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I.    PARLAMENTUL EUROPEAN 

1. Decizia Parlamentului European din 14 februarie 2023 privind constituirea 
unei subcomisii pentru sănătate publică 

 

 având în vedere propunerea Conferinței președinților, 

având în vedere decizia sa din 15 ianuarie 2014 privind competențele și atribuțiile 
comisiilor parlamentare permanente(1), 

având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere articolele 206 și 212 din Regulamentul său de procedură, 

decide să constituie o subcomisie în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară; 

decide ca subcomisia să fie responsabilă de problemele legate de sănătatea publică și, în 
special, de programele și acțiunile specifice din domeniul sănătății publice, al produselor 
farmaceutice și cosmetice, al aspectelor sanitare ale terorismului biologic, al Agenției 
Europene pentru Medicamente și al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor; 

decide să se adauge în partea VIII punctul 2 din anexa VI la Regulamentul său de procedură 
următoarea frază:" „În acest context, comisia este asistată de o subcomisie pentru sănătate 
publică.”" 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară rămâne responsabilă de 
examinarea propunerilor legislative, iar voturile au loc în cadrul acesteia; 

decide ca subcomisia să aibă 30 de membri; 

decide, cu privire la deciziile Conferinței președinților din 30 iunie 2019 și din 9 ianuarie 
2020 privind componența birourilor subcomisiilor, faptul că birourile comisiilor pot fi 
formate din cel mult patru vicepreședinți; 

încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului și Comisiei. 

II.    CONSILIUL EUROPEAN 

1. Concluziile Consiliului European privind Ucraina, 23 martie 2023 
 

La reuniunea Consiliului European a participat António Guterres, secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite. Consiliul European și secretarul general au subliniat 
importanța cooperării UE-ONU în vederea abordării provocărilor mondiale presante ale 
epocii noastre. Aceștia au subliniat angajamentul lor comun față de multilateralism, în 
centrul căruia se află Organizația Națiunilor Unite, și au analizat posibilitățile unei colaborări 
mai strânse pentru o lume pașnică, justă și durabilă. 

1. Consiliul European își reiterează condamnarea fermă a războiului de agresiune al 
Rusiei împotriva Ucrainei, care reprezintă o încălcare vădită a Cartei ONU, și reamintește 
sprijinul de neclintit al Uniunii Europene pentru independența, suveranitatea și integritatea 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0031_RO.html#def_1_1
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teritorială ale Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, precum 
și pentru dreptul inerent al Ucrainei la autoapărare împotriva agresiunii Rusiei. 

2. Consiliul European salută rezoluția Adunării Generale a ONU intitulată „Principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite care stau la baza unei păci cuprinzătoare, juste și de 
durată în Ucraina”, care a fost adoptată cu un sprijin larg din partea comunității 
internaționale. Consiliul European își reafirmă sprijinul pentru formula de pace a 
președintelui Zelenski. Uniunea Europeană va continua să colaboreze cu Ucraina în ceea ce 
privește planul de pace în zece puncte. 

3. Rusia trebuie să își înceteze agresiunea și să își retragă imediat, complet și 
necondiționat toate forțele militare, precum și toți interpușii de pe întreg teritoriul Ucrainei, 
în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. Dreptul internațional umanitar 
trebuie respectat, inclusiv în ceea ce privește tratamentul prizonierilor de război. Consiliul 
European condamnă în termenii cei mai fermi violența sexuală și bazată pe gen. Rusia 
trebuie să asigure imediat returnarea în condiții de siguranță a ucrainenilor transferați 
forțat sau deportați în Rusia, în special a copiilor. În acest context, Consiliul European ia act 
de mandatele de arestare emise recent de Curtea Penală Internațională împotriva 
președintelui Rusiei și a comisarei acestuia pentru drepturile copilului, pentru crima de 
război reprezentată de deportarea și transferul ilegale ale copiilor ucraineni din zonele 
ocupate ale Ucrainei către Rusia. 

4. Rusia trebuie să înceteze imediat acțiunile care pun în pericol siguranța și 
securitatea instalațiilor nucleare civile din Ucraina. Uniunea Europeană sprijină pe deplin 
activitatea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. 

5. Uniunea Europeană este ferm hotărâtă să asigure tragerea la răspundere deplină a 
celor responsabili pentru crimele de război și pentru celelalte crime din categoria celor mai 
grave săvârșite în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv 
prin instituirea unui mecanism adecvat pentru urmărirea în justiție a crimei de agresiune, 
care privește ansamblul comunității internaționale. În acest context, Consiliul European 
salută acordul privind crearea, la Haga, a noului Centru internațional pentru urmărirea în 
justiție a crimei de agresiune împotriva Ucrainei (ICPA), care va conlucra cu echipa comună 
de anchetă existentă sprijinită de Eurojust. Consiliul European își reiterează sprijinul pentru 
anchetele procurorului Curții Penale Internaționale. Consiliul European salută negocierile 
preconizate cu privire la o nouă convenție privind cooperarea internațională în investigarea 
și urmărirea penală a genocidului, a crimelor împotriva umanității, a crimelor de război și a 
altor crime internaționale. 

6. Uniunea Europeană își păstrează angajamentul de a menține și de a intensifica 
presiunea colectivă asupra Rusiei, inclusiv prin eventuale măsuri restrictive suplimentare, și 
de a continua să lucreze împreună cu partenerii la plafonul prețului petrolului. Consiliul 
European subliniază cât este de important și urgent să se intensifice eforturile de asigurare a 
punerii în aplicare efective a sancțiunilor la nivel european și național și este ferm hotărât să 
prevină și să combată în mod eficace eludarea lor în și de către țări terțe. Consiliul European 
invită Consiliul și Comisia să consolideze toate instrumentele necesare pentru asigurarea 
respectării sancțiunilor și să elaboreze, împreună cu statele membre, o abordare pe deplin 
coordonată în acest sens. Uniunea Europeană își va intensifica colaborarea cu partenerii 
pentru a contracara discursurile false ale Rusiei și dezinformarea cu privire la război. 

7. Uniunea Europeană se poziționează ferm și pe deplin alături de Ucraina și va 
continua să furnizeze un important sprijin politic, economic, militar, financiar și umanitar 
Ucrainei și poporului ucrainean atât timp cât va fi nevoie. Uniunea Europeană și statele 
membre își intensifică eforturile pentru a contribui la satisfacerea nevoilor presante ale 
Ucrainei în plan militar și în materie de apărare. Ținând seama de interesele în materie de 
securitate și apărare ale tuturor statelor membre, Consiliul European salută acordul la care 
s-a ajuns în cadrul Consiliului de a livra urgent Ucrainei muniție sol-sol și muniție de artilerie 
și, dacă se solicită, rachete, inclusiv prin achiziții comune și prin mobilizarea unei finanțări 
adecvate efectuate, între altele, prin intermediul Instrumentului european pentru pace, cu 
scopul de a furniza un milion de muniții de artilerie în următoarele 12 luni, în cadrul unui 
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efort comun, fără a aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și de apărare 
a anumitor state membre. 

