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În continuare, se pune la dispoziția delegațiilor proiectul de concluzii adoptat de Consiliul European
în cadrul reuniunii sus-menționate.

EUCO 1/19

RO

Concluzii – 21 și 22 martie 2019
I.

LOCURI DE MUNCĂ, CREȘTERE ECONOMICĂ ȘI COMPETITIVITATE

1.

Consiliul European a desfășurat un schimb de opinii cu privire la situația economică actuală.
Acesta aprobă domeniile prioritare în materie de politici cuprinse în analiza anuală a creșterii
și invită statele membre să le reflecte în viitoarele lor programe naționale de reformă și
programe de stabilitate sau de convergență, cu scopul de a favoriza creșterea economică și
locurile de muncă prin intermediul investițiilor și al reformelor. De asemenea, acesta aprobă
proiectul de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro.

2.

O bază economică solidă are o importanță capitală pentru prosperitatea și competitivitatea
Europei, precum și pentru rolul său pe scena mondială. Acest lucru ar trebui să se realizeze
printr-o abordare integrată care să ia în discuție provocările mondiale, tehnologice, în materie
de securitate și de sustenabilitate actuale și emergente și care să conecteze toate politicile și
dimensiunile relevante: uniunea economică și monetară care ar trebui aprofundată, piața unică
sub toate dimensiunile sale, ca piatră de temelie a creșterii economice a Uniunii; o politică
industrială fermă, care să îi permită UE să rămână o putere industrială; o politică digitală
orientată spre viitor, adaptată unei epoci a transformării digitale și creșterii economiei datelor
și o politică comercială ambițioasă și solidă, care să asigure o concurență loială, reciprocitate
și beneficii mutuale. Ar trebui să se acorde atenția cuvenită unui mediu de afaceri îmbunătățit
pentru IMM-uri, dezvoltării competențelor și dimensiunii sociale.

3.

În acest scop, Consiliul European solicită UE și statelor sale membre să ia măsuri în
următoarele direcții:
–

piața unică ar trebui aprofundată și consolidată și mai mult, cu un accent deosebit pe
dezvoltarea unei economii a serviciilor și pe integrarea serviciilor digitale; obstacolele
nejustificate rămase trebuie îndepărtate, pe baza comunicării Comisei din noiembrie
2018, și fără a se crea altele noi. Ar trebui luate și alte măsuri pentru a se aprofunda
uniunea piețelor de capital și uniunea energetică și pentru a se asigura o impozitare
echitabilă și eficace. Comisia este invitată să elaboreze, până în martie 2020, în strânsă
coordonare cu statele membre, un plan de acțiune pe termen lung pentru o mai bună
punere în aplicare și o mai bună asigurare a respectării normelor legate de piața unică;
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–

dată fiind importanța unei baze industriale integrate, durabile și competitive pe plan
mondial, Comisia este invitată să prezinte, până la sfârșitul lui 2019, o viziune pe
termen lung privind viitorul industriei UE, împreună cu măsuri concrete de
implementare. Aceasta ar trebui să abordeze provocările cu care se confruntă industria
europeană, luând în discuție toate domeniile de politică relevante;

–

UE trebuie să își accentueze eforturile pentru dezvoltarea unei economii digitale
competitive, sigure, favorabile incluziunii și etice, cu o conectivitate de talie mondială.
Ar trebui pus un accent deosebit pe accesul la date, partajarea și utilizarea acestora, pe
securitatea datelor și pe inteligența artificială, într-un climat de încredere. Consiliul
European așteaptă cu interes recomandarea Comisiei privind o abordare concertată a
securității rețelelor 5G;

–

pentru a rămâne competitivă la nivel mondial în ceea ce privește tehnologiile esențiale
și lanțurile valorice strategice, UE trebuie să încurajeze asumarea mai multor riscuri și
să intensifice investițiile în cercetare și inovare. Ar trebui luate măsuri care să sprijine și
mai mult Consiliul european pentru inovare și să faciliteze implementarea proiectelor
importante de interes european comun, asigurându-se totodată condiții de concurență
echitabile, precum și un mediu de reglementare și un cadru privind ajutoarele de stat
care să fie propice inovării;

–

ar trebui asigurată concurența loială în cadrul pieței unice și la nivel mondial, atât pentru
a se proteja consumatorii, cât și pentru a se stimula creșterea economică și
competitivitatea, în concordanță cu interesele strategice pe termen lung ale Uniunii.
Vom continua să actualizăm cadrul nostru european în domeniul concurenței, din
perspectiva noilor evoluții tehnologice și de pe piața mondială. Comisia intenționează să
identifice, înainte de sfârșitul anului, modalitatea de eliminare a lacunelor din legislația
UE, pentru a aborda pe deplin efectele de denaturare pe piața unică determinate de
participațiile unor state străine și de finanțările furnizate de acestea prin intermediul
ajutoarelor de stat;
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–

