sunt de asemenea subiecte care vor fi abordate de România pe
parcursul mandatului său, cu accent pe reducerea discriminării de
gen pe piața muncii și în afaceri, precum și combaterea diferențelor
de remunerare dintre femei și bărbați. De asemenea, creșterea
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gradului de reprezentare a femeilor pe piața muncii va necesita continuarea discuțiilor, la nivel european,
cu privire la abordarea unor aspecte specifice vieții de familie, respectiv sprijin pentru echilibrul dintre
viața profesională și cea privată. Egalitatea de gen va reprezenta o a doua temă națională prioritară
care va fi promovată la nivel European.
Democraţie, libertate şi respectarea demnităţii umane
Obiectivul unei Uniuni mai democratice se poate realiza prin asigurarea egalității de tratament la
care aspiră toate statele membre și toți cetățenii europeni, precum și printr-o mai mare apropiere
a cetățenilor europeni de deciziile de la Bruxelles. În acest scop, promovarea unei aplicări unitare și
eficiente a principiului transparenței la nivelul instituțiilor europene va contribui la creșterea încrederii
cetățenilor în proiectul european. În același timp, este necesară o intensificare și simplificare a comunicării
și informării directe a cetățenilor asupra soluțiilor concrete găsite la nivel European pentru preocupările
lor zilnice, precum și asupra principalelor provocări cu care se confruntă Uniunea, atât la intern, cât și
la extern. Valorile înscrise în Tratate, precum demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea și
statul de drept, împreună cu principiile ce fundamentează Pilonul European al Drepturilor Sociale –
șanse și acces egal la piața muncii, condiții echitabile de muncă, incluziune socială – trebuie să ghideze
în permanență acțiunea la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, este necesară o acțiune concertată
și susținută pentru protejarea alegerilor democratice și libere din UE împotriva interferențelor externe.
Combaterea rasismului, intoleranţei, xenofobiei, populismului, antisemitismului
O Uniune consolidată și puternică se bazează și pe cunoașterea culturii, mentalității și tradițiilor
diferitelor grupuri ce coexistă în societățile europene, precum și prin promovarea unei interacțiuni
interculturale și a unui dialog mai bune.
Conștientizarea și promovarea valorilor europene la nivelul întregii societăți trebuie să se reflecte și
în eforturile de combatere a rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului, antisemitismului și
în descurajarea discursului bazat pe ură. Legat de acest obiectiv, combaterea dezinformării online
și a știrilor false, inclusiv prin ameliorarea educației în domeniul mass-media și dezvoltarea de
mecanisme europene care promovează bunele practici în combaterea dezinformării, constituie un
deziderat important.
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FORMAȚIUNILE CONSILIULUI
UNIUNII EUROPENE

CONSILIUL AFACERI
GENERALE
FOTO: SHUTTERSTOCK

În timpul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, agenda europeană va fi marcată de o
serie de evoluții proeminente, cu implicații profunde asupra construcției europene: retragerea efectivă
a Marii Britanii și finalizarea reflecției asupra viitorului Uniunii. Summit-ul liderilor europeni de la Sibiu
din 9 mai 2019 va reprezenta un moment important în definirea viziunii strategice a Uniunii pentru
următorii cinci ani. În viziunea României, unitatea și coeziunea sunt premise esențiale în conturarea
viitorului Uniunii și în consolidarea încrederii cetățenilor în proiectul european.
Prin specificul său, Consiliul Afaceri Generale joacă un rol semnificativ în asigurarea coerenței politice
orizontale și a unei viziuni integrate asupra elementelor care vor defini viitorul strategic al Uniunii,
respectiv asupra modalităților de reflectare a acestora în acțiunea efectivă la nivel UE. Din această
perspectivă, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să asigure continuitatea
rolului Consiliului Afacerilor Generale în pregătirea reuniunilor Consiliului European și în implementarea
deciziilor liderilor.
Președinția României își va concentra atenția asupra Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, ca
bază necesară pentru avansarea obiectivelor Uniunii. Politica de extindere, ca instrument care a reușit
să proiecteze stabilitate și prosperitate în Europa, va reprezenta o altă temă importantă, cu beneficii
pentru un viitor mai sigur și mai prosper al UE. De asemenea, Președinția României va urmări stadiul și
perspectivele implementării la nivelul Uniunii Europene a obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare
durabilă.
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Un buget echilibrat pentru o Uniune coezivă și competitivă
Uniunea Europeană are nevoie de un proiect de viitor puternic în perioada post-2020 care să conducă
la consolidarea sa, iar acest deziderat poate fi realizat inclusiv printr-un buget viabil și echilibrat.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va contribui la definirea principiilor următorului
Cadru Financiar Multianual 2021-2027. Viitorul buget multianual va trebui să ofere Uniunii resursele
necesare pentru atingerea obiectivelor următorilor șapte ani. Angajamentul Președinției României la
Consiliul Uniunii Europene, atât la nivel politic, cât și tehnic, precum și cooperarea cu Consiliul European,
Parlamentul European și Comisia Europeană sunt importante pentru rezultatul final al negocierilor.
Stimularea unei convergențe sporite la nivelul întregii Uniuni rămâne un obiectiv prioritar, ca bază
pentru avansarea tuturor politicilor europene. Din această perspectivă, Președinția României la
Consiliul Uniunii Europene va urmări ca avansarea negocierilor privind pachetul coeziune post-2020
să contribuie la crearea cadrului investițional care să genereze dezvoltare economică și socială pentru
toate statele membre și regiunile europene. Din această perspectivă, Președinția României la Consiliul
UE intenționează să imprime o cadență sporită a negocierilor în Consiliul UE pe marginea propunerilor
Comisiei Europene, cu accent pe Regulamentul privind dispozițiile comune și Regulamentul Interreg, în
scopul asigurării continuității și unei tranziții facile către viitorul ciclu de programare.
În timpul Președinției sale la Consiliul UE, România va deține și Președinția rotativă a Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării (octombrie 2018 - octombrie 2019). Din această dublă postură, va continua
să promoveze activ valoarea adăugată a cooperării regionale și a dezvoltării coeziunii prin intermediul
strategiilor macro-regionale, cu accent pe Strategia UE pentru Regiunea Dunării. Președinția României
va urmări facilitarea adoptării de Concluzii ale Consiliului, în baza raportului privind implementarea
strategiilor macro-regionale care urmează a fi adoptat de Comisia Europeană. Totodată, Președinția se
va implica activ în procesul de revizuire a Planului de Acțiune SUERD.
În vederea asigurării atingerii obiectivelor Europa 2020 pentru o Uniune mai competitivă, Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene va asigura continuitatea procesului de implementare a Semestrului
European 2019, care se va finaliza cu adoptarea Recomandărilor Specifice de Țară în iunie 2019.

O mai mare apropiere a proiectului european de cetățeni
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Momentul alegerilor europene din 23-26 mai 2019,
care marchează simbolic 40 de ani de la aniversarea
primelor alegeri directe pentru Parlamentul
European, va constitui un prilej deosebit pentru
revitalizarea încrederii cetățenilor în viitorul UE. De
asemenea, Summit-ul informal de la Sibiu, care va
avea loc cu două săptămâni înaintea alegerilor pentru
Parlamentul European, constituie o oportunitate
deosebită de a demonstra cetățenilor capacitatea
Uniunii de a oferi o agendă de priorități conturată
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pe așteptările acestora, inclusiv ca
răspuns la consultările cetățenești
derulate pe parcursul anului 2018.
Ca temă transversală, protejarea și
„împuternicirea” cetățenilor se va
realiza prin susținerea implicării
lor sporite în procesele decizionale
europene, precum și în reflecția
comună asupra viitorului proiectului
european. În sens practic, Președinția
României la Consiliul Uniunii
Europene va urmări asigurarea unui
mai bune comunicări către cetățeni
a rezultatelor acțiunilor derulate la
FOTO: SHUTTERSTOCK
nivel UE (Communicating Europe), ca
urmare a consultărilor cetățenești și în perspectiva alegerilor europene, inclusiv din perspectiva stimulării
unei mai bune “Cunoașteri despre Uniunea Europeană”, ca instrument de conștientizare și internalizare,
în special la nivelul generației tinere, a parcursului și beneficiilor construcției europene.
Ca parte a eforturilor de a răspunde așteptărilor cetățenilor, Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene va urmări punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, ca
bază pentru un proces legislativ de calitate, eficient și eficace, clar și simplu, cu evitarea reglementării
excesive și a sarcinilor administrative. Consultarea publică și evaluarea impactului inițiativelor
legislative sunt elemente-cheie pentru atingerea acestui obiectiv. Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene va informa cu privire la evoluțiile / progresele înregistrate.

Politica de extindere ca bază pentru asigurarea stabilității și prosperității
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări avansarea politicii de extindere, ca
instrument care a reușit să proiecteze stabilitate și securitate pe continentul european. Va acorda o
atenție specială statelor candidate și potențialilor candidați, cu impact asupra asigurării stabilității și
securității în regiune. Va urmări punerea în aplicare a principiilor, criteriilor și instrumentelor politicii de
extindere, a prevederilor Acordurilor de Stabilizare și Asociere, precum și a deciziilor Consiliului Uniunii
Europene, inclusiv a inițiativelor Comisiei Europene din Comunicarea privind O perspectivă credibilă de
extindere și un angajament sporit al UE față de Balcanii de Vest.
Pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene va continua procesul de implementare
a Agendei adoptate la Summit-ul UE-Balcanii de Vest din 17 mai 2018 de la Sofia și se va urmări
adoptarea de Concluzii unitare ale Consiliului privind extinderea, după publicarea Comunicării Comisiei
Europene privind Pachetul extindere, în linie cu deciziile adoptate la reuniunea CAG din 26 iunie 2018.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va face eforturi pentru obținerea de progrese și
facilitarea deciziilor politice în raport cu toți partenerii din procesul de extindere.
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Brexit
În privința procesului de retragere
a Marii Britanii din Uniunea
Europeană, principalul obiectiv
rămâne menținerea unității UE-27
și asigurarea unei retrageri
ordonate a Marii Britanii din UE,
precum și pregătirea cetățenilor
și companiilor Europene pentru
o tranziție lină către UE-27. Se va
urmări în continuare asigurarea
clarității și transparenței procesului
și respectarea Tratatelor UE (art.
50 TUE). Președinția României
la Consiliul Uniunii Europene va
coopera îndeaproape cu instituțiile europene și cu statele membre pentru a îndeplini toate procedurile
instituționale determinate de aceste evoluții, inclusiv cele ce țin de implementarea acordului după 29
martie 2019.
FOTO: SHUTTERSTOCK

De asemenea, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări construirea unei relații
viitoare cât mai apropiate între UE și Marea Britanie, propunându-și, pe perioada mandatului, avansarea
procesului de negociere pentru consolidarea unui parteneriat cuprinzător, care să reflecte domeniile
de interes comun.
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CONSILIUL AFACERI EXTERNE
- INCLUSIV FORMAT APĂRARE, DEZVOLTARE, COMERȚ -
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România, în calitate de stat membru, intenționează să valorifice contextul oferit de exercitarea Președinției Consiliului UE, pentru a sprijini Înaltul Reprezentant în îndeplinirea nivelului de ambiție consacrat
prin Strategia Globală. Pentru a fi capabilă să răspundă întregii game de amenințări și riscuri actuale,
Uniunea Europeană trebuie să dispună de instrumente adecvate.
Pentru eficiența acțiunii externe a UE, România va sprijini Înaltul Reprezentant în consolidarea
inițiativelor în derulare sub egida PSAC, având ca obiectiv principal dezvoltarea capabilităților de apărare
ale UE, în condiții de complementaritate și într-un parteneriat reîntărit cu NATO. România va continua
activitățile în direcția întăririi rezilienței Uniunii și a partenerilor ei, combaterii amenințărilor hibride
și îmbunătățirii comunicării strategice, inclusiv prin mai buna articulare a instrumentelor europene și
naționale dedicate acestor domenii. Continuarea eforturilor UE în direcția combaterii terorismului se va
număra, de asemenea, printre prioritățile României.
O atenție deosebită va fi acordată, în continuare, Balcanilor de Vest, în vederea asigurării stabilității,
securității și dezvoltării vecinătății imediate a UE. Trebuie urmărită avansarea perspectivei europene
a partenerilor din regiune, în baza meritelor proprii și a criteriilor specifice procesului. Se va pune un
accent deosebit pe implicarea tinerilor din regiune în acest proces.
Asigurarea unei consistențe sporite a acțiunii europene în vecinătatea estică va reprezenta o prioritate
pentru UE în anul în care se împlinesc zece ani de la inițierea PaE și cinci ani de la încheierea primelor
Acorduri de Asociere. România va coopera cu SEAE, statele membre și partenere pentru a marca
corespunzător acest moment. Extinderea beneficiilor Acordurilor de Comerț Liber, aflate în vigoare,
respectiv ale conectivității cu statele PaE, în special în domeniile transportului, energiei și sfera digitală,
va constitui un obiectiv al acțiunii României. Un accent deosebit va fi pus pe consolidarea răspunsurilor
concrete pe care UE le-ar putea oferi dorințelor unor state precum Republica Moldova, Ucraina și
Georgia, de a beneficia de o perspectivă europeană explicită. Totodată, România va urmări reafirmarea
importanței Mării Negre pe agenda Uniunii Europene. În contextul finalizării noii Strategii a UE pentru
Asia Centrală, România intenționează să contribuie la redinamizarea relațiilor UE- Asia Centrală.
Pentru asigurarea stabilității și securității atât în proximitatea frontierelor, cât și la nivel global, este
important ca UE să își onoreze angajamentele deja asumate. În plan global, România va susţine
eforturile SEAE în direcția întăririi dreptului internațional și a sistemului multilateral. În acest sens,
se va urmări evidențierea importanței cruciale a relației transatlantice pentru menținerea ordinii
internaționale bazate pe reguli. În ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, Președinția României
a Consiliului UE se va concentra pe negocierea noului Acord ACP, pe adoptarea unor instrumente
financiare adecvate și pe problematica tineretului. De asemenea, Președinția României a Consiliului
UE va promova modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului cu scopul salvgardării și promovării
sistemului comercial multilateral bazat pe reguli și va sprijini inițiativele pentru intensificarea și trecerea
la o etapă superioară a relațiilor între Uniunea Europeană și continentul african.
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Eficiența acțiunii externe europene
Politica de Securitate și Apărare Comună/PSAC
România își propune să susțină procesul de maturizare a acțiunii în domeniul PSAC, ca o componentă
centrală a creșterii rolului global al UE, cu accent pe consolidarea mecanismelor existente și
asigurarea sinergiei noilor instrumente (Procesul Anual de Analiză Coordonată a Apărării/CARD Fondul European de Apărare/EDF - Cooperarea Structurată Permanentă/PESCO). Pentru România,
este importantă asigurarea coerenței acestor inițiative cu instrumentele și procesele similare din
cadrul NATO. Va susține demersurile privind dezvoltarea cercetării și consolidarea progreselor
înregistrate în cooperarea industrială în domeniul apărării. Va susține activ implementarea
noului cadru de acțiune privind abordarea integrată a UE de-a lungul întregului ciclu de conflict și
asigurarea unui răspuns cuprinzător și flexibil pe componenta civilă a PSAC.
Consolidarea Parteneriatului strategic UE-NATO va fi promovată susținut, în spiritul sinergiei
și complementarității demersurilor celor două organizații în domeniul securității și apărării.
De asemenea, se va urmări implementarea agendei de cooperare, cu precădere în domeniile:
apărare cibernetică, combaterea amenințărilor hibride, contracararea amenințărilor teroriste,
reziliență, comunicare strategică și mobilitate militară.
Instrumentarul Strategiei Globale a UE
România poate contribui la abordarea integrată a conceptelor hibrid-reziliență-comunicare
strategică, în plan politic și al instrumentarului european aferent, în acțiunea externă a UE. Vor fi
urmărite lecțiile învățate în cooperarea cu partenerii UE, pentru reziliența și securitatea internă
europeană, prin prisma nexului intern/extern.
Eficiența instrumentelor
În contextul discuțiilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual/CFM, Președinția României
a Consiliului UE va avea sarcina specifică de a conduce procesul de negociere a componentei
externe a CFM, respectiv a viitoarelor instrumente financiare de asistență externă, cu accent
asupra eficienței acestora. Pe lângă aspectele bugetare, un interes îl va constitui și optimizarea
metodelor de lucru ale Consiliului Afaceri Externe.