8. Uniunea Europeană își menține angajamentul de a sprijini refacerea, redresarea și 
reconstrucția Ucrainei, în coordonare cu partenerii internaționali. În acest context, Consiliul 
European reiterează sprijinul deplin al UE pentru instituirea unui mecanism internațional 
pentru înregistrarea daunelor provocate de Rusia. Împreună cu partenerii săi, Uniunea 
Europeană va continua să își intensifice eforturile în direcția utilizării activelor înghețate, 
publice și private, ale Rusiei pentru reconstrucția Ucrainei și în vederea unor măsuri 
reparatorii, în conformitate cu dreptul UE și cu dreptul internațional. 

9. Consiliul European salută angajamentul și eforturile de reformă ale Ucrainei și 
subliniază importanța procesului de aderare a Ucrainei la UE, în concordanță cu concluziile 
sale anterioare, în special cele din 23-24 iunie 2022. 

10. Uniunea Europeană va continua să ofere Republicii Moldova tot sprijinul relevant, 
inclusiv pentru a consolida reziliența, securitatea, stabilitatea, economia și aprovizionarea cu 
energie ale acestei țări confruntate cu acțiuni destabilizatoare desfășurate de actori externi, 
precum și pentru a susține parcursul ei de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul 
European invită Comisia să prezinte un pachet de sprijin înainte de următoarea sa reuniune. 

11. Consiliul European condamnă sprijinul militar constant acordat de Iran și Belarus 
pentru războiul de agresiune al Rusiei. Consiliul European îndeamnă toate țările să nu ofere 
sprijin material sau alte tipuri de sprijin pentru războiul de agresiune al Rusiei. 

12. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și folosirea alimentelor drept 
armă de către Rusia au subminat securitatea alimentară la nivel mondial. În acest context, 
Consiliul European ia act de prelungirea Inițiativei ONU privind exportul de cereale prin 
Marea Neagră. Această inițiativă, culoarele de solidaritate ale UE și inițiativa ucraineană 
„Grain from Ukraine” (Cereale din Ucraina) sunt esențiale pentru consolidarea securității 
alimentare la nivel mondial. Consiliul European atrage atenția asupra necesității de a asigura 
disponibilitatea continuă a produselor agricole la prețuri accesibile pentru țările care au cea 
mai mare nevoie de ele. 

2. Principalele mesaje de la summitul social tripartit, 22 martie 2023 
 

Liderii UE și partenerii sociali s-au reunit la summitul social tripartit. Tema principală 
a summitului a fost: „Oferirea de răspunsuri potrivite pentru provocările Europei pe planul 
competitivității – cum să procedăm pentru ca Europa să devină locul perfect pentru investiții 
industriale care generează creștere și locuri de muncă de calitate”. 

Intervențiile participanților la summit s-au referit la următoarele teme: 
 restabilirea unor condiții de concurență echitabile, asigurarea transformării 

competitive necesare în toate sectoarele industriale și realizarea unei tranziții juste și 
solide din punct de vedere economic 

 Agenda pentru competențe: valorificarea Anului European al Competențelor cu 
scopul de a rezolva problemele de recrutare și de a reduce decalajele în ceea ce 
privește accesul la competențe și la cursurile de formare a competențelor 

 consolidarea rezilienței pieței unice și urmărirea unei agende comerciale ambițioase 
pentru a construi o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate în 
beneficiul tuturor 
Președintele Consiliului European, Charles Michel, a formulat următoarele 

observații: „În zilele noastre, competitivitatea europeană este o prioritate majoră. Consiliul 
European a solicitat un răspuns rapid, ambițios și cuprinzător în materie de politică 
industrială europeană. În strânsă cooperare cu partenerii sociali, trebuie să ne consolidăm 
competitivitatea și creșterea prin dubla noastră tranziție climatică și digitală, creând în 
același timp locuri de muncă de calitate și asigurându-ne că nu lăsăm pe nimeni în urmă. În 
plus, integrarea economică profundă a pieței unice stimulează competitivitatea exporturilor 
UE, iar acordurile de liber schimb rămân o modalitate esențială pentru a deschide noi piețe 
și a maximiza investițiile în inovare. În același timp, forța de muncă calificată trebuie să 
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devină motorul competitivității noastre europene. Anul European al Competențelor ne oferă 
ocazia de a acorda dezvoltării competențelor importanța pe care o merită.” 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Trebuie să 
stimulăm competitivitatea Europei și să sprijinim întreprinderile și lucrătorii pentru a 
impulsiona tranziția noastră către neutralitatea climatică. Acest lucru este esențial pentru a 
asigura nu numai prosperitatea și creșterea în viitor, ci și locuri de muncă de calitate. Am 
prezentat Planul industrial al Pactului verde și Actul privind industria cu zero emisii nete 
pentru a crea un mediu propice astfel încât întreprinderile să producă tehnologii esențiale în 
UE. În același timp, cea mai bună tehnologie este inutilă în lipsa lucrătorilor calificați care să 
o poată instala și utiliza. Iată de ce competențele reprezintă un pilon esențial al planului 
nostru. Anul European al Competențelor va pune accentul pe dezvoltarea competențelor, iar 
implicarea partenerilor sociali este esențială pentru succes.” 

Din partea președinției prin rotație a Consiliului UE, prim-ministrul suedez, Ulf 
Kristersson, a adăugat: „Cea mai importantă sarcină a UE este să sprijine Ucraina după 
invazia masivă a Rusiei. Războiul Rusiei are consecințe ample și pentru restul lumii. În 
prezent, Europa este afectată de prețurile mari ale energiei și de inflație, care pun în 
dificultate o mare parte dintre întreprinderi și cetățeni. Președinția suedeză își propune ca 
Europa să devină mai verde, mai sigură și mai liberă. Trebuie să valorificăm punctele forte 
ale economiilor noastre pentru a îmbunătăți calitatea vieții în UE și pentru a ne consolida 
influența pe plan mondial și securitatea. Este fundamental să sporim competitivitatea 
Europei. Partenerii sociali responsabili și dialogul social eficace pot contribui la acest lucru, 
prin absorbirea șocurilor de pe piața forței de muncă și prin sprijinirea perfecționării și a 
recalificării, facilitând astfel tranziția pe piețe ale forței de muncă în schimbare.” 