UE ar trebui să depună în continuare eforturi pentru o agendă ambițioasă și echilibrată
în materie de liber schimb prin încheierea de noi acorduri de liber schimb, promovarea
valorilor și standardelor UE și asigurarea unor condiții de concurență echitabile.
Consiliul European își reafirmă angajamentul față de un sistem comercial multilateral
deschis, bazat pe norme, având în centrul său un OMC modernizat, precum și
angajamentul de a rezista tuturor formelor de protecționism și denaturărilor. Consiliul
European solicită luarea măsurilor necesare în vederea punerii rapide în aplicare a
tuturor elementelor Declarației comune SUA-UE din 25 iulie 2018;

–

UE trebuie, de asemenea, să își protejeze interesele față de practicile neloiale ale țărilor
terțe, recurgând pe deplin la instrumentele de apărare comercială și la normele noastre
privind achizițiile publice, precum și asigurând o reciprocitate efectivă pentru
procedurile de achiziții publice cu țările terțe. Consiliul European solicită reluarea
discuțiilor privind Instrumentul pentru achiziții publice internaționale al UE;

–

noul cadru european de examinare a investițiilor străine le va permite statelor membre
să abordeze investițiile care amenință securitatea sau ordinea publică.

4.

Consiliul European va desfășura, în martie 2020, o dezbatere generală privind consolidarea
bazei economice a UE, plecând de la o contribuție cuprinzătoare din partea Comisiei.

II.

SCHIMBĂRILE CLIMATICE

5.

Consiliul European:
–

își reiterează angajamentul față de Acordul de la Paris și recunoaște că este necesar să se
accelereze eforturile globale de abordare a schimbărilor climatice din perspectiva celor
mai recente date științifice disponibile, mai ales a raportului special al IPCC referitor la
impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile preindustriale;
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–

accentuează că este important ca UE să prezinte, până în 2020, o strategie pe termen
lung ambițioasă, care să vizeze neutralitatea climatică în concordanță cu Acordul de la
Paris, ținând seama totodată de particularitățile statelor membre și de competitivitatea
industriei europene;

–

solicită să se finalizeze la timp strategiile naționale pe termen lung;

–

recunoaște că realizarea obiectivului Acordului de la Paris oferă oportunități
semnificative și un potențial important pentru creșterea economică, pentru crearea de
noi locuri de muncă și pentru dezvoltarea tehnologică, precum și pentru consolidarea
competitivității europene, acestea trebuind să fie valorificate concomitent cu asigurarea
unei tranziții corecte și echilibrate din punct de vedere social pentru toți;

–

îi solicită Consiliului să își intensifice lucrările în privința unei strategii climatice pe
termen lung în perspectiva unei noi discuții care se va desfășura în cadrul Consiliului
European în iunie 2019.

III. RELAȚIILE EXTERNE
6.

Consiliul European a pregătit summitul UE-China, care va avea loc la 9 aprilie 2019. A avut
un schimb de opinii privind relațiile generale cu China în contextul mondial.

7.

La cinci ani de la anexarea ilegală de către Rusia a Crimeei și a Sevastopolului, UE rămâne
fermă în angajamentul său față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. UE
reafirmă că nu recunoaște și continuă să condamne această încălcare a dreptului internațional,
care rămâne o provocare directă la adresa securității internaționale. UE își menține
angajamentul față de punerea în aplicare a politicii sale de nerecunoaștere.

8.

Consiliul European regretă profund pierderea de vieți omenești și distrugerile din Mozambic,
Malawi și Zimbabwe, provocate de ciclonul tropical Idai. Consiliul European a salutat
răspunsul de urgență furnizat deja de către Uniunea Europeană și statele sale membre și și-a
exprimat disponibilitatea să continue să sprijine țările în cauză, furnizând asistență umanitară
de urgență populațiilor afectate.
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IV.

ASIGURAREA UNOR ALEGERI LIBERE ȘI CORECTE ȘI COMBATEREA
DEZINFORMĂRII

9.

Salutând lucrările importante realizate în acest sens pe parcursul ultimelor luni, Consiliul
European solicită să se sporească și mai mult eforturile coordonate menite să abordeze
aspectele interne și externe ale dezinformării și să protejeze alegerile naționale și europene în
întreaga UE. Schimbul de informații este esențial în acest context, iar instituirea recentă a
sistemului de alertă rapidă reprezintă un important pas înainte. Consiliul European îndeamnă
operatorii privați, cum ar fi platformele online și rețelele sociale, să pună pe deplin în aplicare
codul bunelor practici și să asigure standarde mai ridicate în privința responsabilității și a
transparenței. Consiliul European solicită să se depună eforturi continue și coordonate pentru
a se proteja sistemele democratice ale Uniunii și a se combate amenințările imediate și pe
termen lung pe care le prezintă dezinformarea, ca parte integrantă a consolidării rezilienței UE
în fața amenințărilor hibride. Consiliul European va reveni la această chestiune cu ocazia
reuniunii sale din iunie, pe baza unui raport cuprinzând învățămintele desprinse elaborat de
președinție în cooperare cu Comisia și cu Înaltul Reprezentant, pentru a fundamenta răspunsul
nostru pe termen lung.
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