Acțiunea UE în relația cu Balcanii de Vest și Turcia
Balcanii de Vest constituie un areal de interes strategic pentru Uniunea Europeană. Președinția
României a Consiliului UE va aborda cu pragmatism cauzele structurale ale riscurilor persistente
în regiune. Se va axa cu precădere asupra problematicii tineretului, comunicării strategice a
UE dedicate sud-estului Europei. Va încuraja un proces de reflecție pe tema cadrului actual al
cooperării regionale şi a relaționării UE cu multitudinea de inițiative și structuri de cooperare.
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Întrucât Turcia este stat candidat şi un partener-cheie al UE în domenii precum gestionarea
migrației, combaterea terorismului şi în asigurarea securității euroatlantice și regionale,
Președinția României a Consiliului UE va depune toate eforturile pentru a imprima o dinamică
pragmatică și constructivă în relația UE-Turcia.

Consistența politicii UE în vecinătatea sa
Consistența PaE ca politică de succes a UE în ultimul deceniu
Acțiunea UE în Vecinătatea Estică va beneficia de un context favorabil în semestrul I 2019, când
se vor împlini zece ani de la lansarea Parteneriatului Estic/PaE. România va susține organizarea la
Bruxelles a unei Conferințe aniversare la nivel înalt, în luna mai 2019, ocazie cu care va urmări
convenirea unui document aniversar adecvat momentului. În coordonare cu SEAE, COM, statele
membre și partenerii estici, România se va implica în implementarea calendarului și strategiei de
comunicare pentru marcarea PaE la 10 ani, în colaborare cu alți actori internaționali interesați în
promovarea obiectivelor PaE, și va utiliza diverse reuniuni informale pentru a stimula un proces
de reflecție privind viitorul PaE după 2020.
Marea Neagră pe agenda UE
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Este important ca în
semestrul I 2019 să
se reafirme relevanța
politică
a
Mării
Negre pe agenda
europeană, printr-un
nou impuls acordat
implicării sporite a
UE în proiecte de
cooperare sectoriale,
pe baza unei agende
maritime comune a
regiunii.

Relația UE-Asia Centrală
În contextul revizuirii Strategiei privind Asia Centrală, având ca termen anul 2019, precum și
al adoptării Strategiei UE privind conectivitatea Europa-Asia în toamna acestui an, se creează
condițiile de redinamizare a relațiilor UE-Asia Centrală. România își va aduce contribuția în
domenii precum gestionarea resurselor de apă, educația și conectivitatea.
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Implementarea angajamentelor globale ale UE
FOTO: SHUTTERSTOCK

Președinția României la
Consiliul Uniunii Europene va
sprijini consolidarea rolului
UE în arhitectura multilaterală
globală şi în salvgardarea
ordinii internaţionale bazate
pe reguli. Va fi evidențiată
importanța crucială a relaţiei
transatlantice, a consolidării
dreptului
internațional,
respectiv a întăririi profilului
UE în sistemul multilateral.

Pe fondul provocărilor la adresa sistemului comercial multilateral, Președinția României a Consiliului
UE îşi propune să promoveze modernizarea sistemului comercial multilateral sub egida Organizației
Mondiale a Comerțului (OMC). Pentru realizarea acestui obiectiv, este necesară implicarea activă a
UE, din postura de lider, în procesul de identificare a soluțiilor pentru actualizarea sistemului comercial
multilateral definit prin OMC.
România va sprijini eforturile UE în direcția implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă/ODD.
O sarcină în acest context va fi coordonarea procesului de validare a primului Raport Voluntar privind
implementarea Agendei 2030 la nivel UE și sprijinul pentru statele partenere, în vederea prezentării
acestuia în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt, din iulie 2019, de la New York.
Președinția României a Consiliului UE va coordona procesul de negociere pentru construirea unei viziuni
comune la nivelul statelor membre UE privind noul parteneriat cu statele ACP, în condițiile expirării
actualului Acord Cotonou în 2020. De asemenea, vor fi susținute demersurile vizând implementarea
noului Consens European pentru Dezvoltare.
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CONSILIUL ECONOMIC ȘI
FINANCIAR
FOTO: SHUTTERSTOCK

Europa se află, în prezent, într-o perioadă de redresare economică, situație care se datorează atât
eforturilor statelor membre, cât și măsurilor întreprinse la nivel european în sensul aprofundării Uniunii
Economice și Monetare. Arhitectura economică și monetară a Uniunii este astăzi mai puternică, ca
dovadă incontestabilă a coeziunii în acțiune la nivel european, însă demersuri suplimentare sunt
necesare pentru a atinge un stadiu deplin.
Având în vedere contextul favorabil al economiei europene, marcat de creștere și stabilitate/evoluții
pozitive, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să avanseze lucrările în
domeniul economic, financiar și fiscal, cu scopul stimulării creșterii și investițiilor și sprijinirii reformelor
structurale și al echității, în beneficiul statelor membre și al cetățenilor europeni.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene este pe deplin conștientă că finalizarea Uniunii
Economice și Monetare reprezintă o componentă importantă a foii de parcurs elaborate în pregătirea
Summit-ului de la Sibiu, din 9 mai 2019. Totodată, o mai bună reglementare a domeniului fiscal, în
limitele Tratatelor, are potențialul de a asigura o impozitare eficientă și echitabilă la nivel european, și
nu în ultimul rând, de a contribui la eforturile de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale, în beneficiul
statelor membre și al cetățenilor europeni.
Mai ales în noul context post-Brexit, menținerea unității UE este esențială, cu implicarea constructivă și
transparentă a tuturor statelor membre în proces. Din această perspectivă, asigurarea unei coordonări
strânse a Consiliului UE cu Eurogrup este deosebit de importantă, Președinția României intenționând să
promoveze această abordare pe durata mandatului său.
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Consolidarea Uniunii Economice și Monetare, Uniunii Bancare și avansarea Uniunii
Piețelor de Capital
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, pe baza lucrărilor realizate de Președinția Austriei,
dar și a rezultatelor Summit-ului Euro în format extins, își propune să continue demersurile menite
să determine progrese în direcția consolidării Uniunii Economice și Monetare și a finalizării Uniunii
Bancare, prin continuarea procesului de reducere a riscurilor - inclusiv în raport cu problematica
creditelor neperformante -, sprijinirea discuțiilor referitoare la utilizarea Mecanismului European
de Stabilitate ca stabilizator pentru Fondul unic de rezoluție, precum și a discuțiilor privind schema
europeană de garantare a depozitelor. Aceste inițiative vor conduce la creșterea rezilienței Zonei Euro,
cu impact asupra prosperității și stabilității economiei europene în ansamblu.
În realizarea tuturor acestor demersuri, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune
să asigure un proces decizional deschis și transparent la nivel european, inclusiv în raport cu statele
care nu sunt membre ale Zonei Euro.
Procesul de eliminare a barierelor în calea dezvoltării și integrării piețelor de capital europene trebuie să
continue. În acest sens, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va lucra asupra propunerilor
privind Uniunea Piețelor de Capital, în vederea reducerii la minimum a diferențelor de jurisdicție, a
optimizării oportunităților pentru investitori și a accesului întreprinderilor mici și mijlocii la o gamă cât
mai largă de resurse financiare.
În eforturile de dezvoltare a Uniunii Piețelor de Capital, Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene va avea în vedere aplicarea planului de acțiune Fintech și a finanțării sustenabile.

Impozitare echitabilă și eficientă
Pornind
de
la
așteptările
cetățenilor privind capacitatea
Uniunii de a identifica soluții
viabile la problemele legate de
impozitarea echitabilă, Președinția
României la Consiliul Uniunii
Europene va continua eforturile în
direcția modernizării sistemului
TVA și în special a regimului TVA în
domeniul comerțului electronic.
Pe aceeași linie, Președinția
României la Consiliul Uniunii
Europene este pregătită să sprijine dezbateri constructive privind baza fiscală comună a societăților.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Totodată, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va lucra asupra propunerilor privind
impozitarea economiei digitale, luând în considerare, totodată, posibilitatea identificării unei soluții
agreate în plan internațional. În funcție de progresele înregistrate pe parcursul Președinției Austriece,
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Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să finalizeze negocierile pe noile
propuneri ale Comisiei referitoare la accize.
În vederea încurajării transparenței și a concurenței fiscale echitabile în plan global, Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene va continua lucrările de actualizare a listei UE a jurisdicțiilor
necooperante în urma evaluării îndeplinirii angajamentelor luate de țările terțe.
Ca răspuns la solicitările Statelor Membre de consolidare a securității granițelor externe, Președinția
României va lucra pe marginea proiectului de regulament privind finanțarea echipamentelor de control
vamal ca prioritar. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune, de asemenea,
să avanseze negocierile privind Regulamentul Customs post-2020, program ce sprijină dezvoltarea
sistemelor electronice necesare implementării Codului Vamal al UE, activitatea autorităților vamale și
cooperarea dintre acestea.
În vederea evitării dublei impozitări, dar și a distorsiunilor de ordin competitiv care pot apărea pe piața
internă, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să stimuleze discuțiile privind
regulamentul Fiscalis post-2020, program de cooperare care permite administrațiilor fiscale naționale
să facă schimb de informații și expertiză.

Asigurarea coordonării politicilor economice la nivel european, cu scopul consolidării
performanțelor și întăririi rezilienței economiilor
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va încuraja implementarea reformelor structurale
și a investițiilor în UE, prin pregătirea dezbaterilor privind Semestrul European și asigurarea unui climat
transparent care să faciliteze adoptarea de Concluzii privind Analiza anuală a creșterii, Raportul privind
mecanismul de alertă și Recomandările pentru zona euro și aprobarea pachetului de Recomandări
specifice de țară pentru perioada 2019-2020.
În vederea sprijinirii reformelor prioritare în toate statele membre, Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene va contribui la facilitarea discuțiilor cu privire la crearea unui Program de Sprijin
pentru Reforme în cadrul viitorului buget european. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
își propune avansarea negocierilor pe programul InvestEU, dedicat sprijinirii investițiilor la nivel UE, în
toate statele membre.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene se va asigura că procedura de descărcare bugetară
pentru bugetul 2017, implementarea viitoare a bugetului 2019 și lucrările pregătitoare pentru bugetul
2020 vor fi gestionate cât mai eficient posibil.
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CONSILIUL JUSTIȚIE ȘI
AFACERI INTERNE
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În prezent, UE se confruntă cu o paletă largă de provocări, cu impact asupra prosperității societăților
noastre și cetățenilor europeni. În acest context, este nevoie de acțiuni concertate, eliminarea
fragmentării, întărirea încrederii și coeziunii în acțiune, precum și de asigurarea unei coerențe crescute
între politicile și instrumentele care definesc Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție.
Pentru a atinge acest obiectiv, creșterea gradului de securitate reprezintă un punct central al nevoilor
și așteptărilor cetățenilor. Urmărirea implementării, de o manieră coerentă și unitară, a acțiunilor
subsumate Strategiei de securitate internă a Uniunii, precum și stimularea punerii în practică de noi
instrumente care să asigure un plus de securitate Uniunii și să conducă la buna funcționare a spațiului
de liberă circulație sunt acțiuni necesare în direcția consolidării unei Uniuni bazate pe libertăți și
siguranță.
Totodată, problematica migrației va fi menținută în atenție, în demersul de continuare a eforturilor
substanțiale ale Comisiei Europene, Serviciului European de Acțiune Externă și ale Președințiilor
precedente, care au urmărit materializarea conceptului de abordare cuprinzătoare a migrației în
acțiuni care să conducă la gestionarea eficientă și durabilă a acestui fenomen.
Îmbunătățirea cooperării judiciare între statele membre, prin sporirea eficienței sistemelor judiciare,
consolidarea încrederii reciproce între autoritățile judiciare ale statelor membre, precum și adaptarea
sistemelor judiciare la nivel european la oportunitățile pe care dezvoltarea digitală le oferă reprezintă
direcții de acțiune importante care pot contribui la un Spațiu consolidat de Libertate, Securitate și
Justiție.
Urmărirea eficientă a obiectivelor Uniunii în sfera justiției și afacerilor interne este strâns legată de
asigurarea unui cadru predictibil și, în același timp, flexibil de răspuns la noile realități și provocări,
inclusiv în privința instrumentelor de finanțare a acestor obiective. Din această perspectivă, Președinția
României la Consiliul UE va continua eforturile de avansare substanțială a negocierilor privind
propunerile sectoriale ce vizează instrumentele financiare dedicate acestui domeniu de acțiune.
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Dimensiunea afaceri interne