Secretara generală a Confederației Europene a Sindicatelor (CES), Esther Lynch, 
a afirmat următoarele: „Lucrătorii europeni se confruntă în prezent cu o reducere uriașă a 
puterii lor de cumpărare și a nivelului de trai ca urmare a unei crize a inflației cauzate de 
profiturile excedentare ale întreprinderilor. Din acest motiv, nu ar trebui să existe o 
uniformizare la un nivel inferior în numele competitivității. 

Dimpotrivă, cea mai bună modalitate de a sprijini industria europeană și lucrătorii săi 
este creșterea productivității prin investiții în tehnologie și formare, iar nu prin reducerea 
salariilor sau a standardelor. 

Productivitatea întreprinderilor europene este obstrucționată în primul rând de 
faptul că investițiile publice nu sunt nici pe departe suficiente față de ceea ce este necesar și 
că investițiile private, ca pondere din PIB, reprezintă actualmente jumătate din situația din 
2000, în timp ce 50-60 % din forța de muncă nu posedă competențele de care au nevoie 
industriile noastre și nici nu i se oferă posibilitatea de a beneficia de formare pentru a 
dobândi aceste competențe. 

UE ar trebui să urmeze abordarea reciproc avantajoasă a competitivității adoptată de 
administrația Biden din SUA, și să investească în industrie pentru a se asigura că aceasta este 
adecvată pentru viitor, utilizând în același timp condițiile sociale pentru a crea locuri de 
muncă de calitate și a spori nivelul de trai.” 

Președintele BusinessEurope, Fredrik Persson, care reprezintă angajatorii 
(BusinessEurope, SGI Europe, SMEunited), a precizat următoarele: „Liderii europeni trebuie 
să îmbunătățească de urgență condițiile de investiții în Uniunea Europeană pentru a 
consolida competitivitatea întreprinderilor europene. Răspunsul la provocările în privința 
competitivității cu care se confruntă Europa nu poate consta într-o cursă a subvențiilor. UE 
trebuie să soluționeze nevoia urgentă de a oferi întreprinderilor, în special IMM-urilor, o 
marjă de manevră în ceea ce privește reglementarea. Trebuie să sprijine tranziția către o 
economie verde prin programe specifice ale UE, prin cheltuieli eficace și cu impact în temeiul 
Mecanismului de redresare și reziliență și al NextGenerationEU și printr-un cadru temporar 
mai flexibil și mai simplu privind ajutoarele de stat, asigurând totodată condiții de 
concurență echitabile. Trebuie să abordeze provocări pe termen lung, cum ar fi impozitele 
ridicate, piețele de capital subdezvoltate și lipsa investițiilor în cercetare și dezvoltare și în 
infrastructurile critice. Anul European al Competențelor este o ocazie excelentă de a remedia 
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lacunele în materie de competențe și de a îmbunătăți răspunsul sistemelor de formare la 
evoluția nevoilor pieței de muncă.” 

Punctele de vedere menționate în acest text aparțin persoanei sau organizației în cauză 
și nu constituie în ansamblu punctul de vedere al Consiliului sau al Consiliului European. 

III.  ȘTIRI 

1. Conferința Internațională a Donatorilor „Împreună pentru oamenii din Turcia 
și Siria” 

La data de 20 martie 2023, la Bruxelles, Comisia Europeană și președinția suedeză a 
Consiliului Uniunii Europene au găzduit Conferința Internațională a Donatorilor în sprijinul 
oamenilor din Turcia și din Siria afectați de recentele cutremure devastatoare. 

Organizată în cooperare cu autoritățile din Turcia, această conferință a donatorilor a 
reunit peste 60 de participanți - state membre ale UE, țări candidate și potențial candidate, 
țări vecine și partenere, membri ai G20 (cu excepția Rusiei), state membre ale Consiliului de 
Cooperare pentru Statele Arabe din Golf, precum și ONU, organizații internaționale, actori 
din domeniul umanitar și instituții financiare internaționale și europene. 

Conferința a avut loc astăzi, la ora 13.00, iar în deschidere au luat cuvântul Ursula von 
der Leyen, președinta Comisiei Europene, și prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, în 
numele președinției suedeze. 

Sesiunea de deschidere a fost urmată de o prezentare despre „Viziunea privind 
impactul cutremurelor și redresarea în urma acestora”, la care a participat comisarul pentru 
gestionarea crizelor, Janez Lenarčič. Sesiunea de asumare a angajamentelor din partea 
donatorilor a fost prezidată de comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, și 
de ministrul suedez al cooperării internaționale pentru dezvoltare și comerț exterior, Johan 
Forssell. 

UE și statele sale membre intenționează să își asume un angajament important 
pentru a continua să ofere ajutor și să contribuie la procesul de redresare și de reconstrucție 
în Turcia, precum și pentru a continua să ofere ajutor și să contribuie la procesul de 
redresare și de reabilitare în Siria. UE face apel la alți parteneri internaționali și donatori 
mondiali să dea dovadă de solidaritate față de oamenii din Turcia și din Siria în aceste 
circumstanțe dificile, mobilizând angajamente pe măsura amplorii și a anvergurii daunelor. 

 

2. Previziunile economice de iarnă ale Comisiei Europene pentru România: 2,5% 
creștere economică în 2023 și 3% în 2024 

 Context 

Previziunile economice din iarna anului 2023 oferă o actualizare a previziunilor 
economice din toamna anului 2022, care au fost prezentate la 11 noiembrie 2022, 
concentrându-se pe evoluția PIB-ului și a inflației în toate statele membre ale UE. 

Aceste previziuni depind în mod esențial de ipoteza pur tehnică potrivit căreia 
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei nu va escalada, ci va continua pe parcursul perioadei 
analizate în previziuni. Prezentele previziuni se bazează și pe un set de ipoteze tehnice 
referitoare la cursurile de schimb, la ratele dobânzilor și la prețurile produselor de bază, 
fiind întemeiate pe datele disponibile până la 27 ianuarie. Pentru toate celelalte date-sursă, 
incluzând ipotezele referitoare la politicile publice, prezentele previziuni iau în considerare 
datele disponibile până la 1 februarie, inclusiv. 

Comisia Europeană publică în fiecare an două seturi de previziuni detaliate (în 
primăvară și în toamnă) și două seturi de previziuni intermediare (în iarnă și în vară). 
Previziunile intermediare cuprind valorile anuale și trimestriale ale PIB-ului și ale inflației 
tuturor statelor membre pentru anul în curs și pentru anul următor, precum și date agregate 
pentru UE și zona euro. 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/donors-conference-turkiye-and-syria_ro
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/donors-conference-turkiye-and-syria_ro
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Următoarele previziuni ale Comisiei Europene vor fi previziunile economice din 
primăvara anului 2023, programate a fi publicate în mai 2023. 