Consolidarea Securității Interne a UE
Securitatea internă a Uniunii Europene reprezintă unul din elementele de interes prioritar atât pentru
statele membre, cât și pentru Uniune în ansamblul său.
Lupta împotriva terorismului rămâne o prioritate, Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene propunându-şi să impulsioneze schimbul de bune practici între statele membre pe această
componentă, ca parte a eforturilor de consolidare a securității interne a UE. O atenție deosebită va fi
acordată prevenirii și combaterii radicalizării, inclusiv a celei online. Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene va continua și va încerca să finalizeze demersurile de negociere asupra propunerii de
Regulament referitoare la prevenirea diseminării conținutului terorist online.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va evidenția rezultatele la nivelul UE și bunele
practici la nivel național în asigurarea securității cetățeanului în domenii precum consolidarea protecției
spațiilor publice, inclusiv prin valorizarea proiectelor cu finanțare europeană. Președinția României la
Consiliul Uniunii Europene va promova împărtășirea de expertiză privind cooperarea între autoritățile
naționale competente în domeniul luptei împotriva terorismului.
Pe aceleași repere ale urmăririi implementării corespunzătoare a cadrului strategic formulat la nivel UE,
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să asigure monitorizarea progreselor
înregistrate în privința Ciclului de Politici UE 2018-2021 privind formele grave de criminalitate
internațională și criminalitatea organizată și să participe activ la demararea acțiunilor prevăzute în
cadrul Planurilor Operaționale de Acțiuni 2019.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene intenționează să promoveze două inițiative în
domeniul cooperării polițienești, având în vedere importanța sporită a acestui domeniu în ansamblu
măsurilor de întărire a cooperării între statele membre în sfera afacerilor interne. Prima dintre acestea
vizează un concept inovator în desfășurarea activităților polițienești - Policing in a connected world
- Novel actionable information - axat pe 3 dimensiuni: tehnologie, mobilitate și analiza informațiilor
pentru a putea fi folosit atât în strategii de prevenire, cât și în combaterea criminalității, adaptat la
dezvoltările tehnologice prezente și viitoare. Conceptul vizează armonizarea rolului unităților de
analiză în arhitectura instituțională de aplicare a legii, identificarea de repere comune pentru definirea
rolului produselor analitice, promovarea potențialului acestora, formarea personalului de analiză a
informațiilor și a metodelor de analiză.
Cea de a doua inițiativă se referă la adaptarea răspunsului polițienesc la particularitățile multiculturale
ale comunităților emergente la nivelul statelor membre, respectiv extinderea valențelor inițiale ale
ofițerilor de suport operativ (prevăzute în “Deciziile PRŰM”) către o dimensiune preventivă, centrată
pe apropierea de comunitate. Prin prezența directă și pentru perioade mai extinse de timp a ofițerilor
de suport operativ pe teritoriile statelor membre se va aduce o contribuție substanțială în ceea ce
privește politica diverselor comunități, precum și dezvoltarea activităților de prevenire și combatere a
infracțiunilor și a victimizării.
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Referitor la politica UE în domeniul combaterii traficului de droguri, Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene va monitoriza progresele înregistrate în contextul implementării Planului de acțiune
2017-2020 aferent Strategiei UE în materie de droguri. Combaterea traficului de migranți/ smuggling
este un alt subiect în atenția Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în contextul măsurilor
mai ample vizând gestionarea migrației.

Managementul integrat al frontierelor externe ale UE/ Consolidarea spațiului Schengen
Asigurarea securității frontierelor externe reprezintă una dintre cele mai importante garanții pentru
funcționarea eficientă a spațiului fără controale la frontierele interne, fiind obligația fiecărui stat
membru să pună în aplicare la cel mai înalt nivel regulile prevăzute de legislația europeană.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să faciliteze derularea discuțiilor pe
marginea noii propuneri de consolidare a capacității operaționale a Agenției Europene de Poliție de
Frontieră și Gardă de Coastă (Frontex), în scopul promovării unei acțiuni eficiente și coerente a acestei
Agenții în gestiunea provocărilor legate de migrație.
În 2019, interoperabilitatea și implementarea sistemelor informatice dezvoltate la nivelul UE vor fi
subiecte deosebit de importante pe agenda de discuții. Astfel, Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene susține adoptarea cât mai rapidă a acestui pachet legislativ și își propune să acorde o atenție
sporită actualizărilor sistemelor UE existente (SIS, VIS și EURODAC), cât și stadiului activităților de
pregătire a implementării noilor sisteme UE (EES, ETIAS, ECRIS-TCN).
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va face eforturi pentru a finaliza negocierile pe marginea
propunerii legislative de îmbunătățire a securității cărților de identitate ale cetățenilor UE și a documentelor
de ședere emise pentru cetățenii UE și membrii lor de familie, inițiativă de natură să elimine o serie de lacune
în domeniul securității documentelor de călătorie și identitate, în beneficiul siguranței cetățenilor europeni.
Totodată, în contextul nevoii de adaptare a cadrului Schengen actual la provocările de securitate aflate
în continuă evoluție, vor fi depuse eforturi referitor la propunerea de modificare a Codului Frontierelor
Schengen, a normelor aplicabile în cazul reintroducerii controalelor la frontierele interne, cu scopul
prezervării funcționalității spațiului de liberă circulație. De asemenea, mecanismul de evaluare
Schengen va reprezenta un subiect predilect, pentru a urmări adoptarea proiectelor de recomandări
aferente evaluărilor anunțate, dar și a celor aferente vizitelor de evaluare Schengen neanunțate și
modul de implementare a Planurilor de acțiune de către statele membre respective.

Gestionarea eficientă și durabilă a migrației
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va sprijini eforturile pentru asigurarea
implementării sau, după caz, a monitorizării punerii în practică a Concluziilor Consiliului European,
atât pe dimensiunea externă, cât și pe cea internă a migrației.
Se va urmări eficientizarea politicii de returnare la nivel european și obținerea unei abordări eficiente
și sustenabile, cu respectarea deplină a drepturilor migranților și cu luarea în considerare a situațiilor
specifice din statele de origine.

28

romania2019.eu

În încercarea de a reduce și mai mult fluxurile de migrație ilegală înspre UE, dimensiunea externă
a migrației va fi tratată, de asemenea, prioritar. Accentul va fi plasat pe consolidarea cooperării cu
statele de origine și de tranzit, unde Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va sprijini orice
inițiativă care va viza îmbunătățirea cooperării cu acestea. Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene va încuraja, totodată, dialogul și cu alte state de interes, potrivit documentelor programatice
existente, dar și prin valorificarea proceselor regionale adecvate.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va depune eforturi în privința instrumentelor ce
formează pachetul de reformă al sistemului european comun de azil (SECA), în direcția stimulării
identificării unor soluții consensuale care să răspundă în egală măsură obiectivului de eficientizare a
sistemului de azil, precum și capacităților specifice ale statelor membre.
Dialogul pentru liberalizarea vizelor, desfășurat în paralel cu semnarea Acordurilor de readmisie,
constituie un element important al politicii comune de vize. Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene va avea în atenție continuarea discuțiilor pe aceste subiecte, în funcție de evoluțiile din Foile
de parcurs aferente. De asemenea, mecanismul de reciprocitate a regimului de vize este un punct
important pe agenda UE, în cooperare cu Comisia Europeană.

Protecția Civilă
FOTO: SHUTTERSTOCK

Pe perioada Președinției României a Consiliului UE,
propunerea de modificare a Deciziei 1313/2013 privind
Mecanismul de protecție civilă al Uniunii / RescEU va fi
adoptată în mod formal la nivelul Parlamentului European
și Consiliului UE. În vederea transpunerii în practică a
Directivei, Președinția română se va concentra asupra
stimulării sinergiilor dintre componenta medicală şi
cea de salvare în cadrul răspunsului integrat, în cazul
unor urgențe complexe, cu consecințe catastrofale.

O Uniune a justiției și libertăților

Justiția civilă
Obiectivul general pe care Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene îl va
urmări sub această tematică este acela de a
facilita viața cetățenilor și a mediului de afaceri
prin consolidarea recunoașterii reciproce
și executării deciziilor și a hotărârilor în
materia dreptului familiei și în materie civilă
și comercială cu implicații transfrontaliere.
Îmbunătățirea cadrului juridic pentru a proteja
mai bine interesele superioare ale copilului prin
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consolidarea normelor răspunderii părintești în cazurile transfrontaliere, precum și a aspectelor civile
ale răpirii internaționale de minori (Bruxelles II bis reformare) reprezintă o prioritate a mandatului
Președinției României, fiind urmărită atingerea acordului politic cu privire la ansamblul propunerii.
O atenție deosebită va fi acordată aprofundării cooperării judiciare în domeniul dreptului procesual
civil internațional prin intermediul următoarelor propuneri: legea aplicabilă efectelor față de terți ale
cesiunii de creanță; modernizarea cadrului juridic cu privire la comunicarea documentelor și obținerea
de probe. În raport cu cele trei instrumente, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își
propune avansarea negocierilor și prezentarea unor rapoarte de progrese sau organizarea unor
dezbateri de orientare, după caz.
Presedinția Română va acorda o atenție deosebită finalizării aspectelor procedurale în vederea adoptării
Directivei Insolvență, care vizează asigurarea accesului antreprenorilor și companiilor la proceduri
eficace privind restructurarea preventivă și a doua șansă și, totodată protejarea intereselor legitime
ale creditorilor, debitorilor și angajatorilor și societății, în general.
În domeniul dreptului contractelor, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va depune
eforturi pentru parcurgerea etapei finale a negocierilor privind Propunerea de Directivă referitoare la
vânzările de bunuri, precum și privind propunerea de Directivă referitoare la contractele de furnizare
de conținut digital.

Justiția penală
Obiectivele concrete în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală sunt, pe plan legislativ,
avansarea negocierilor privind pachetul legislativ e-evidence și, pe plan ne-legislativ, facilitatea
adoptării unor Concluzii ale Consiliului privind îmbunătățirea aplicării practice a instrumentelor
de cooperare judiciară în materie penală și a unor Concluzii ale Consiliului privind îmbunătățirea
sinergiilor între rețelele judiciare înființate de Consiliu în domeniul cooperării judiciare în materie
penală și între acestea și Eurojust.
Operaționalizarea deplină a Parchetului European (EPPO) în luna noiembrie 2020, cu resurse umane
și financiare adecvate, necesită parcurgerea mai multor etape în prima jumătate a anului 2019. În acest
scop, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări îndeaproape acest dosar, având ca
obiectiv instituirea Colegiului EPPO în cadrul calendarului prevăzut. Obiectivul este ajungerea la un
acord între PE și Consiliu privind persoana care urmează a fi numită în funcția de procuror-șef european
și demararea procedurilor de numire a procurorilor europeni.
Cele două propuneri legislative privind probele electronice vor reprezenta principalele priorități
legislative în domeniul cooperării judiciare în materie penală în mandatul Președinției României la
Consiliul Uniunii Europene, avându-se în vedere obținerea unui acord al celor doi co-legislatori înainte
de încheierea legislaturii Parlamentului European.
O prioritate majoră rămâne aceea de a consolida încrederea reciprocă între autoritățile judiciare ale
statelor membre pentru a îmbunătăți aplicarea practică a instrumentelor de recunoaștere reciprocă,
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în special a Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI privind Mandatul European de Arestare și
procedurile de predare între statele membre și a Deciziei-cadru a Consiliului 2008/909/JAI privind
aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală
care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană.
Obiectivul este acela de a se asigura un just echilibru între drepturile fundamentale și recunoașterea
reciprocă, evitându-se impunitatea infractorilor.
Îmbunătățirea sinergiilor dintre Rețeaua Judiciară Europeană, Rețeaua punctelor de contact cu privire
la persoane vinovate de genocid, Rețeaua JIT, Rețeaua Judiciară Europeană privind Criminalitatea
Informatică și, între aceste rețele și EUROJUST, va reprezenta un obiectiv complementar, fiind vorba
despre mecanisme importante pentru consolidarea și facilitarea cooperării judiciare în materie penală.