În primele trei trimestre ale anului 2022, PIB-ul real anual al României a crescut cu 
4,3 %, datorită consistenței formării brute de capital fix și sporirii semnificative a 
consumului privat, susținute de o creștere puternică a pieței forței de muncă și a salariilor, în 
combinație cu măsuri de sprijin guvernamental pentru atenuarea impactului prețurilor 
ridicate la energie. 

Se estimează că indicatorii pe termen scurt vor arăta că economia României a fost 
rezilientă în al patrulea trimestru, pe fondul evoluțiilor favorabile din sectorul serviciilor și 
al percepției economice pozitive și în pofida scăderii în continuare a producției în industria 
prelucrătoare. 

Pentru 2023, impactul negativ al inflației încă ridicate, al condițiilor stricte de 
finanțare și al încetinirii ritmului de creștere a celorlalte economii din UE vor reduce 
creșterea PIB-ului real al României la 2,5 %. 

Punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență ar trebui să contribuie la 
investiții puternice, care se preconizează că vor fi principalul motor al creșterii. Alte fonduri 
ale UE vor sprijini, de asemenea, investițiile. Consumul privat, deși afectat negativ de inflația 
ridicată, va crește probabil, ca urmare a creșterii salariului minim, a pensiilor și a salariilor 
din sectorul public, precum și a extinderii plafonării prețului la energie până în 2025. Se 
estimează că exporturile nete vor rămâne negative pe fondul unei monede puternice și al 
unei cereri scăzute pe piețele de export. 

Pentru anul 2024, se preconizează o sporire cu 3 % a ritmului creșterii economice, pe 
fondul diminuării presiunilor inflaționiste, al scăderii ratelor dobânzilor și al îmbunătățirii 
perspectivelor externe. 

Inflația anuală IAPC a încetinit în luna decembrie datorită scăderii prețurilor 
produselor energetice și alimentare, aducând media pe 12 luni la 12 % în 2022. Se estimează 
că inflația IAPC se va reduce și mai mult în perioada analizată în previziuni, dar numai într-o 
măsură modestă, deoarece presiunile inflaționiste se mențin la un nivel foarte ridicat în ceea 
ce privește componentele de bază precum serviciile, bunurile industriale neenergetice și 
alimentele prelucrate. Rata medie anuală a inflației IAPC este estimată la 9,7 % în 2023, 
înainte de a încetini la 5,5 % în 2024, ca urmare a extinderii plafonării prețurilor la energie, a 
scăderii prețurilor materiilor prime și a producerii unor efecte de bază.  

 La nivelul UE 
La aproape un an de la inițierea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva 

Ucrainei, economia UE a intrat în 2023 pe o bază mai bună decât se preconizase în toamnă. 
Previziunile intermediare din iarnă îmbunătățesc perspectivele de creștere pentru acest an 
la 0,8 % pentru UE și la 0,9 % pentru zona euro. În prezent se preconizează că ambele zone 
vor evita, la limită, recesiunea tehnică anticipată pentru începutul anului. De asemenea, 
previziunile diminuează ușor rata preconizată a inflației, atât pentru 2023, cât și pentru 
2024. 

 Perspectivele se îmbunătățesc datorită rezilienței sporite 
După expansiunea robustă din prima jumătate a anului 2022, ritmul de creștere a 

scăzut în al treilea trimestru, însă ușor sub așteptări. În al patrulea trimestru, în pofida 
șocurilor negative excepționale, economia UE a evitat scăderea preconizată în previziunile 
din toamnă. Rata anuală de creștere pentru 2022 este estimată în prezent la 3,5 % atât 
pentru UE, cât și pentru zona euro. 

Evoluțiile favorabile înregistrate de la previziunile din toamnă au îmbunătățit 
perspectivele de creștere pentru acest an. Diversificarea continuă a surselor de 
aprovizionare și o scădere bruscă a consumului au adus nivelurile stocurilor de gaz peste 
media sezonieră din ultimii ani, iar prețurile angro ale gazelor au scăzut cu mult sub 
nivelurile din perioada anterioară războiului. În plus, piața forței de muncă din UE a 
continuat să înregistreze rezultate foarte bune, rata șomajului rămânând la cel mai scăzut 
nivel istoric (6,1 %) până la sfârșitul anului 2022. Încrederea se îmbunătățește, iar sondajele 
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din luna ianuarie sugerează că activitatea economică va evita, de asemenea, o contracție în 
primul trimestru al anului 2023. 

Cu toate acestea, ne confruntăm în continuare cu dificultăți majore. Consumatorii și 
întreprinderile continuă să se confrunte cu costuri ridicate ale energiei, iar inflația de bază 
(inflația totală, excluzând energia și alimentele neprelucrate) a continuat să crească în luna 
ianuarie, erodând și mai mult puterea de cumpărare a gospodăriilor. Pe măsură ce presiunile 
inflaționiste persistă, se preconizează că înăsprirea politicii monetare va continua, afectând 
activitatea întreprinderilor și investițiile. 
Potrivit previziunilor intermediare din iarnă, creșterea preconizată pentru 2023 este de 
0,8 % în UE și de 0,9 % în zona euro, cu 0,5 și, respectiv, cu 0,6 puncte procentuale mai mare 
decât în previziunile din toamnă. Rata de creștere pentru 2024 rămâne neschimbată, 
situându-se la 1,6 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro. Până la sfârșitul perioadei 
analizate în previziuni, se preconizează că volumul producției va fi cu aproape 1 % mai mare 
decât cel estimat în previziunile din toamnă. 

 După ce a atins nivelul maxim în 2022, inflația va scădea în perioada analizată în 
previziuni 
Trei luni consecutive de moderare a inflației totale sugerează că s-a trecut de 

perioada în care s-a înregistrat nivelul maxim, astfel cum s-a anticipat în previziunile din 
toamnă. După ce a atins un maxim istoric de 10,6 % în luna octombrie, inflația a scăzut, 
estimarea-semnal din ianuarie scăzând la 8,5 % pentru zona euro. Scăderea a fost 
determinată în principal de diminuarea inflației prețurilor la energie, în timp ce inflația de 
bază nu a atins încă nivelul maxim. 

Previziunile privind inflația au fost revizuite ușor în sens descrescător față de 
toamnă, reflectând în principal evoluțiile de pe piața energiei. Se preconizează că în UE 
inflația totală va scădea de la 9,2 % în 2022 la 6,4 % în 2023 și la 2,8 % în 2024. În zona euro, 
se preconizează că aceasta va scădea de la 8,4 % în 2022 la 5,6 % în 2023 și la 2,5 % în 2024. 