Justiția în sprijinul unei Europe competitive/Justiția în era digitală
Subsecvent adoptării Strategiei
e-Justiție 2019-2023 și a Planului
de acțiune aferent, Președinția
României la Consiliul Uniunii
Europene își propune demararea
acțiunilor concrete pentru punerea
în practică a măsurilor prevăzute în
documentele strategice, susținând
astfel dezvoltarea și promovarea
e-justiției europene.
O atenție prioritară va fi acordată
îmbunătățirii formării judiciare.
Se are în vedere organizarea unor dezbateri privind documentul Comisiei Europene de evaluare
a implementării Strategiei ”Instaurarea unui climat de încredere în justiție la nivelul UE - o nouă
dimensiune a formării judiciare europene” din 2011 şi posibila adoptare a unor Concluzii ale Consiliului
pe această temă.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Referitor la dosarul privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind
protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene va depune eforturi în vederea, avansării cât de mult posibil a negocierilor în actualul
mandat al Parlamentului European.
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Dimensiunea externă a domeniilor Justiție și Afaceri Interne
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune ca dimensiunea externă a politicilor
în materie de justiție și afaceri interne să contribuie la consolidarea rolului UE ca actor global,
consolidarea relațiilor cu partenerii strategici ai UE - SUA, membrii Parteneriatului Estic, Balcanii de
Vest -, precum și cu alți parteneri terți.
În privința relațiilor UE – SUA, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va depune eforturi
pentru aprofundarea dialogului cu partenerul transatlantic pe teme de interes comun, cum ar fi accesul
transfrontalier la probele electronice și diverse aspecte ale cooperării judiciare în materie penală (e.g.
extrădare, asistența judiciară reciprocă). De asemenea, pe dimensiunea afaceri interne, Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene este interesată de continuarea schimbului de idei pe subiecte
ce țin de interoperabilitatea sistemelor informatice, gestionarea frontierelor externe ale UE, gestiunea
migrației și combaterea terorismului. Punctual, pe aspectele referitoare la combaterea terorismului,
se va urmări stimularea schimbului de bune practici, cu accent pe demersurile preventive în domeniu,
cu o atenție deosebită asupra prevenirii și combaterii radicalizării, inclusiv a discursului bazat pe ură.
Din perspectivă geografică, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va acorda o atenție
prioritară regiunii Balcanilor de Vest, ca partener important în procesul de prevenire și combatere a
extremismului violent, radicalizării și terorismului. În ceea ce privește raporturile cu Balcanii de Vest,
Președinția va acorda o atenție sporită asigurării stabilității în regiune prin promovarea funcționării
corespunzătoare a sistemelor judiciare ale statelor din regiune. Susținerea aspirațiilor europene
comune ale acestor state, inclusiv a reformelor judiciare, reprezintă o cale importantă de asigurare a
securității și dezvoltării în regiune. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene se va concentra
asupra cooperării tehnice cu aceste state și va promova un cadru de colaborare bazat pe dialog și
încredere. Pe aceeași linie a consolidării cooperării UE-Balcanii de Vest, Președinția va avea în vedere
realizarea unei evaluări a rezultatelor intermediare și analizarea necesității elaborării unui nou plan în
domeniul combaterii traficului ilicit de arme de foc, în funcție de obiectivele atinse până la acea dată.
Pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, se va urmări consolidarea dialogurilor
tematice cu partenerii UE, îndeosebi cu SUA, CELAC, Brazilia pe dimensiunea externă a politicii privind
drogurile. Pe acest segment, Președinția va contribui la coeziunea abordării interne (promovarea unei
poziții comune a UE) și creșterea vizibilității UE, ca actor global în domeniu și în special, în relația cu
Națiunile Unite.
Totodată, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va susține asigurarea unei contribuții
coordonate a UE în cadrul organizațiilor internaționale de drept civil cum ar fi: Conferința de la Haga
privind dreptul internațional privat, UNCITRAL, UNIDROIT.
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CONSILIUL OCUPARE,
POLITICI SOCIALE, SĂNĂTATE,
CONSUMATORI
FOTO: SHUTTERSTOCK

Domeniul social cuprinde o paletă largă de provocări la nivel UE, fiind un domeniu care influențează în
mod concret și direct cetățeanul european. Fiind un domeniu transversal, cu implicații extinse, acesta
se întrepătrunde cu toate celelalte domenii. Odată cu proclamarea Pilonului European al Drepturilor
Sociale, domeniul social a căpătat valențe noi, deschizându-se posibilitatea asigurării unei acțiuni mai
coerente la nivel european pentru atingerea coeziunii sociale și economice pe întreg teritoriul UE.
Un aspect esențial este cel al mobilității forței de muncă, care este o reflecție concretă a principiului
fundamental al liberei circulații și, prin urmare, este indisolubil legat de funcționarea Pieței Unice
a UE. Pe acest fond, una din prioritățile Uniunii Europene trebuie să vizeze promovarea principiului
mobilității, ca factor generator de creștere, competitivitate și ocupare pe Piața Unică. Concret,
mobilitatea presupune egalitate de tratament în ceea ce privește condițiile de muncă, integrare socială
și economică a lucrătorului european și a familiei acestuia în societatea din statul membru gazdă.
În același timp, asigurarea unui nivel adecvat de protecție a lucrătorului european este esențială. Avem
nevoie de măsuri concrete privind promovarea unor condiții egale și sigure de muncă prin îmbunătățirea
condițiilor de lucru și protejarea lucrătorilor față de factori care le-ar putea amenința sănătatea și
securitatea la locul de muncă.
Nu se poate vorbi despre o piață a forței de muncă deplin funcțională și operațională în absența
promovării și asigurării, în practică, a principiului egalității de gen, ca formă de concretizare a egalității
de șanse. Asigurarea de oportunități egale pentru femei și bărbați este o prioritate ce derivă din
articolul 3 al Tratatului privind Uniunea Europeană. Aceasta va fi o primă temă națională prioritară
care va fi promovată la nivelul UE. Este importantă promovarea măsurilor necesare pentru reducerea
diferenței salariale între femei și bărbați și pentru asigurarea echilibrului dintre viața de familie și viața
profesională.
Garantarea accesului la sănătate pentru toți cetățenii europeni este pilonul central al politicii de
sănătate a UE. Investițiile în sănătate reprezintă un element cheie pentru reducerea disparităților
economice și sociale.
De asemenea, accesul la medicamente inovatoare, sigure și la un preț accesibil este vital pentru
sănătatea cetățenilor europeni. Astfel, una din direcțiile de acțiune este dată de asigurarea unei
abordări multidimensionale și asumarea unui angajament politic în găsirea de soluții comune pentru
problemele transversale.
Asigurarea accesului pacienţilor la medicamente constituie un subiect de interes deosebit, aflat
constant pe agenda europeană și un punct central al nevoilor cetățenilor. În atenție rămân totodată,
combaterea rezistenței antimicrobiene, îmbunătățirea acoperirii vaccinale, reducerea consumului
excesiv de medicamente şi îmbunătățirea controlului bolilor transmisibile.
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Mobilitatea forței de muncă și condițiile de muncă echitabile ca factori generatori de
creștere și competitivitate pe piața internă  
În domeniul ocupării forței de muncă și afacerilor sociale, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
își propune să contribuie la promovarea principiului mobilității forței de muncă ca factor generator de
creștere și competitivitate pe piața internă. Libera circulație a forței de muncă în cadrul UE reprezintă o
formă de reflectare, în practică, a libertății fundamentale de circulație a persoanelor, consfințită în Tratatul
privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Această libertate presupune accesul nediscriminatoriu la
locuri de muncă pe teritoriul Uniunii și este susținută de o serie de factori, precum egalitatea de tratament
privind condițiile de muncă și accesul la securitate socială.
Pornind de la demersurile deja întreprinse la nivelul Uniunii, precum Strategia Europa 2020, Pilonul European
al Drepturilor Sociale, Strategia Europeană privind Ocuparea, Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene va urmări consolidarea accesului lucrătorilor mobili la drepturile conferite prin Tratatul privind
Funcționarea Uniunii Europene în raport cu munca prestată, în special în materie de securitate socială.
De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată stimulării cooperării între serviciile publice de ocupare
ale statelor membre și inspectoratele de muncă pentru reducerea unor elemente negative, precum: riscul
de discriminare și munca nedeclarată; îmbunătățirea sistemului de informare/conștientizare a lucrătorilor
mobili actuali sau potențiali cu privire la drepturile și obligațiile lor; identificarea unor factori care influențează
mobilitatea forței de muncă, inclusiv identificarea aspectelor legate de reîntoarcerea lucrătorilor mobili în
statele membre de origine și soluții practice de facilitare a reintegrării și menținerii voluntare a acestora pe
piețele naționale ale muncii.
Având în vedere importanța subiectului, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune
organizarea unei dezbateri privind mobilitatea forței de muncă, ca element de bază în asigurarea echilibrului
pieței muncii. De asemenea, aspecte privind mobilitatea lucrătorilor vor fi discutate în cadrul reuniunii
informale a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO) și a reuniunii grupului de lucru al
coordonatorilor naționali EURES.
Pe segmentul legislativ, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va continua negocierile cu privire
la propunerea de regulament de revizuire a Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate socială și a Regulamentului nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în practică a
acestuia, urmărind asigurarea unei soluții corecte, nediscriminatorii și în linie cu obiectivul fundamental al
liberei circulații.
Referitor la proiectul de regulament pentru instituirea unei Autorități Europene a Muncii (ELA), Președinția
română va explora, alături de celelalte state membre, varianta optimă de definire a competențelor viitoarei
Autorități și va urmări finalizarea negocierilor pe dosar.
Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă va constitui,
de asemenea, o prioritate pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Securitatea și sănătatea
în muncă reprezintă unul dintre domeniile complexe ale politicii UE privind ocuparea forței de muncă, fiind
parte integrantă a conceperii și organizării proceselor de muncă și are rolul de a preveni eventualele disfuncții,
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astfel încât procesul muncii să se desfășoare în condiții de maximă eficiență.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene are în vedere avansarea negocierilor pe marginea cadrului
legislativ prin care se asigură protecția lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de lucru, cu efecte directe atât
asupra lucrătorului, cât și a productivității.
Totodată, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene îşi propune să continue negocierile privind
propunerea de revizuire a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. De asemenea, va promova Concluzii ale
Consiliului privind asigurarea securității și sănătății în contextul noilor forme de muncă.
De asemenea, plenara Comitetului inspectorilor de muncă principali (SLIC) va fi dedicată conștientizării, din
stadii timpurii, a tinerilor cu privire la sănătatea și securitatea în muncă. Va fi organizată și o dezbatere având
ca scop principalele probleme de securitate și sănătate ocupațională în Europa.

Promovarea egalității de gen și a independenței economice pentru femei și bărbați
FOTO: SHUTTERSTOCK

În conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind
Uniunea Europeană, promovarea egalității între
femei și bărbați constituie unul dintre principiile
fundamentale ale Uniunii. În mod similar,
articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene impune asigurarea egalității
între femei și bărbați în toate domeniile, inclusiv
în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și
salarizarea.

Un alt obiectiv al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene este reprezentat de asigurarea de
oportunități egale pentru femei și bărbați pe piața muncii, prin reducerea diferenței salariale între femei și
bărbați și implementarea unor măsuri de asigurare a echilibrului dintre viața de familie și viața profesională.
Este necesară reducerea decalajului dintre statele membre UE cu privire la rolul și poziția femeilor în societate,
prin găsirea unui echilibru între veniturile salariale ale femeilor și cele ale bărbaților care influențează
consolidarea independenței economice a femeilor.
Din perspectiva politicilor publice naționale, în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, inclusiv
pentru diminuarea inegalităților salariale între femei și bărbați, încurajarea antreprenoriatului feminin și
promovarea unor acțiuni care contribuie la o mai mare reprezentare a femeilor în poziții de decizie, atât la
nivelul instituțiilor publice, cât și în cadrul instituțiilor private.
Un rol important îl deține, în acest sens, promovarea egalității de gen ca factor important pentru promovarea
unei creșteri echilibrate și incluzive, încurajarea gradului de ocupare în rândul femeilor influențând pozitiv
eficiența pieței muncii.
În sprijinul acestor obiective, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va prelua negocierile cu
Parlamentul European pe dosarul privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie a părințiilor și
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îngrijitorilor și va continua discuțiile cu privire la propunerea de Directivă privind îmbunătățirea echilibrului de
gen în cazul administratorilor neexecutivi ai companiilor listate la bursă.
În context, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va organiza o serie de evenimente la nivel înalt
privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Garantarea accesului la sănătate pentru toți cetățenii europeni
Printre obiectivele pe care Președinția României la
Consiliul Uniunii Europene le are în vedere se află
promovarea accesului universal al pacienților la
medicamente, combaterea rezistenței antimicrobiene,
îmbunătățirea acoperirii vaccinale, reducerea
consumului excesiv de medicamente și îmbunătățirea
controlului bolilor transmisibile. Totodată, mobilitatea
pacientului va constitui o temă specială pentru
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene,
care își propune, printre altele, să faciliteze un schimb
de opinii privind stadiul aplicării Directivei privind asistența medicală transfrontalieră nr 24/2011/UE.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene intenționează organizarea unor dezbateri pe tema
mobilității pacientului și a modalităților de impulsionare a cooperării între statele membre în ceea ce privește
tratamentele pacienților cu boli rare în vârstă de până la 18 ani, precum și modalitatea de implementare a
Directivei privind asistența medicală transfrontalieră nr. 24/2011/UE, pentru acești pacienți.
Continuarea eforturilor pentru accesul pacienților la medicamente constituie unul dintre cele mai importante
aspecte pe care Președinția României la Consiliul Uniunii Europene le va urmări. Președinția va urmări să aducă
o contribuție importantă la identificarea modului de creștere a acoperirii vaccinale în contextul amenințărilor
la adresa sănătății publice, prin facilitarea unui schimb de bune practici și expertiză.
Rezistența la antimicrobiene (AMR) și infecțiile asociate va constitui, de asemenea, un subiect important
pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Unul dintre obiectivele principale va viza avansarea
discuțiilor cu privire la abordarea comună în sectorul uman, veterinar și de mediu - One Health approach.
Președinția va propune un set de Concluzii ale Consiliului UE privind combaterea rezistenței la anti-microbiene
și a infecțiilor asociate asistenței medicale.
De asemenea, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări continuarea negocierilor în cadrul
Consiliului privind propunerea de regulament privind coordonarea în domeniul evaluării tehnologiilor medicale.
O atenție deosebită va fi acordată și aspectelor legate de domeniul sănătății, în cadrul propunerii de regulament
privind Fondul Social European (FSE+), succesor al Programului în domeniul sănătății al Uniunii Europene.
Digitalizarea în domeniul sănătății (e-Health) va constitui, de asemenea, o temă de interes pentru Președinția
română, care va organiza o reuniune de nivel ministerial și a Rețelei de specialitate eHealth.
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CONSILIUL COMPETITIVITATE
FOTO: SHUTTERSTOCK

Pentru a impulsiona competitivitatea și creșterea economică pe întreg teritoriul Uniunii Europene, este
nevoie de acțiuni concertate în mai multe domenii.
O prioritate, la nivel european, o constituie asigurarea unei funcționalități depline a Pieței Unice a
Uniunii, cu accent pe eliminarea obstacolelor care împiedică fluxurile transfrontaliere de produse, forță
de muncă, capitaluri și servicii, dar și pe combaterea practicilor comerciale neloiale.
Totodată, menținerea unei baze industriale puternice reprezintă o precondiție pentru competitivitatea
economiei europene, crearea de noi locuri de muncă și asigurarea unei ponderi semnificative a
produselor cu valoare adăugată mare în exporturi.
În context global, principala provocare a pieței unice o reprezintă adaptarea economiei UE la evoluția
rapidă a tehnologiei. Din această perspectivă, este important să fie consolidată baza științifică și
tehnologică a industriei europene, stimulând astfel competitivitatea acesteia la nivel internațional și
generând creștere economică și locuri de muncă. Digitalizarea industriei europene reprezintă o a doua
temă națională prioritară care va fi promovată la nivelul UE.
Tehnologiile, datele și serviciile spațiale au devenit esențiale pentru urmărirea intereselor strategice ale
Europei și cu impact în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Industria spațială europeană este una
dintre cele mai competitive. Menținerea poziției de lider al UE în domeniul spațial se va face și prin noul
program spațial al UE, care va contribui la adaptarea la noile necesități și tehnologii și va consolida, în
același timp, accesul autonom al Europei la spațiu.
Dacă în domeniul științei Europa deține poziția de lider mondial, în ce privește inovarea Europa se
află în urma altor state puternic industrializate. Ideea unui Consiliu European pentru Inovare (EIC)
face parte din efortul UE de a oferi întreprinderilor inovatoare mai multe oportunități și instrumente
adecvate pentru a deveni întreprinderi avansate pe plan mondial. Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene își propune să avanseze substanțial negocierile privind cel mai important instrument
la nivel european dedicat întăririi potențialului de inovare și de creștere economică al UE - Orizont
Europa, programul cadru de cercetare și inovare. Este necesar un efort crescut la nivel european pentru
crearea unui cadru adecvat, menit să stimuleze, în mod real, cercetarea - inovarea în întreaga Uniune
Europeană, să faciliteze o mai bună conectare și conlucrare între toate statele membre și să reducă
disparitățile din acest domeniu. În acest fel, se va obține un impact pozitiv asupra obiectivului general
de consolidare a convergenței și coeziunii la nivel european.
Turismul dobândește o importanță tot mai mare pentru dezvoltarea și creșterea economică, astfel, este
necesară o mai mare vizibilitate a acestui sector pe agenda UE. O atenție deosebită trebuie acordată
promovării unor acțiuni menite să asigure o mai bună integrare a acestui sector într-o gamă largă de
politici ale UE, un turism durabil și responsabil, precum și servicii de înaltă calitate, care se pot constitui
în avantaje competitive pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri și, în același timp, în beneficii
concrete pentru consumatorii europeni.
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Către o Piață Unică mai integrată, mai echitabilă și mai digitalizată, care să faciliteze
convergența economică și socială la nivelul Uniunii 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. Un obiectiv esențial care trebuie îndeplinit
la nivel european vizează eliminarea barierelor remanente de pe piața internă și asigurarea unui cadru
echitabil și competitiv pentru consumatorii și companiile europene.
După 25 de ani de funcționare a Pieței Unice, în contextul în care succesul acesteia depinde nu numai de
cadrul legislativ și gradul de implementare, dar și de realitățile economice.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să faciliteze adoptarea unui set de Concluzii
ale Consiliului pe tema Pieței Unice. Totodată, Președinția va depune eforturi să înregistreze progrese
sau să finalizeze, acolo unde este posibil, inițiativele legislative aferente Pieței Unice. Astfel, cu privire la
Piața Internă pentru mărfuri, Președinția va urmări finalizarea dosarului legislativ privind normele pentru
respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii referitoare la produse. Acest dosar,
împreună cu dosarul privind recunoașterea reciprocă, au o importanță deosebită pentru Piața Unică.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune, de asemenea, să înregistreze progrese în
negocierile aferente pachetului privind Noile Avantaje pentru Consumatori și dosarului privind Certificatul
suplimentar de protecție pentru medicamente. Pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
prezintă importanță dosarele legislative privind precursorii de explozivi și vehiculele cu motor.
Propunerea de regulament privind Programul Pieței Unice este un dosar deosebit de important, parte a
Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, care are impact asupra competitivității Pieței Interne, a IMMurilor și a industriei europene. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune avansarea, cât
mai mult posibil, a negocierilor pe acest dosar.
În context global, principala provocare a Pieței Unice o reprezintă adaptarea economiei UE la evoluția
rapidă a tehnologiei.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Promovarea economiei inteligente și a
mobilității întreprinderilor prin modernizarea
dreptului Uniunii Europene în domeniul
societăților, prin intermediul a două
directive privind utilizarea instrumentelor și
a proceselor digitale în dreptul societăților,
transformările, fuziunile și divizările
transfrontaliere vor constitui, de asemenea,
dosare importante.

Un aspect de interes pentru Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene îl
reprezintă creșterea gradului de inovare şi digitalizare în sectorul IMM-urilor, promovarea companiilor de
tip start-up, scale-up și a companiilor de tip unicorn digitale. Președinția va aborda în dezbateri implicarea
acestor companii în lanțurile valorice, având impact direct asupra competitivității industriei europene.
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Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
își propune dezbateri cu privire la oportunitatea
revizuirii și actualizării „Small Business Act” pentru
Europa, în sensul adaptării acestuia la era digitală.
Aceste dezbateri se vor derula prin intermediul
Rețelei Europene a Reprezentanților IMM-urilor,
SME Envoy. În contextul dezbaterilor privind politica
industrială a Uniunii, Președinția își propune
abordarea, la nivel ministerial, a aspectelor privind
stimularea antreprenoriatului și a competitivității
IMM-urilor.

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va susține promovarea echității și transparenței pentru
piața serviciilor intermediate online, urmărind încheierea negocierilor asupra propunerii de regulament privind
platformele online (Platforms-to-Business Regulation). Președinția va depune eforturi pentru identificarea unor
soluții de compromis echilibrate, care vor permite creșterea gradului de transparență și combaterea practicilor
incorecte, cu respectarea, , a principiilor libertății contractuale și fără a impieta inovarea.
Totodată, Președinția va continua reforma în domeniul drepturilor de autor, contribuind la modernizarea
cadrului legislativ european, pentru adaptarea acestuia la evoluțiile digitale și, implicit, pentru stimularea
competitivității economiei UE. În context, se va urmări asigurarea unui just echilibru între interesele
consumatorilor, care trebuie să aibă acces la conținut online de calitate, cele ale furnizorilor de servicii care
contribuie la creșterea economică în UE și, nu în ultimul rând, a deținătorilor de drepturi, ca căror activitate
trebuie remunerată în mod adecvat

Asigurarea unei viziuni pe termen lung privind politica industrială a Uniunii Europene
Pentru UE este importantă menținerea unei baze industriale puternice care să asigure competitivitatea
economiei europene, crearea de noi locuri de muncă și o pondere semnificativă a produselor cu valoare
adăugată mare în exporturi.
Industria europeană are nevoie de o politică pe termen lung, cu o viziune cel puțin până în anul 2030,
care să aibă în vedere diversitatea actualei baze industriale și să capteze oportunitățile aferente digitalizării,
inovării, decarbonizării și economiei circulare, domenii determinante pentru viitorul industriei. Digitalizarea
industriei europene trebuie să devină o prioritate la nivelul Uniunii.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va promova Concluzii ale Consiliului în scopul impulsionării
unei viziuni pe termen lung pentru politica industrială europeană. Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene va aborda industria, inteligența artificială și transformarea digitală a industriei, continuând ciclul
dezbaterilor deja începute, despre inteligența artificială. De asemenea, Președinția va facilita dezbateri
privind industria pentru apărare și alte sectoare industriale și creative.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va continua să promoveze integrarea sistematică a
competitivității industriale în toate domeniile de politică ale Uniunii, aspect de importanță majoră pentru
menținerea competitivității UE la nivel global.
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Adaptarea sistemelor industriale la digitalizare constituie o provocare, dar care poate fi transformată în
oportunitate pentru creșterea competitivității industriale a Europei pentru următoarea decadă.
Transformarea digitală și inteligența artificială sunt principalii factori care vor contribui la conturarea
politicii industriale a anilor 2030, pentru care va fi necesar să dezvoltăm abilități adecvate. În acest context,
ne propunem stimularea dezbaterilor privind, pe de o parte, oportunitățile și provocările în materie de
inteligență artificială, iar pe de altă parte, dezvoltarea competențelor digitale și îmbunătățirea alfabetizării
digitale, în vederea reducerii decalajelor digitale și creșterii incluziunii socio-economice, precum și creșterea
investițiilor în educație și performanță în STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematici).
De asemenea, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene are în vedere lansarea în dezbatere a
unor aspecte care să contribuie la realizarea unui cadru etic şi juridic adecvat în ceea ce privește inteligența
artificială, astfel încât cetățenii și întreprinderile să aibă încredere în tehnologia cu care interacționează, să
înțeleagă modul ei de funcționare, să beneficieze de un mediu juridic previzibil și de posibilitatea de fi luate
măsuri de protecție eficiente care să le protejeze drepturile și libertățile fundamentale.
Având în vedere dinamica sectorului auto în contextul digitalizării și politicilor de mediu și mobilitate
Președinția va promova un dialog deschis și orientat către viitorul industriei auto.
În plus, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va organiza dezbateri în domeniul industriei
de apărare, precum și în celelalte sectoare industriale și creative. Președinția își propune avansarea
negocierilor în ceea ce privește propunerea de Regulament privind Fondul European de Apărare, un dosar
de o importanță deosebită, parte a Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, în vederea dezvoltării bazei
industriale și tehnologice în domeniul apărării europene.

Sprijinirea excelenței în cercetare și inovare în întreaga Europă pentru creșterea
competitivității, prin măsuri și instrumente adecvate la nivel european și regional
Unul din obiectivele majore ale
Președinției în domeniul cercetăriiinovării este acela de a contribui, prin
soluțiile promovate la nivel european, la
reducerea disparităților în performanța
din cercetare și inovare dintre statele
membre UE, prin măsuri echitabile
și instrumente adecvate, în vederea
consolidării Spațiului European al
Cercetării (ERA). Una din modalitățile concrete pentru atingerea acestui obiectiv o constituie promovarea
extinderii participării și a partajării excelenței științifice în cadrul Programului Orizont Europa al Uniunii
Europene, în sensul atingerii masei critice de cercetători și al unui impact adecvat al activităților CDI în
societate, pentru toate statele membre.
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Succesul Programului cadru este legat nu numai de prezența unei comunități științifice de înalt nivel, dar și de
existența unor infrastructuri de cercetare de top, de reguli și programe de finanțare accesibile, compatibile și
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flexibile care să permită, prin efect sinergic, participarea tuturor celor care realizează performanța în cercetare
din mediul public și privat și conexiuni bune între cercetătorii dintre diferite țări.
Rămânând consecvenți principiului excelenței, trebuie identificate acele mijloace și instrumente care să
conducă la reducerea disparităților la nivel european din domeniul cercetare-inovare. Președinția României
la Consiliul Uniunii Europene va urmări avansarea negocierilor cu privire la dosarul Orizont Europa, în scopul
facilitării unui cadru post-2020 echitabil, accesibil, transparent și eficient pentru activitatea de cercetareinovare la nivelul întregului spațiu european, precum și pentru reducerea tipurilor de instrumente de
implementare și simplificarea accesului participanților la Programul Orizont Europa. Obiectivul Președinției
este acela de a avansa negocierile pe acest dosar, în scopul obținerii unui progres substanțial.
Sprijinirea politicilor și inițiativelor europene din domeniul cercetare-inovare și spațiu, cum ar fi misiuni
și parteneriate, Cloud-ul European pentru Știința Deschisă (EOSC), Consiliul European al Inovării (EIC) și
Programul Spațial European vor constitui, de asemenea, aspecte pe care Președinția le va urmări cu prioritate
în cadrul politicilor și inițiativelor europene aflate în diverse stadii de implementare.
Prin lansarea noului Program cadru european Orizont Europa, UE își propune să introducă în politicile
de cercetare și inovare o nouă viziune prin lansarea unor misiuni, cu ajutorul cărora să se rezolve o
serie de provocări la nivel global. Prin aceste misiuni, se urmărește ca politicile de cercetare și inovare
să fie aduse mai aproape de cetățean, obiectiv urmărit și de Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene. De asemenea, se află în plin proces de reformă parteneriatele europene din cercetare, în
sensul reducerii tipurilor de instrumente de implementare și simplificarea accesului participanților la
Programul Orizont Europa. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va sprijini progresul în
implementarea inițiativei europene European Open Science Cloud (EOSC).
În același timp, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va sprijini promovarea, prin intermediul
Consiliului European pentru Inovare (EIC) a obiectivului de stimulare a inovării creatoare de piață, care să
ofere valoare adăugată la nivelul UE, cu accent pe extinderea inovării la nivel european și internațional.
Promovarea rolului de lider al UE în domeniul spațial se va face și prin noul program spațial al UE, contribuind
la adaptarea la noile necesități și tehnologii și consolidând în același timp, accesul autonom al Europei la spațiu.
Președinția va urmări avansarea procesului de negociere cu privire la propunerea de regulament privind Programul
Spațial al UE, ca parte a pachetului de propuneri sectoriale aferente Cadrului Financiar Multianual 2021-2027.
Un alt obiectiv major pe care îl va urmări Președinția României la Consiliul Uniunii Europene vizează dezvoltarea
unui Cadru Strategic European de cooperare în domeniul cercetării și inovării în regiunea Mării Negre. Având
în vedere importanța strategică a Mării Negre pentru întreaga Uniune Europeană, cunoașterea detaliată a
interacțiunilor dintre aceasta și râurile afluente are o importanță majoră pentru fundamentarea științifică
a unor planuri de gestiune integrată a acesteia. Cercetarea – inovarea și educația sunt cele mai importante
instrumente pentru maximizarea potențialului oferit de regiunea Mării Negre pentru o creștere albastră prin
intermediul resurselor vii, turismului, culturii, transportului, energiei regenerabile sau a hidrocarburilor.
Din această perspectivă, Președinția va urmări promovarea unei Agende Strategice de Cercetare și Inovare
la Marea Neagră, care se va constitui într-un document strategic care va sta la baza definirii priorităților
regionale, naționale și europene.
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CONSILIUL TRANSPORT,
TELECOMUNICAȚII, ENERGIE
FOTO: SHUTTERSTOCK