 Riscurile care planează asupra perspectivelor sunt mai echilibrate 
Deși incertitudinea cu privire la previziuni rămâne ridicată, riscurile la adresa 

creșterii sunt, în linii mari, echilibrate. Cererea internă s-ar putea dovedi mai mare decât se 
preconizase dacă recentele scăderi ale prețurilor angro ale gazelor se vor repercuta mai 
puternic asupra prețurilor de consum și dacă consumul se va dovedi mai rezilient. Cu toate 
acestea, nu poate fi exclusă o posibilă inversare a scăderilor prețurilor respective, în 
contextul unor tensiuni geopolitice continue. Cererea externă s-ar putea dovedi, de 
asemenea, mai robustă în urma redeschiderii Chinei, ceea ce ar putea totuși alimenta inflația 
la nivel mondial. 

Riscurile de inflație rămân legate în mare măsură de evoluțiile de pe piețele energiei, 
reflectând unele dintre riscurile identificate la adresa creșterii economice. În special în 2024 
predomină riscurile de creștere a inflației, deoarece presiunile asupra prețurilor s-ar putea 
dovedi mai ample și mai puternice decât se preconizase, în cazul în care creșterea salariilor 
ar urma să se stabilizeze la rate peste medie în decursul unei perioade îndelungate. 

 
3.   Gestionarea migrației: noi inițiative pentru consolidarea gestionării integrate a 

frontierelor și pentru accelerarea returnărilor 

 Context 

Comunicarea privind gestionarea europeană integrată a frontierelor este o obligație 
în temeiul Regulamentului privind Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda 
de Coastă. Aceasta se bazează pe documentul de politică adoptat de Comisie la 24 mai 2022, 
la care au contribuit atât Consiliul, cât și Parlamentul European. Această strategie 
cuprinzătoare, care împărtășește o viziune comună tuturor instituțiilor UE, prezintă 
principalele linii ale activității noastre la frontierele externe. Analiza strategică a 
riscurilor furnizată de Frontex a fost luată în calcul, de asemenea, în prioritățile și orientările 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0303
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-publishes-strategic-risk-analysis-for-2022-2032-IeI5jq
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-publishes-strategic-risk-analysis-for-2022-2032-IeI5jq
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prezentate în cadrul comunicării. Aceasta este însoțită de două anexe care conțin acțiuni-
cheie. 

Recomandarea privind returnările actualizează Recomandarea din 2017 privind 
eficientizarea returnărilor și completează Strategia operațională pentru returnări mai 
eficace, din ianuarie 2023. 

Comisia a adoptat o comunicare ce prezintă cadrul strategic pentru gestionarea 
europeană integrată a frontierelor pe 5 ani și o recomandare adresată statelor membre 
privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare și accelerarea returnărilor. În 
cadrul reuniunii sale extraordinare din 9 februarie 2023, Consiliul European a reiterat 
importanța asigurării unui control eficace al frontierelor externe terestre și maritime ale UE, 
ca parte a unei abordări cuprinzătoare a migrației. Înainte de următoarea reuniune a 
Consiliului European în care se va face un bilanț al situației, Comisia realizează, prin 
intermediul acestor inițiative, o parte dintre acțiunile-cheie menționate în scrisoarea 
președintei von der Leyen și în concluziile Consiliului European din 9 februarie. 

 Eficacitatea gestionării europene integrate a frontierelor 

Prin comunicarea menționată, Comisia stabilește primul ciclu multianual de politică 
strategică privind gestionarea europeană integrată a frontierelor pentru următorii 5 ani. 

Acesta este rezultatul unui amplu proces de consultare între instituții care a condus la 
o viziune comună asupra gestionării frontierelor externe. Astfel rezultă un cadru coordonat 
pentru autoritățile naționale care gestionează frontierele, precum și pentru mai bine de 
120 000 de ofițeri ai acestor autorități și ai Frontex, orientându-le activitatea zilnică. 
Prioritățile-cheie ale strategiei au 15 componente esențiale, printre care se numără 
următoarele: 

 Controlul la frontiere, sprijinit prin cooperarea la scară largă în domeniul IT și între 
agenții pentru a îmbunătăți guvernanța în materie de migrație și pregătirea pentru situații 
de criză. Acest lucru va fi asigurat prin utilizarea unei infrastructuri de ultimă generație și a 
unei supravegheri eficace, cum ar fi cu ajutorul camerelor de luat vederi și al dronelor, prin 
tablouri naționale și situaționale coerente și cuprinzătoare, printr-o punere în aplicare 
eficientă a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) și o analiză 
solidă a riscurilor. Sistemele de informații ale UE destinate gestionării frontierelor externe 
(Sistemul de informații Schengen, Sistemul de intrare/ieșire, Sistemul de informații privind 
vizele și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile) și 
interoperabilitatea acestora vor facilita trecerea frontierei. O cooperare sporită între toate 
autoritățile de la nivel național și de la nivelul UE este esențială pentru a înțelege, identifica 
și răspunde mai bine provocărilor de la frontierele externe ale UE. 

 Operațiunile de căutare și salvare reprezintă o componentă-cheie a gestionării europene 
integrate a frontierelor. Nevoia de coordonare între statele de pavilion și cele de coastă și 
necesitatea de a dezvolta bune practici privind schimbul complet și în timp util de informații 
se numără printre priorități. 

 Un sistem comun al UE pentru returnări: o mai bună coordonare între autoritățile 
naționale și agențiile europene este o componentă esențială pentru îmbunătățirea 
returnărilor. Statele membre pot beneficia de sprijin din partea Frontex pentru toate etapele 
procesului de returnare. Coordonatorul pentru returnare, sprijinit de Rețeaua la nivel înalt 
pentru returnări, va coordona punerea în aplicare a strategiei operaționale pentru returnări 
mai eficace. 

 Cooperarea cu țările terțe ar trebui intensificată pentru a contribui la consolidarea 
capacităților operaționale ale acestor țări în domeniile controlului la frontiere, analizei 
riscurilor, returnării și readmisiei și combaterii introducerii ilegale de migranți. În acest 
sens, se va acorda o atenție deosebită vecinătății estice și sudice, precum și țărilor terțe din 
care pornesc principalele rute de migrație către UE sau care sunt traversate de rutele 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32017H0432
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32017H0432
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3cc3cecc-9bd8-11ed-b508-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3cc3cecc-9bd8-11ed-b508-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF


10 
 

respective. Acest lucru contribuie la dezvoltarea unor parteneriate reciproce și globale în 
materie de migrație cu țările de origine și de tranzit. 

 Respectarea deplină a drepturilor fundamentale: protecția frontierelor UE trebuie să se 
facă cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Acțiunile actorilor de la nivelul UE și 
de la nivel național trebuie să se desfășoare în deplină conformitate cu dreptul UE, inclusiv 
cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu dreptul internațional, inclusiv prin mecanisme 
eficace de monitorizare. 

 Consolidarea cooperării privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de 
returnare și accelerarea returnărilor 

Un sistem eficace al UE în materie de returnări este un element central al unui sistem 
funcțional de migrație și azil, precum și al abordării cuprinzătoare prezentate în noul Pact 
privind migrația și azilul. Acesta poate avea, de asemenea, un efect disuasiv asupra migrației 
nesigure și ilegale, contribuind la prevenirea exploatării migranților prin subminarea 
modelului economic al rețelelor infracționale de introducere ilegală de migranți și prin 
promovarea unor căi de intrare legale și sigure. 

Prin recomandarea prezentată astăzi, Comisia oferă orientări privind punerea în aplicare a 
recunoașterii reciproce a deciziilor de returnare, eliminând astfel o lacună din acquis-ul în 
materie de returnare. De asemenea, Comisia actualizează orientările anterioare pe care le-a 
furnizat în 2017 cu privire la returnări și sprijină acțiunile statelor membre de facilitare și 
accelerare a returnărilor. 

 Printre elementele de bază ale recomandării se numără: 

 Recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare: Datorită noului Sistem de informații 
Schengen care a intrat în vigoare la 7 martie, statele membre pot dispune în prezent de 
semnalări imediate privind o decizie de returnare a unui resortisant al unei țări terțe emisă 
de un alt stat membru. Acest lucru permite recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare 
în cadrul UE și executarea rapidă a returnărilor de oriunde din Europa. Frontex va fi 
pregătită să sprijine statele membre care efectuează returnări. 

 Returnări mai eficiente: Statele membre pot stabili legături mai strânse între autoritățile 
care gestionează azilul și returnările prin intermediul unui sistem informatic de gestionare a 
cazurilor de returnare bazat pe modelul elaborat de Frontex, aliniat la Regulamentul privind 
poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european. Acest lucru va asigura accesul în 
timp util la informații privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de 
returnare. Recomandarea oferă, de asemenea, orientări privind prevenirea riscului de 
sustragere și privind măsurile alternative la luarea în custodie publică – o măsură trebuie 
aplicată doar în ultimă instanță. 

 Stimulente pentru returnarea voluntară: Este necesar ca informațiile privind returnarea 
să fie furnizate în faza inițială a procesului, inclusiv în timpul procesului de azil. Statele 
membre ar trebui să instituie structuri de consiliere în materie de returnare și de 
reintegrare pentru a promova returnarea voluntară. Pentru resortisanții țărilor terțe înscriși 
în aceste programe, returnările voluntare pot fi încurajate prin absența interdicțiilor de 
intrare. 

 Etapele următoare 

În ceea ce privește gestionarea europeană integrată a frontierelor, Frontex are la 
dispoziție 6 luni pentru a transpune această direcție strategică într-o strategie operațională 
și tehnică. Statele membre au, la rândul lor, la dispoziție 12 luni pentru a-și actualiza 
strategiile naționale. 
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Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a le sprijini în ceea ce 
privește punerea în aplicare operațională a acestor acțiuni. O evaluare a politicii strategice 
pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor este prevăzută peste 4 ani, în vederea 
definirii unui nou ciclu multianual de politică în 2027. De asemenea, Comisia va efectua în 
acest an o evaluare a Regulamentului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel 
european. 

În ceea ce privește returnările, pentru a monitoriza punerea în aplicare a 
recomandării, statele membre vor raporta anual Comisiei, inclusiv cu privire la numărul de 
decizii de returnare ale altor state membre pe care le-au recunoscut.  

Sunt disponibile fonduri specifice în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare 
și al Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize, în special pentru 
recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare și pentru o mai bună dotare a polițiștilor 
de frontieră și a gărzii de coastă, scopul fiind protecția eficace a frontierelor externe. Pentru 
punerea în aplicare a recomandării privind returnările se va acorda sprijin suplimentar care 
va fi însoțit de sprijin operațional și tehnic din partea agențiilor noastre. 

4.  Comisia publică Raportul general pentru anul 2022: solidaritatea UE în acțiune 
în contextul provocărilor geopolitice 

Raportul prezintă principalele activități ale UE din 2022, cu un accent puternic pe 
răspunsul UE la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pe solidaritatea de 
neclintit cu Ucraina. 

Este de menționat, în special, faptul că UE a adoptat peste 200 de măsuri menite să 
ajute statul și poporul ucrainean și să sprijine statele membre în abordarea, în principal, a 
consecințelor asupra economiei și securității energetice ale Europei. Aproximativ 4 milioane 
de persoane care au fugit din calea războiului au beneficiat de protecție temporară în statele 
membre. UE a adoptat nouă pachete de sancțiuni aspre pentru a reduce capacitatea Rusiei de 
a purta războaie și a mobilizat aproape 50 miliarde EUR în sprijinul Ucrainei. 

De asemenea, UE a acționat în mod decisiv pentru a-și elimina treptat dependența de 
combustibilii fosili din Rusia, pentru a sprijini cetățenii care se confruntă cu facturi ridicate 
la energie și pentru a accelera tranziția UE către o energie curată. Datorită planului său 
REPowerEU, și-a diversificat treptat sursele de aprovizionare, a atins niveluri record de 
stocare a gazelor (peste 95 % în noiembrie) și și-a depășit obiectivul de reducere a 
consumului de gaze. 

De asemenea, UE a continuat să obțină rezultate în ceea ce privește agenda sa verde și 
creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, precum și să pună în aplicare, cu succes, planul 
de redresare NextGenerationEU  în valoare de 800 miliarde EUR. UE a rămas pe 
calea Pactului verde: emisiile sale interne nete au fost cu 30 % mai mici decât în 1990 și este 
pe drumul cel bun în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor pentru 2030. De asemenea, 
UE și-a majorat obiectivul pentru 2030 privind sursele regenerabile de energie la 45 % în 
comparație cu obiectivul anterior de 40 %; s-a ajuns la acorduri politice importante privind 
revizuirea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, crearea unui Fond pentru 
atenuarea impactului social al acțiunilor climatice și punerea în aplicare a noului mecanism 
de ajustare la frontieră în funcție de carbon. 

 
În sectorul digital, anul a fost marcat de adoptarea Actului legislativ privind serviciile 

digitale și a Actului legislativ privind piețele digitale, precum și a noilor reglementări privind 
încărcătoarele universale. În ceea ce privește egalitatea, s-au luat hotărâri decisive în ceea ce 
privește Directiva privind femeile în consiliile de administrație, măsurile privind 

https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2022/en/#subchapter1-2
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2022/en/#subchapter1-2
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2022/en/#subchapter2-2
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2022/en/#subchapter6-1
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2022/en/#subchapter3-2
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transparența salarială și Directiva privind salariile minime adecvate. Raportul este 
disponibil în toate limbile oficiale ale UE, atât online, cât și sub formă de carte ilustrată în 
întregime. 
 