Un element esențial al integrării piețelor europene și al facilitării libertăților fundamentale Uniunii Europene
îl reprezintă conectivitatea. Funcționarea eficientă a Uniunii Europene și atingerea obiectivelor în domeniul
economic, social și al securității depind de asigurarea unui nivel adecvat al interconectării pe Piața Unică,
prioritate justificată de evoluțiile la nivel european în mod deosebit în domeniile energiei, transporturilor
și telecomunicațiilor. Prin concentrarea pe realizarea unor rețelele de transport, energetice și digitale
inteligente, sustenabile și pe deplin interconectate, Uniunea Europeană poate îndeplini dezideratul pieței
unice într-o manieră reală eficientă și sustenabilă.
Creșterea mobilității este determinată de o bună conectivitate care, alături de infrastructură, depinde, în
mare măsură, de modernizarea și diversificarea serviciilor de transport sau de utilizarea unor mijloace de
transport sau sisteme inovatoare de management al traficului. Totodată, măsurile la nivel european trebuie
să conducă, în final, la o funcționare mai eficientă a Pieței Unice, prin identificarea unor soluții echilibrate
corecte, care să țină cont de specificitățile tuturor statelor membre.
Având în vedere că mandatul de Președinție la Consiliul UE se suprapune parțial cu perioada de exercitare a
Președinției Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, România își propune ca una dintre temele prioritare să fie
stimularea conectivității și mobilității în regiunea Dunării prin promovarea de politici congruente și proiecte
strategice în domeniul transporturilor și al digitalizării. În acest sens, este necesară continuarea demersurilor
cu statele din regiune pentru asigurarea și menținerea navigației pe Dunăre și afluenții săi navigabili.
În același timp, pentru ca Europa să fie mai puternică și mai competitivă la nivel mondial, este esențial
ca economiile să ajungă la un nivel ridicat de dezvoltare digitală, competitivitate și inovare, mai ales că
tehnologiile digitale transformă orice domeniu al vieții economice și sociale. Digitalizarea reprezintă un
instrument eficient în susținerea obiectivului de coeziune. Digitalizarea nu înseamnă doar investiții în
tehnologiile avansate, ci și ca fiecare cetățean european și fiecare companie, IMM sau start-up european să
aibă acces la competențe digitale de bază și la noile tehnologii, cu scopul de a le folosi pentru a-și îmbunătăți
calitatea vieții, a muncii, performanțele profesionale, sănătatea, interacțiunea cu autoritățile publice. Pentru
atingerea acestui obiectiv, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a reduce cât mai mult decalajul
digital dintre diferite regiuni, categorii de cetățeni sau sectoare economice, pentru a asigura propagarea
beneficiilor la nivelul întregii Uniuni atât în ce privește utilizarea tehnologiei, cât și dezvoltarea socială.
În același timp, îmbunătățirea conectivității și a securității energetice, prin dezvoltarea infrastructurii, în
toate dimensiunile sale, reprezintă o cale menită să consolideze sistemul energetic al Europei. Viitorul
Uniunii Energiei aparține unui sistem de guvernanță care sprijină și aplică soluții inovatoare bazate pe
măsuri de eficiență energetică, în perspectiva tranziției spre o energie curată și în beneficiul consumatorului
european. Ne dorim o piață energetică europeană care să confere statelor membre o mai mare securitate,
investitorilor încredere în veridicitatea semnalelor pieței față de necesitățile pe termen lung în domeniul
energiei, iar consumatorilor europeni energie sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile. Nu în ultimul rând,
soluțiile privind stocarea energiei, fie că vorbim despre electricitate sau gaze naturale, constituie modalitatea
optimă pentru identificarea unui echilibru între beneficiile economice și obiectivele strategice ale sistemului
energetic al viitorului.
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Mobilitate durabilă, ca factor de creștere economică şi competitivitate
Unul dintre obiectivele
Președinției României la
Consiliul Uniunii Europene
vizează
asigurarea
unei
mobilități mai
competitive
și
mai
sigure, cu efect asupra
funcționării eficiente a
Pieței Unice și în beneficiul
cetățenilor.
Pentru
atingerea
obiectivului
Președinției privind Europa
convergenței,
România
își propune să contribuție
la îmbunătățirea funcționării Pieței Unice a UE. Un rol esențial în acest sens îl deține realizarea unei
rețele transeuropene de transport moderne, multimodale, și performante, interoperabile și eficiente,
care va consolida coeziunea, va îmbunătăți accesibilitatea și va asigura conectivitatea atât în interiorul
Uniunii, cât și a acesteia cu regiunile vecine, stimulând totodată investițiile pentru creștere economică.
Realizarea acestui obiectiv va contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni și dintre
state membre, la crearea de locuri de muncă în UE și la asigurarea tranziției către mobilitatea cu emisii
reduse.
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Prioritatea Președinției va viza continuarea negocierii celor trei Pachete privind mobilitatea, cu
obiectivul atingerii unui compromis echilibrat în ceea ce privește propunerile referitoare la transportul
terestru, transportul maritim și infrastructură. Totodată, Președinția își propune avansarea negocierilor
legate de Mecanismul privind Conectarea Europei (CEF2.0), astfel încât finanțarea proiectelor de
infrastructură și a celor conexe prin CEF să sprijine obiectivele de realizare a rețelelor TEN-T.
În domeniul transportului terestru, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va continua
negocierile privind Pachetul Mobilitate I, urmărind identificarea soluțiilor optime pentru asigurarea
unei funcționări mai eficiente a Pieței Unice, a unei mobilități mai competitive, mai sigure și pentru
asigurarea unui echilibru adecvat între îmbunătățirea condițiilor de lucru, reducerea sarcinilor
administrative și aplicarea legislației. Astfel, va urmări atingerea unui compromis în dosarele privind:
accesul la ocupația de operator de transport rutier și accesul la piața transporturilor rutiere de marfă,
detașarea conducătorilor auto, legislația socială și vehiculele închiriate.
Totodată, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va depune eforturi pentru avansarea
negocierilor privind propunerea referitoare la drepturile pasagerilor care circulă pe calea ferată.
Președinția va acorda o atenție deosebită inițiativelor care vizează îmbunătățirea siguranței rutiere,
urmărind avansarea negocierilor pe dosarul privind managementul siguranței infrastructurii rutiere.
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Dezvoltarea transportului intermodal de marfă, prin revizuirea Directivei privind transportul combinat,
este un bun prilej pentru stabilirea unor măsuri de sprijin pentru acest tip de transport. Măsurile ar
trebui să asigure eficientizarea infrastructurii existente pentru transportul de marfă prin atragerea
fluxurilor de mărfuri dinspre sectorul rutier spre sectoarele feroviar și naval, generând creștere
economică, un impact redus asupra mediului și eliminând blocajele rutiere. Președinția României la
Consiliul Uniunii Europene va urmări avansarea acestui dosar, precum și a celui privind promovarea
vehiculelor nepoluante.
În domeniul transportului maritim, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări
demararea negocierilor cu Parlamentul European pentru inițiativa legislativă referitoare la pregătirea
navigatorilor și sistemul de recunoaștere a certificatelor. În ceea ce privește Recomandarea Consiliului
privind navele mici de pasageri, Președinția își propune reluarea discuțiilor în vederea adoptării acestui
dosar.
Un obiectiv important pentru Președinție îl constituie înregistrarea unui progres real în atingerea
obiectivelor stabilite în scopul finalizării Reţelei TEN-T, fapt ce va contribui la creșterea coeziunii și
competitivității Uniunii Europene în termeni de mobilitate durabilă și inter-conectivitate.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene acordă o importanță deosebită fluidizării procesului
de autorizare a proiectelor și, în consecință, accelerării implementării acestora pentru proiectele
prioritare TEN-T, motiv pentru care va avea în vedere avansarea negocierilor privind proiectul de
Regulament „smart TEN-T”.
În noua eră a mobilității și digitalului, în care UE are ambiția de a deveni lider mondial în domeniul
digitalizării, realizarea unui Spațiu european unic al transporturilor presupune și o sinergie între
obiectivele politicii de transport, energie și telecomunicații. Astfel, în dezvoltarea transporturilor la
nivel UE, trebuie avute în vedere standardele și tendințele europene de dezvoltare a infrastructurii
și a serviciilor de transport din perspectiva multimodalității, digitalizării și inovării. Astfel, Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene va urmări demararea negocierilor cu Parlamentul European
pe marginea inițiativei legislative privind promovarea interfeței unice de raportare la nivel european
(conceptul European Maritime Single Window) şi va avea în vedere avansarea discuțiilor referitoare la
utilizarea informațiilor electronice în transportul de mărfuri.
În aviație, dimensiunea internațională va avea prioritate, Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene urmând să faciliteze discuțiile privind negocierea, semnarea și intrarea în vigoare a acordurilor
aeriene încheiate de UE cu state terțe.

O Europă Digitală fără granițe și în continuă transformare
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va pune un accent deosebit pe toate aspectele care
privesc digitalizarea, la nivelul întregii societăți europene și al tuturor sectoarelor economiei. Europa
are un potențial imens în privința dezvoltării economiei digitale, a inteligenței artificiale, blockchain,
calculului de înaltă performanță, internetul lucrurilor (IoT), 5G și a consolidării securității cibernetice.
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Obiectivul Președinției este de a contribui la valorificarea la maximum a acestui potențial, astfel încât
Europa să devină un lider digital mondial, iar întreprinderile europene să dobândească o dimensiune
globală. De asemenea, este la fel de importantă asigurarea și sporirea încrederii cetățenilor în mediul
online, prin prioritizarea pe agenda europeană a aspectelor privind competențele informatice (e-skills),
educația în domeniul digital și securitatea cibernetică.
Astfel, Președinția va avea o abordare ambițioasă, creativă și orientată spre viitor. Va depune eforturi
pentru avansarea și, după caz, finalizarea negocierilor pe marginea dosarelor legislative curente,
precum, re-utilizarea informațiilor din sectorul public, programul Europa Digitală, CEF-Telecom, crearea
Centrului european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în materie de securitate
cibernetică și a rețelei de centre naționale coordonatoare.
În ecosistemul digital în continuă și rapidă
transformare, este esențial ca strategiile,
politicile și cadrul legislativ european să fie
racordate la realitățile tehnologice și ale
pieței. În acest context, Președinția va demara
discuțiile pe tema priorităților, obiectivelor
și tematicilor strategice și economice în
perspectiva viitoarei Strategii Europene privind
Piața Unică Digitală post-2020. Acestea vor
fi deosebit de importante, mai ales având în
considerare evoluția rapidă, la nivel mondial, a
noilor tehnologii, a 5G, a economiei datelor, dar și a provocărilor legate de complexitatea, atacurilor
cibernetice, accesul și răspunderea pentru date, lipsa competențelor digitale sau discrepanțele
digitale. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va susține reducerea decalajului digital și
consolidarea competențelor în domeniul digital, cu scopul construirii unei economii și societăți digitale
europene veritabile
FOTO: SHUTTERSTOCK

Având în vedere potențialul enorm al Europei în materie de specialiști în domeniile tech, de inteligență și
în capacitatea de inovare, o prioritate importantă a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene
o reprezintă și ‚‚femeile în tech – către o schimbare culturală”, prin promovarea unor noi oportunități
de dezvoltare profesională digitală în rândul fetelor și al femeilor.