5.   Funcționarea SEAE și consolidarea rolului UE în lume 

În data de 15 martie a.c. a fost adoptată recomandarea Parlamentului European 
adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate prin care se face bilanțul funcționării SEAE și se 
pledează pentru consolidarea rolului UE în lume.  

Tratatele clarifică faptul că rolul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) este 
de a asista Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate/Vicepreședintele Comisiei și de a lucra în cooperare cu serviciile diplomatice ale 
statelor membre. De asemenea, SEAE trebuie să fie consultat de Comisie cu privire la 
chestiuni legate de acțiunea externă a UE în exercitarea funcțiilor sale.  

Este momentul să se reformeze procesul decizional al UE, prin utilizarea astfel 
deplină și mai eficientă a instrumentelor de putere coercitivă și necoercitivă ale UE, inclusiv 
prin introducerea fără întârzieri suplimentare a votului cu majoritate calificată (VMC) 
pentru procesul decizional în anumite domenii de politică externă ale UE, cum ar fi 
sancțiunile, drepturile omului și protecția dreptului internațional, cu excepția deciziilor de 
creare a unor misiuni sau operațiuni militare cu mandat executiv în cadrul politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC), pentru care este încă necesară unanimitatea, 
asigurându-se, în același timp, că acțiunile externe și interne ale UE sunt interconectate în 
mod coherent. 

UE trebuie să continue să avanseze către o diplomație europeană proprie și 
autonomă în toate domeniile, inclusiv diplomația publică și culturală, economică, climatică, 
digitală și cibernetică, printre altele, condusă de un serviciu diplomatic al UE care are la bază 
o cultură diplomatică comună provenind din perspectiva UE. 

În discursul său din cadrul Conferinței anuale a ambasadorilor UE din 2022, VP/ÎR a 
identificat deficiențe în serviciul diplomatic al UE și în politicile externe ale UE în ansamblu 
și a solicitat ca acestea să fie abordate în mod eficace pentru a-și consolida capacitatea, 
eficiența și eficacitatea politicilor. 

Schimbările contextului geopolitic din ultimii ani, inclusiv pandemia de COVID-19 și 
agresiunea Rusiei în Ucraina, au sporit în mod semnificativ solicitările adresate UE de a 
mobiliza țările partenere și de a construi alianțe regionale și mondiale în jurul priorităților 
strategice ale UE și, în același timp, au evidențiat înțelegerea deficitară a perspectivei UE în 
țările partenere din întreaga lume, precum și limitele influenței politice a UE. 

În acest sens, rolul și capacitatea SEAE de a defini orientarea strategică și de a 
contribui la punerea în aplicare a instrumentelor financiare externe ale UE ar trebui 
consolidate. 

Având în vedere cele de mai sus, Parlamentul a recomandat Consiliului, Comisiei și 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate următoarele: 

- să ia măsuri eficace pentru a îmbunătăți coordonarea și integrarea politicii externe a 

UE și a dimensiunii externe a politicilor interne ale UE, în special migrația, comerțul și 

energia; 

- să consolideze structura de coordonare strategică alcătuită din toți comisarii 

relevanți, VP/ÎR și serviciile Comisiei și ale SEAE pentru a asigura coerența, sinergia, 

transparența și responsabilitatea acțiunii externe a UE, inclusiv a instrumentelor sale 

de finanțare externă, a altor politici și programe relevante și a coerenței politicilor în 

favoarea dezvoltării; 

- să se asigure că SEAE are responsabilitatea generală și rolul instituțional de 

conducere pentru desfășurarea tuturor relațiilor externe ale UE, inclusiv în ceea ce 

https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2022/ro/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73b364e-c180-11ed-8912-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73b364e-c180-11ed-8912-01aa75ed71a1
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privește dimensiunile externe ale politicilor interne, și că Înaltul Reprezentant are 

prioritate în cazul unor diferențe de opinii în cadrul grupului de comisari pentru o 

Europă mai puternică pe plan internațional; 

- să sporească influența și eficacitatea politicii externe a UE prin asigurarea utilizării 

depline a votului cu majoritate calificată pentru anumite domenii de politică externă, 

cum ar fi drepturile omului și protecția dreptului internațional, precum și pentru 

impunerea de sancțiuni, și cu excepția deciziilor de creare și desfășurare a misiunilor 

sau operațiilor militare cu mandat executiv în cadrul PSAC, pentru care unanimitatea 

trebuie încă să fie necesară, astfel cum se prevede în tratat; să țină seama de faptul că, 

chiar și în cadrul votului cu majoritate calificată, obiectivul ar trebui să fie obținerea 

unui consens cât mai larg posibil și, dacă este posibil, a unanimității; să exploreze alte 

opțiuni care ar putea fi puse în aplicare între timp, cum ar fi introducerea unei 

„obligații de rezultat”, care să impună statelor membre să continue discuțiile cu 

privire la o chestiune specifică până la luarea unei decizii; 

- să permită UE și statelor sale membre să se exprime cu o singură voce în cadrul ONU 

și al altor foruri multilaterale; reiterează faptul că Parlamentul consideră că, pentru a-

și urmări obiectivele și interesele, UE trebuie să încerce să ajungă la poziții comune în 

problemele ridicate în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, prin coordonarea în 

Consiliul UE și între instituțiile UE; 

- să colaboreze cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a aborda poziția 

dominantă a țărilor nedemocratice în unele dintre cele mai importante organisme ale 

organizațiilor internaționale, inclusiv ONU și agențiile sale; să consolideze 

comunicarea diplomatică cu toate statele care s-au abținut sau nu au participat la 

votul rezoluțiilor Adunării Generale a ONU din 2 martie 2023 și 12 octombrie 2022 

pentru a explica gravitatea agresiunii Rusiei și necesitatea unui răspuns unanim din 

partea comunității internaționale; 

- ca SEAE să primească un rol mai clar și să își afirme în mod proactiv rolul de lider în 

propunerea de elaborare a politicilor, astfel încât să se poată elabora politici 

desfășurate, definite și puse în aplicare pe baza solidarității politice reciproce între 

statele membre; 

- să sprijine pe deplin implicarea și activitatea delegațiilor UE în ceea ce privește 

protecția și promovarea drepturilor omului în țările terțe; să se asigure că statele 

membre și ambasadele acestora sunt, de asemenea, pe deplin implicate și acordă 

prioritate protecției și promovării drepturilor omului, care nu ar trebui realizate 

numai de delegațiile UE în general; 