Către o veritabilă Uniune a Energiei
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va continua eforturile la nivelul UE de implementare
a inițiativelor aferente Strategiei privind Uniunea Energiei, având în atenție trei subiecte de interes,
respectiv continuarea implementării Uniunii Energiei (dimensiunea legislativă), viitorul sistem energetic
european (infrastructură energetică, stocare și tehnologii) și consolidarea securității nucleare.
Din perspectiva dimensiunii legislative, Președinția va avea în vedere finalizarea dosarelor care vizează
reforma pieței de energie electrică, parte a Pachetului Energie Curată, inclusiv prin formalizarea
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acordurilor politice cu privire la acestea. Nu în ultimul rând, Președinția își propune realizarea de
progrese pe dosarul referitor la etichetarea energetică a pneurilor.
Eforturi constructive vor fi depuse în negocierile privind Directiva Gaze naturale, în vederea consolidării
unui cadru de reglementare cuprinzător, coerent și transparent, reflectând, în egală măsură, voința
politică a co-legiuitorilor.
În plus, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să realizeze progrese în
negocierile privind Mecanismul Conectarea Europei, un dosar gestionat în cooperare cu sectoarele
transport și telecom.
Conturarea viitorului sistem
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energetic european, pentru
asigurarea tranziției energetice
și atingerea obiectivelor energie
și schimbări climatice post2020 reprezintă o altă prioritate
tematică a Președinției României
la Consiliul Uniunii Europene.
În contextul în care Pachetul
Energie Curată este considerat
cel mai avansat cadru legislativ
pentru tranziția energetică, este
necesar ca o atenție deosebită
să fie acordată infrastructurii energetice europene, soluțiilor de stocare a energiei și tehnologiilor
inovatoare care trebuie dezvoltate pentru a putea susține această tranziție. Președinția va promova
Concluzii ale Consiliului cu privire la viziunea asupra viitorului sistem energetic european, care să
contribuie la tranziția energetică, și la securitatea energetică.
În plus, Președinția română va continua dezbaterile privind viziunea strategică pe termen lung pentru
o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră.
Aplicarea celor mai înalte standarde de securitate nucleară pentru protecția lucrătorilor, a publicului
și mediului rămâne una dintre prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
În contextul global actual în continuă schimbare, Președinția va promova Concluzii ale Consiliului
privind consolidarea securității nucleare printr-o protecție fizică mărită.
Totodată, prezintă importanță pregătirea discuțiilor care vor avea loc în contextul reuniunii de examinare
a părților contractante la Convenția privind protecția fizică a instalațiilor nucleare din 2021.
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CONSILIUL AGRICULTURĂ ȘI
PESCUIT
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Politica Agricolă Comună contribuie și va continua să contribuie la creșterea coeziunii zonelor rurale
și la păstrarea vitalității și a competitivității agriculturii europene. Garantarea securității și siguranței
alimentare pentru cetățenii europeni, la prețuri decente și la calitate superioară sunt obiective politice
valide, prezente pe agenda europeană, dar și cu un real impact pe agenda globală în domeniu.
Reformarea acestei politici în orizontul post-2020 va amplifica procesul de modernizare și simplificare
al acquis-ului în domeniul agriculturii, ținând cont de nevoia de adaptare la exigențele viitorului,
de ordin social, economic și de mediu. Viitoarea Politică Agricolă Comună trebuie să apere modelul
european, care se bazează pe principiile suveranității alimentare, durabilității și capacității de reacție
la nevoile reale ale cetățenilor europeni, fermieri sau consumatori. Sectorul agricol european trebuie,
în continuare, menținut viabil și competitiv, capabil să asigure furnizarea de alimente de calitate și cu
prețuri decente pentru cetățeni și diminuarea birocrației pentru fermierii europeni. Totodată, trebuie
înlăturate dezavantajele concurențiale pe care le au agricultorii europeni pe piața mondială.
În același timp, încadrarea legislativă a practicilor comerciale neloiale din sectorul piețelor agricole
reprezintă un pas spre echitate și concurență loială, menit să consolideze poziția fermierilor în cadrul
lanțului comercial agroalimentar.
Măsurile privind protejarea plantelor și a produselor vegetale contribuie la conservarea competitivității
agriculturii.
Strategia unitară privind supravegherea și protecția sănătății animalelor la granița UE este un
instrument care trebuie să garanteze competitivitatea sectorului de producție agroalimentară,
ținând cont de prezența în vecinătate a anumitor boli virale grave ale animalelor. În contextul actual
critic al schimbărilor climatice și al incidenței bolilor la animale pe teritoriul Europei și în vecinătate,
biosecuritatea este unul dintre principalele subiecte care trebuie să fie în atenția șefiilor serviciilor
veterinare europene.
În ceea ce privește politica comună în domeniul pescuitului, trebuie continuate demersurile privind
definitivarea planurilor de gestionare multianuale , respectiv realizarea de progrese în ceea ce privește
viitorul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime și a și Regulamentul privind controlul.
Progresele în implementarea Strategiei forestiere a UE trebuie identificate, ținând cont de necesitatea
asigurării unei sinergii trans-sectoriale după 2020.
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Agricultură
Gestionarea negocierii pachetul legislativ prilejuit de reforma Politicii Agricole Comune (PAC), în contextul
noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, reprezintă principala prioritate a Președinției României la
Consiliul Uniunii Europene în domeniul agriculturii. Președinția va continua discuțiile privind procesul de
modernizare și simplificare al PAC, ținând cont ca, pe întreg exercițiul de reformă, să garanteze respectarea
deplină a prevederilor Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene. Având în vedere rolul major al PAC în
creșterea coeziunii și competitivității Pieței Unice, modernizarea și simplificarea vor contribui la creșterea
eficienței intervențiilor acestei politici, la garantarea și pe viitor a unui nivel de trai echitabil pentru populația
agricolă, la garantarea siguranței
alimentare, la asigurarea unor
prețuri rezonabile ale alimentelor
pentru toți cetățenii, la creșterea
productivității și competitivității
agriculturii europene, ținând cont
de caracterul special al activității
agricole care rezultă din structura
socială a agriculturii, dar și de
discrepanțele structurale și naturale
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existente între diferitele regiuni.
Pornind de la obiectivul de a adopta o politică agricolă mai bine adaptată provocărilor și exigențelor
viitorului, care să răspundă în mod adecvat nevoilor și specificităților statelor membre, continuarea
procesului de pregătire pentru următoarea perioadă de programare reprezintă unul din obiectivele
majore ale Președinției. În deplină corelare și complementaritate cu negocierile derulate cu privire la
Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări
avansarea discuțiilor și facilitarea unui consens cu privire la elemente cheie ale arhitecturii viitoarei PAC,
în vederea obținerii unei abordări generale parțiale cu privire la propunerile legislative din pachetul
privind reforma PAC.
Bioeconomia, inovarea și cercetarea în agricultură se vor regăsi printre subiectele de dezbatere de la
nivelul Consiliului Uniunii Europene în primul semestru 2019.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene are în vedere dezbateri menite să continue eforturile
pentru identificarea de măsuri de încurajare a producției de plante proteice, în contextul obiectivului
vizând necesitatea asigurării independenței UE privind producția de proteine vegetale.
Propunerea de Directivă privind practicile comerciale neloiale reprezintă un pas important, menit
să consolideze veniturile și poziția fermierilor în cadrul lanțului comercial agroalimentar. Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene va urmări parcurgerea etapelor procedurale finale în vederea
adoptării acestei propuneri.
Un alt dosar de interes pentru sectorul agroalimentar european este propunerea de abrogare a
Regulamentului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor
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geografice ale băuturilor, pentru care Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene va urmări
finalizarea procesului de negociere și adoptarea acesteia.
În domeniul sănătății plantelor, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va depune toate
eforturile pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare a publicului privind acest obiectiv.
Președinția va promova dezvoltarea infrastructurii fitosanitare la nivelul statelor membre, în contextul
implementării noii legislații din domeniul fitosanitar (sănătatea plantelor și controale oficiale), cât și a
programelor de informare adresate publicului larg privind evenimentele care urmează a se desfășura
pe parcursul anului 2020 (Anul Internațional al Sănătății Plantelor).
Strategia unitară privind supravegherea și protecția sănătății animalelor în UE reprezintă un subiect
prioritar pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, ținând cont de prezența în
vecinătatea UE a unor boli virale grave ale animalelor. Prevenția este elementul esențial care contribuie
la menținerea teritoriului UE liber de bolile animalelor, protejându-se astfel funcționarea și dezvoltarea
sectorului de creștere a animalelor, care are o contribuție importantă la creșterea economică a statelor
membre și a Uniunii Europene, în ansamblul său.
Implementarea măsurilor de control, supraveghere și eradicare specifice bolilor majore ale animalelor
are un impact social și economic considerabil. De aceea, o strategie unitară, aplicată uniform de toate
statele membre ar întări capacitatea de prevenție a UE. Biosecuritatea este instrumentul cel mai
important de prevenție care să împiedice contactul agenților patogeni cu animalele expuse. Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene va urmări obținerea acordului cu privire la elementele tehnice
considerate esențiale pentru asigurarea, la nivel UE, a unor măsuri de biosecuritate armonizate.
Recomandările Grupului șefilor serviciilor veterinare (CVO) vor putea constitui punctul de pornire
pentru elaborarea în perspectivă a unei legislații specifice pe subiect. Un alt subiect important pe
care Președinția dorește să îl abordeze se referă la progresele înregistrate în implementarea planului
de acțiune al Uniunii Europene privind Combaterea Rezistenței Antimicrobiene (RAM) în domeniul
medicinii veterinare “One Health Approach / O abordare unitară a sănătății”.
Transparența sistemului UE de evaluare a riscurilor pe lanțul alimentar, a procesului decizional și al
comunicării eficiente și armonizate, precum și apropierea de cetățeni a acestor procese reprezintă
teme care vor fi gestionate cu interes sporit de către Președinția României la Consiliul Uniunii Europene.

Pescuit
În ceea ce privește politica comună în domeniul pescuitului, Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene va continua lucrările privind planurile de gestionare multianuale, cu scopul de a înregistra
progrese în dezbateri și a ajunge la un acord politic cu Parlamentul European.
Președinția va depune toate eforturile pentru avansarea discuțiilor legate de propunerea de modificare a
Regulamentului de control și a celei privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime după 2020.
Dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) rămâne o prioritate importantă în
programul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
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Silvicultură
Adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice și ale societății și stoparea degradării terenurilor
FOTO: SHUTTERSTOCK

Agenda europeană pune un
accent deosebit pe adaptarea
la schimbările climatice și
pe gestionarea durabilă
a pădurilor, în contextul
Agendei 2030 și al procesului
Forest Europe, respectiv
promovarea unei noi strategii
forestiere a Uniunii Europene
după 2020.

Punctul central al Președinției
României la Consiliul Uniunii
Europene
în
domeniul
politicii forestiere îl constituie
pregătirea participării UE și a statelor sale membre la Forumul ONU privind pădurile, revizuirea
progreselor realizate în implementarea Strategiei Forestiere UE, în vederea asigurării unei sinergii
trans-sectoriale după anul 2020 și continuarea discuțiilor privind încheierea unui Acord cu caracter
juridic obligatoriu privind Pădurile în Europa, ținând cont de rezultatele Mesei Rotunde din 2018. Alte
subiecte relevante includ o revizuire a activităților UE privind stoparea defrișărilor și degradării pădurilor
și Planul de Acțiune în domeniul forestier, guvernanță și comerț al UE (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade / FLEGT).
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CONSILIUL MEDIU
FOTO: SHUTTERSTOCK

Politica de mediu a Uniunii Europene a devenit din ce în ce mai cuprinzătoare şi strâns corelată cu
celelalte politici ale Uniunii Europene. Reducerea decalajelor față de media Uniunii Europene în
asigurarea trecerii la o economie circulară, inclusiv prin investițiile politicii de coeziune în sectorul
deșeurilor, reprezintă un punct central al nevoilor și așteptărilor cetățenilor.
UE a devenit un promotor global al dezvoltării durabile, urmărind crearea unei simbioze între principiile
de dezvoltare durabilă și competitivitate și coeziune socială. Este urmărită implementarea principiilor
dezvoltării durabile printr-o abordare globală și transectorială care să asigure o manieră integrată a
provocărilor economice, sociale și de mediu.
De asemenea, eforturile statelor membre sunt canalizate spre consolidarea rolului de lider al UE în
îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale Acordului de la Paris, asigurarea tranziției spre o economie
cu emisii reduse de carbon și continuarea integrării acțiunilor pentru contracararea schimbărilor
climatice la nivel transversal în politicile majore ale UE. Rămân, de asemenea, în atenție demersurile de
asigurare a calității apei potabile, utilizarea eficientă a resurselor de apă și promovarea biodiversității.
Politicile în domeniul mediului și schimbărilor climatice modelează viitorul Europei și noile tendințe de
dezvoltare. Tranziția la economia circulară și dezvoltarea cu emisii scăzute de carbon vor contribui la
creșterea calității vieții cetățenilor europeni.
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Implementarea Acordului de la Paris – calea spre creștere economică cu emisii reduse de
carbon
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va continua să
avanseze agenda UE în domeniul schimbărilor climatice pentru a
contribui, astfel, la implementarea Acordului de la Paris. Eforturile
vor fi canalizate spre un dialog susținut și coerent în scopul conturării
unei viziuni comune la nivel UE în ceea ce privește o strategie pe
termen lung, care să încurajeze acțiuni în domeniul schimbărilor
climatice și o transformare durabilă a economiei.
În ceea ce privește dosarele legislative, Președinția își propune
să finalizeze negocierile în ceea ce privește propunerea privind
stabilirea standardelor pentru emisiile de CO2 de la vehiculele grele noi, propunere menită să sprijine
statele membre în reducerea emisiilor din transportul rutier. În plus, Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene va depune eforturile necesare pentru a progresa, pe cât posibil, negocierile referitoare la
propunerea legislativă privind monitorizarea emisiilor de CO2 din sectorul maritim.
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Președinția va coordona participarea activă a UE și a statelor membre la sesiunea de negocieri internaționale
de la Bonn (17-27 iunie 2019).

Dezvoltare durabilă – implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și
întărirea dimensiunii de mediu a dezvoltării durabile
Dezvoltarea durabilă și pilonii economici,
sociali și de mediu reprezintă noul cadru pentru
dezvoltarea globală, națională, regională și locală,
iar promovarea acestora reprezintă un obiectiv
general pentru UE și statele membre.
Președinția va coordona participarea activă a UE
și a statelor membre la cea de-a patra reuniune
a UNEA care va avea loc la Nairobi în perioada
11 - 15 martie 2019 având drept temă ‚‚Soluții
inovatoare pentru provocările de mediu, consumul
și producția durabilă”.
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Managementul durabil al substanțelor chimice este deosebit de importantă în asigurarea unui mediu
curat și sănătos. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va avea ocazia, împreună cu
celelalte state membre, să promoveze viziunea UE asupra acestor aspecte, precum și asupra interfeței
substanțe chimice / deșeuri în cadrul reuniunii triplu COP a Convențiilor relevante (Basel / Rotterdam
/ Stockholm), care va avea loc la Geneva în perioada 29 aprilie – 10 mai 2019.
Președinția va coordona reprezentarea UE și a statelor membre la cea de-a 17-a sesiune a Comitetului
pentru evaluarea implementării Convenției pentru combaterea deșertificării (CRIC), care va avea loc
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în Republica Corporatistă Guyana în luna ianuarie 2019. De asemenea, Președinția română va demara
pregătirea poziției UE pentru participarea sa și a statelor membre la cea de-a 14-a Conferință a Părților
la Convenția privind Combaterea Deșertificării.

Biodiversitatea - provocări și oportunități în cadrul UE și în context internațional post2020
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va promova valențele biodiversității atât în plan european,
cât și internațional.
Asigurarea finanțării adecvate a măsurilor care au ca obiectiv protejarea biodiversității este un element extrem
de important pentru atingerea țintelor UE, precum și a țintelor relevante sub Convenția privind diversitatea
biologică (CBD) și Agenda 2030. Având în vedere importanța programelor de susținere a biodiversității și
combatere a schimbărilor climatice, un alt aspect important pe agenda Președinției îl reprezintă avansarea
negocierilor privind Programul LIFE, în contextul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027.
Pe baza rezultatelor reuniunii COP 14 a CBD, Președinția intenționează să organizeze o dezbatere la nivel
ministerial privind consolidarea planului de acțiuni în domeniul biodiversității pentru perioada post - 2020.
O conferință pe tema carnivorelor mari va fi organizată la București, pentru a sublinia importanța speciilor
reprezentative de pe teritoriul nostru și nevoile de conservare ale acestora.
Președinția va coordona participarea activă a UE și a statelor membre la reuniunile internaționale importante
care vor avea loc în primul semestru al anului 2019, printre care se numără cea de-a 18-a Conferință a
Părților la Convenția CITES ( Sri Lanka, 23 mai – 3 iunie 2019) și cea de-a 7 -a sesiune plenară a Platformei
Interguvernamentale pentru biodiversitate și serviciile ecosistemice (IPBES, Franța, 29 aprilie – 4 mai 2019).

Managementul apelor
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își va axa activitatea pe avansarea negocierilor pe
dosarele legislative privind reutilizarea apei și calitatea apei potabile. Eficiența reutilizării apei și calitatea
ridicată a apei potabile vor contribui la atingerea de către Uniunea Europeană a Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă specifice, în contextul Agendei 2030.
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Implementarea Strategiei privind mediul
marin și măsurile luate pentru protejarea
și conservarea biodiversității marine sunt
esențiale pentru atingerea, până în anul 2020,
a stării ecologice bune în regiunile marine ale
Europei. Una dintre cele mai semnificative
amenințări pentru calitatea apelor și a
mediului marin, respectiv poluarea cu
plastice și micro-plastice, va reprezenta o
temă de dezbatere la Consiliul Informal de
Mediu.
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CONSILIUL EDUCAȚIE,
TINERET, CULTURĂ ȘI SPORT
FOTO: SHUTTERSTOCK

Politicile în domeniile educației, culturii, tineretului și sportului ocupă un loc central în cadrul agendei
europene, având atât relevanță socială, cât și o marcantă dimensiune economică.
Consolidarea politicilor europene în aceste domenii contribuie la dezvoltarea economică și socială a
UE și transmite un mesaj unitar cu privire la identitatea europeană și sprijină obiectivul creării unei
Uniuni mai transparente și mai aproape de cetățenii ei.
Chiar dacă domeniile educație, cultură, tineret și sport se situează în aria de competență a statelor
membre, transformarea progresivă a unor inițiative lansate la nivel interguvernamental în acțiuni UE
și succesul înregistrat, în timp de acestea accentuează importanța valorii adăugate a acestor inițiative
derulate la nivel european.
Educația și cultura reprezintă cheia viitorului Europei, atât din perspectiva individuală, a cetățeanului
european, care trebuie să beneficieze de posibilitatea de a studia în orice stat membru UE și de a avea
acces deplin la bogăția patrimoniului cultural, cât din prisma consolidării proiectului european, pentru
o Uniune mai puternică, coezivă, fundamentată de valori și repere împărtășite.
Crearea sentimentului de apartenență europeană presupune înțelegerea și promovarea valorilor
europene în context de educație formală, non-formală și informală. Rolul educației, al culturii și al
politicilor orientate spre tineret este astfel determinant în promovarea valorilor și idealurilor comune
europene, precum și în crearea unei identități europene.
Definitorie pentru viitorul Uniunii Europene este inițiativa de creare a Spațiului European al Educației,
până în anul 2025, pe care România o sprijină, cu obiectivul identificării unor soluții adecvate pentru
numeroasele provocări cu care UE se confruntă astăzi. Prin crearea unui pol al excelenței și mobilității
educaționale, proiectul Spațiului European al Educației va susține sistemele europene de educație și
formare din UE, pentru a le face mai competitive și mai atractive pentru studenții și profesorii din
întreaga lume.
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Educația care conectează
Programul Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene are ca temă centrală
Educația care conectează, urmărind trei
dimensiuni majore: mobilitatea, incluziunea și
excelența.
Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene va urmări să contribuie la
consolidarea identității europene prin
educație și cultură, la promovarea unei
educații de înaltă calitate, favorabile incluziunii,
FOTO: SHUTTERSTOCK
acordând o atenție specială învățării bazate
pe competențe-cheie, care să fie dobândite pe tot parcursul vieții.
Mobilitatea în scopul învățării reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente menite să contribuie
la dezvoltarea capacității profesionale și a competențelor, precum și la creșterea șanselor de inserție
profesională. Președinția va continua discuțiile privind propunerea de regulament pentru Programul
Erasmus+, în vederea agreării unui program favorabil incluziunii, care să contribuie la creșterea mobilității
studenților, elevilor, a personalului didactic și administrativ, precum și la promovarea valorilor europene prin
educație. Va fi acordată o atenție specială creării și dezvoltării rețelelor universităților europene, precum și a
centrelor de excelență în învățământul profesional și tehnic.
Totodată, unul din dosarele care vor fi supuse dezbaterii se referă la propunerea de recomandare a
Consiliului privind sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, cu obiectivul de
a fi adoptat, accentuând importanța serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari în ceea ce privește
consolidarea incluziunii și coeziunii, precum și a dimensiunii europene, și integrarea familiilor și a copiilor
din țări terțe. Prin această Recomandare, statele membre vor fi sprijinite în eforturile lor de îmbunătățire a
accesibilității și a calității sistemelor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene se va concentra, de asemenea, pe promovarea
competențelor în formarea profesională, a competențelor multilingvistice, precum și a competențelor de
sensibilizare și expresie culturală.
Având în vedere contribuția educației la coeziunea și competitivitatea Uniunii Europene, Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene va acționa pentru obținerea consensului miniștrilor educației asupra
Recomandării Consiliului privind o abordare globală a predării și învățării limbilor străine. Procesul de
învățare a limbilor străine poate fi stimulat prin utilizarea instrumentelor digitale vizând creșterea mobilităților
elevilor, studenților și personalului și creării unui mediu cultural inclusiv.
Învățarea limbilor străine poate contribui la: creșterea capacității de inserție profesională, incluziunea
socială, cetățenia activă și împlinirea pe plan personal. Toate statele membre au recunoscut necesitatea ca
multilingvismul să fie consolidat, iar competențele lingvistice să fie dezvoltate în Uniune.
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Facilitarea  accesului tinerilor la oportunitățile Pieței Unice a UE
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări să contribuie la creșterea calității
dialogului dintre autoritățile publice și tineri, la toate nivelurile (local, regional, național și european),
prin promovarea participării active a tinerilor la acțiunile Uniunii Europene, inclusiv a tinerilor din
medii economice defavorizate. Aceasta reprezintă, de fapt, o importantă coordonată a activității trioului, Finlanda și Croația urmând să continue dezbaterile privind ameliorarea incluziunii tinerilor și a
procesului de dialog structurat. În pragul alegerilor europene din mai 2019, implicarea tinerilor în viața
comunității reprezintă o dimensiune
FOTO: SHUTTERSTOCK
importantă a Președinției României
la Consiliul Uniunii Europene. Pe
fundalul efectelor generate de Brexit,
de euroscepticismul în creștere și de
criza migrației, obiectivul Președinției
vizează aducerea tinerilor mai aproape
de proiectul european, prin dezvoltarea
competențelor, promovarea participării
active și a voluntariatului. În acest
context, Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene vizează avansarea,
cât mai mult posibil, a negocierilor
inter-instituționale privind propunerea
de regulament Corpul european de
solidaritate.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să promoveze, ca temă de discuție în
domeniul tineretului, creșterea adaptabilității tinerilor la provocările pe care le întâmpină în procesul
de găsire a unui loc de muncă.
Tinerii vor reprezenta o prioritate importantă pentru Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene și în domeniul cultural. În conexiune cu oportunitățile aduse de evoluția digitală, vom
evidenția importanța asigurării accesului tinerelor generații la cultură, în vederea formării aptitudinilor
creative, interculturale și de comunicare, vitale pentru a răspunde provocărilor lansate de o lume
în continuă schimbare. În acest scop, Președinția își propune promovarea de Concluzii ale Consiliului
UE. În contextul evoluțiilor societății, marcată de un amplu proces de transformare și reafirmare din
punct de vedere al sistemului de valori, este necesară consolidarea sentimentului de apartenență la
o comunitate culturală europeană, care se poate realiza prin promovarea și susținerea unei mai mari
implicări în comunitate, a accesului mai larg la cultură și a patrimoniului cultural. Tinerii dețin un
rol esențial în promovarea acestor valori – dialog intercultural, solidaritate, voluntariat, egalitate de
șanse, cetățenie activă - și a unui mesaj unitar cu privire la identitatea europeană, luând în considerare
potențialul lor creativ și interesul crescut pentru noile tehnologii ale informației și comunicării.
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Valorificarea patrimoniului european și dezvoltarea sectoarelor culturale și creative
Totodată, ținând cont de faptul că elementele culturale
pe care le împărtășim ne conferă sentimentul de
apartenență la un spațiu comun, vom aborda tema
patrimoniului cultural, valorificând moștenirea și
dinamica generată de Anul European al Patrimoniului
Cultural 2018, prin organizarea de dezbateri și de
evenimente.
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Patrimoniul joacă un rol fundamental în creșterea
gradului de atractivitate a unei regiuni, reprezentând
o resursă europeană partajată, de care trebuie să fie
conștienți toți cetățenii europeni.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va
accentua importanța prezervării patrimoniului cultural
prin asigurarea unor standarde înalte de calitate în
conservarea acestuia și în intervențiile în domeniu. În
context, este utilă identificarea exemplelor de bune
practici, dar și a acelor intervenții problematice care
scot în evidență o îngrijorătoare scădere a calității
procesului de restaurare, în detrimentul autenticității.
Exploatarea potențialului cultural și creativ european
în beneficiul tuturor cetățenilor europeni va constitui
o coordonată importantă a Președinției, care va
accentua importanța dezvoltării sectoarelor culturale
și creative. Acestea contribuie decisiv la dezvoltarea
societății și la creșterea economică, inclusiv prin
formarea unei forțe de muncă înalt calificate.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
își propune continuarea negocierilor propunerii de
Regulament de instituire a noului program Europa
Creativă (2021 – 2027), în scopul susținerii sectoarelor culturale și creative, cu obiectivul facilitării
unui progres substanțial în acest dosar, pentru a asigura predictibilitatea și continuitatea proiectelor
în beneficiul tuturor părților implicate. În ceea ce privește aspectele de implementare a programului,
acestea vor fi discutate în cadrul reuniunii rețelei birourilor Europa Creativă, organizate pe durata
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
De asemenea, în vederea susținerii industriei cinematografice europene și a diversității sale culturale,
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să contribuie la promovarea operelor
cinematografice europene, cu accent pe coproducții, prin intermediul unui set de Concluzii privind
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îmbunătățirea circulației transfrontaliere a operelor audiovizuale și a coproducțiilor.
Domeniul muzical va fi, de asemenea, promovat pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, în contextul schimbărilor generate de evoluțiile digitale.
Ținând cont de provocările actuale cu care se confruntă industria media și industria audiovizuală,
combaterea dezinformării prin dezvoltarea educației în domeniul mass-media și a calității
jurnalismului reprezintă o necesitate stringentă. În vederea consolidării încrederii în mass-media
digitală, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va facilita dezbateri dedicate acestei teme,
invitând statele membre UE să împărtășească exemplele de bune practici și soluțiile identificate la nivel
național.

Facilitarea accesului la sport pentru toți cetățenii europeni
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene se va concentra asupra facilitării accesului la sport
organizat pentru persoanele cu oportunități reduse, urmărind promovarea unui set de Concluzii ale
Consiliului dedicate accesului la activități sportive organizate al persoanelor cu dizabilități.
Președinția va acționa pentru stimularea performanței prin sport, cu accentuarea perspectivei pozitive
a clubului sportiv un spațiu în care se reunesc membrii comunității, se formează sau se consolidează
relații inter-umane, sunt pregătiți sportivi care furnizează modele de viață sau de conduite exemplare.
În sfera legislativă, prioritar este capitolul Sport din succesorul Programului Erasmus, în a cărui
negociere Președinția își propune să asigure un progres substanțial.
Totodată, vor fi organizate dezbateri cu privire la dezvoltarea sportului în era digitalizării, cu scopul
creșterii gradului de sensibilizare în ceea ce privește organizațiile sportive și oportunitățile economice
oferite în cadrul Pieței Unice Digitale.
În vederea promovării sportului curat, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va facilita
formularea poziției comune a statelor membre și a Uniunii Europene, cu privire la revizuirea Codului
Mondial Anti-Doping și a Standardelor Internaționale conexe. De asemenea, în domeniul anti-doping,
sub Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va continua procesul de revizuire a Rezoluției
Consiliului cu privire la reprezentarea și coordonarea Statelor Membre în reuniunile Consiliului Fondator
al WADA.
Președinția va contribui, de asemenea, la implementarea Planului de lucru al Uniunii Europene pentru
sport 2017-2020.
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