- să integreze pe deplin principiul „mai mult pentru mai mult” în relațiile cu țările terțe, 

prin care UE va dezvolta parteneriate mai puternice cu acele țări care împărtășesc 

principiile PESC și PSAC și valorile fundamentale ale Uniuni și principiul „mai puțin 

pentru mai puțin” în cele cu țările terțe care disprețuiesc în mod evident drepturile 

omului și dreptul internațional și să adapteze în consecință nivelul și intensitatea 

angajamentului UE, în special în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, 

beneficiile comerciale și accesul la programele UE; 

- să ia în considerare, la stabilirea alocărilor financiare în programarea Instrumentului 

de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) – 

Europa globală și Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III), bilanțul 

țărilor partenere în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor și 

angajamentelor internaționale, inclusiv a Agendei 2030, a convențiilor internaționale 

privind drepturile omului și a Acordului de la Paris, precum și respectarea de către 

acestea a oricăror relații contractuale cu Uniunea. 
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- să adapteze structura SEAE pentru a dezvolta priorități strategice și a-i permite să 

conducă acțiunile UE, inclusiv noua politică de extindere, amenințările cibernetice și 

hibride și dezinformarea, dezvoltarea de instrumente de apărare și alte provocări 

emergente, având în vedere evoluțiile geopolitice fundamentale în curs și să aloce 

resurse în funcție de aceste priorități, evitând, în același timp, funcționarea 

compartimentată; 

- să instituie un sistem de alertă rapidă pentru SEAE și Parlament, care să fie informate 

în mod corespunzător cu privire la situațiile de pe teren; 

- să se asigure că resursele financiare disponibile, expertiza personalului și politica 

privind recrutările, inclusiv cerințele mai stricte de calificare pentru funcțiile cele mai 

importante, corespund nivelului de ambiție și să sprijine flexibilitățile operaționale 

necesare pentru a permite SEAE să reacționeze în timp real la provocările geopolitice 

emergente; 

- să țină cont de necesitatea tot mai mare de a combate spionajul și influența străină 

răuvoitoare, utilizate din ce în ce mai mult pentru a submina ordinea democratică în 

Uniune și în țările din vecinătatea Uniunii; 

- să intensifice participarea delegațiilor UE la platformele de comunicare socială, la 

televiziune și la dezbateri, inclusiv în limbile locale, pentru a se angaja în lupta 

discursurilor, astfel încât să prevină campaniile de dezinformare; 

- să pună capăt duplicării personalului, resurselor și responsabilității Comisiei și a 

SEAE în delegațiile UE; să transforme delegațiile UE în adevărate ambasade ale UE, cu 

un lanț clar de comandă pentru personalul lor, inclusiv pentru funcționarii Comisiei, 

condus de ambasadorul UE pentru țară și sub responsabilitatea unică a SEAE, lucrând 

în strânsă coordonare cu reprezentanțele diplomatice ale statelor membre; 

- să ia în considerare instituirea unui sistem de flux de informații de la statele membre 

către SEAE cu privire la chestiuni externe și de securitate care apar în afara Uniunii; 

să îmbunătățească protocoalele de securitate ale serviciilor de informații și/sau cu 

informații sensibile; 

- să maximizeze cooperarea și coordonarea cu președinția prin rotație și cu miniștrii 

afacerilor externe din statele membre, inclusiv prin încredințarea unor sarcini și 

misiuni specifice în numele Uniunii, pentru a asigura angajamentul politic, 

vizibilitatea și unitatea adecvate ale UE; 

- să invite SEAE să ia în considerare actualizarea Strategiei globale pentru politica 

externă și de securitate a Uniunii Europene din 2016, ținând seama de Busola 

strategică a UE și de necesitatea de a acționa într-un mod integrat în ceea ce privește 

PSAC; să adopte un program de lucru cu priorități politice la începutul fiecărui 

mandat, care să prezinte, în special, planurile de integrare a politicii externe a UE și a 

dimensiunii externe a politicilor interne ale UE; să însărcineze SEAE cu efectuarea 

unei revizuiri strategice periodice a documentului; 

- să adapteze fără întârziere organizarea SEAE și a serviciilor corespunzătoare ale 

Comisiei la noile nevoi strategice care decurg din noul context geopolitic, acordând o 

atenție deosebită regiunii arctice și, printre altele, în ceea ce privește strategia „Global 

Gateway” a UE, diplomația digitală și în domeniul climei, America Latină, Asia 

Centrală și regiunea indo-pacifică; să permită mandate flexibile, astfel încât să fie în 

măsură să reacționeze prompt la amenințările existente și la cele noi, emergente; 

- să consolideze în mod semnificativ și urgent Capacitatea militară de planificare și 

conducere a Uniunii (MPCC), care ar trebui să fie structura de comandă și control 

preferată, inclusiv pentru operațiunile militare executive și în special pentru 

operațiunile viitoarei capabilități de desfășurare rapidă; să realizeze atingerea 
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imediată a capacității operaționale depline a MPCC, inclusiv o creștere considerabilă a 

personalului cu până la 250 de angajați, precum și o modernizare a infrastructurii și a 

echipamentelor, în conformitate cu concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2018, 

care au stabilit anul 2020 ca termen-limită în acest sens; 

- să se asigure că numirea reprezentanților speciali ai UE, a trimișilor UE și a 

ambasadorilor UE poate fi confirmată numai după o evaluare pozitivă din partea 

Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului; 

- să crească accesul Parlamentului la documente, deoarece un schimb formal mai bun 

de informații va îmbunătăți cooperarea și înțelegerea între instituții; să actualizeze 

Acordul interinstituțional din 20 noiembrie 2002 dintre Parlamentul European și 

Consiliu privind accesul Parlamentului European la informații sensibile ale 

Consiliului din domeniul politicii de securitate și apărare; 

- să actualizeze Strategia SEAE privind egalitatea de gen și egalitatea de șanse 2018-

2023, incluzând angajamente politice concrete, măsurabile și obligatorii privind 

prezența femeilor în posturi de conducere, în conformitate cu țintele și obiectivele 

GAP III și incluzând obiective de diversitate, în special în ceea ce privește rasa, 

capacitatea și originea etnică; 

- să ia măsuri serioase și sustenabile pentru a îmbunătăți echilibrul geografic în cadrul 

personalului SEAE la toate nivelurile, în special în ceea ce privește posturile de 

conducere de nivel superior și șefii delegațiilor UE; să ia măsuri pentru a asigura o 

mai mare diversitate geografică a personalului din cadrul departamentelor și al 

delegațiilor UE și să prevină suprareprezentarea anumitor state membre. 
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