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Introducere

Jean-Claude Juncker,
președintele Comisiei
Europene, în timpul
discursului despre
starea Uniunii în 2015,
în fața Parlamentului
European. Strasbourg,
9 septembrie 2015.

La începutul mandatului meu, în noiembrie 2014, am promis un nou început
pentru Europa. Am promis că această Comisie se va concentra pe zece priorități politice, și anume principalele provocări cu care se confruntă societatea și
economia noastră. S-a dovedit că primul an al mandatului nostru, anul 2015,
a fost unul în care întreaga lume a fost cu ochii ațintiți la Uniunea Europeană
și a urmărit îndeaproape modul în care aceasta abordează crizele.
În ianuarie și în noiembrie au avut loc atacuri teroriste cutremurătoare la
Paris. Împreună cu statele membre, a trebuit să reducem riscul ca astfel de
atacuri brutale să devină un fenomen recurent. Agenda europeană privind
securitatea, adoptată în aprilie, a stabilit modul în care contribuie Uniunea
Europeană la abordarea mai eficientă și mai bine coordonată a luptei împotriva terorismului, a criminalității organizate și a criminalității cibernetice. În
cadrul acestei agende, Comisia Europeană a propus în luna decembrie o serie
de măsuri pentru intensificarea luptei împotriva terorismului și a traficului
ilegal de arme de foc și explozivi. Totodată, statele membre au ajuns la un
acord cu privire la propunerea Comisiei de creare a unui sistem de înregistrare a numelor pasagerilor din UE. Acest sistem va asigura că transportatorii
aerieni furnizează statelor membre ale Uniunii date referitoare la pasagerii
care intră sau ies din UE, ceea ce reprezintă un element important al politicii
noastre de securitate.
În paralel, în 2015, continentul nostru a înregistrat cea mai amplă migrație
umană în masă de la Al Doilea Război Mondial încoace: sute de mii de refugiați din zone de conflict au început să sosească în Europa. Peste un milion
de persoane au pornit într-o călătorie lungă și periculoasă, marea majoritate
fugind de războiul și de teroarea din Afganistan, Eritreea, Libia și Siria.
La începutul anului, Comisia a prezentat o politică globală în materie de
migrație și a luat măsuri imediate pentru a gestiona criza. Am triplat prezența noastră în Marea Mediterană, contribuind astfel la salvarea de vieți.
Am luptat împotriva rețelelor criminale care introduc ilegal migranți sau
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care fac trafic de ființe umane. Sub îndrumarea Comisiei, statele membre
au convenit asupra unor norme pentru transferul și reinstalarea a sute de
mii de persoane care aveau în mod vădit nevoie de protecție internațională. Agențiile Uniunii Europene ajută în continuare autoritățile naționale din
statele membre cele mai afectate, care sunt adeseori suprasolicitate, să
identifice, să verifice și să amprenteze migranții care sosesc pe teritoriul
lor, să accelereze prelucrarea solicitărilor de azil și să coordoneze repatrierea persoanelor care nu sunt eligibile pentru protecție. Totodată, Uniunea
Europeană a mobilizat miliarde de euro pentru a-i ajuta pe refugiații care
au ajuns pe meleagurile noastre, precum și în țările vecine, iar eforturile
depuse pentru a lupta împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți și
pentru a desființa grupurile care fac trafic de ființe umane au fost intensificate. În luna octombrie, la Bruxelles, 11 țări au convenit asupra unui plan
de 17 acțiuni menit să asigure o mișcare treptată, controlată și ordonată
a persoanelor de-a lungul rutei Balcanilor de Vest, iar în luna noiembrie, la
Valletta, s-a lansat un fond fiduciar al UE pentru situații de urgență destinat
Africii, care urmărește combaterea cauzelor profunde ale migrației ilegale
care obligă persoanele să fugă din țările lor și să emigreze: sărăcia, războaiele, persecuțiile, încălcarea drepturilor omului și dezastrele naturale.
Este limpede faptul că această criză a refugiaților nu va dispărea de la sine.
Ea a atras atenția asupra nevoilor imediate, dar a și scos la iveală multe dintre limitările politicii UE în domeniul migrației și ale instrumentelor de care
aceasta dispune. Oricare ar fi situația, trebuie să ne continuăm eforturile pentru a combate această criză, ceea ce vom și face. Noi, europenii, ar trebui să
ne amintim că Europa este un continent pe care aproape toată lumea a fost
la un moment dat un refugiat. Istoria noastră comună este marcată de exodul
a milioane de europeni care doreau să scape de persecuția politică sau religioasă, de război, de dictatură sau de opresiune.
În prima parte a anului 2015, am trecut printr-o perioadă dificilă în care statutul Greciei de membru al zonei euro a fost pus sub semnul întrebării. După
luni de tratative și după numeroase momente dificile, în luna august, s-a convenit în cele din urmă asupra unui nou program de sprijin pentru asigurarea
stabilității în Grecia. Nu m-am îndoit nicio clipă că vom găsi o soluție. Adoptarea monedei euro este o decizie irevocabilă și toți membrii zonei euro trebuie
să facă front comun pentru ca aceasta să funcționeze. Întrucât impactul crizei
din Grecia continuă să se resimtă în zona euro și în întreaga economie și societate europeană, aș dori totuși să văd că programul pe care l-am convenit
este respectat de fiecare guvern elen, trecut, prezent și viitor.
Criza se va încheia atunci când ocuparea forței de muncă din Europa va fi din
nou integrală. La ora actuală, în Uniunea Europeană există peste 23 de milioane de șomeri, iar acesta este un număr inacceptabil de mare. Există o nevoie clară de a investi în sursele de locuri de muncă și de creștere economică
din Europa, și anume în piața noastră unică, și este în mod evident necesar să
se finalizeze uniunea noastră economică și monetară pentru a crea condițiile
propice unei redresări pe termen lung. Până acum, am acționat pe ambele
fronturi.
De exemplu, planul de investiții în valoare de 315 miliarde de euro este în
curs de derulare și ar trebui să genereze peste două milioane de locuri de
muncă. Primele proiecte au fost deja lansate, iar acestora li se vor alătura și
mai multe. În același timp, am început modernizarea pieței noastre unice pentru a crea mai multe oportunități pentru cetățenii și pentru firmele din toate
cele 28 de state membre. Mulțumită unor proiecte precum piața unică digitală, uniunea piețelor de capital și uniunea energetică, reducem obstacolele
din calea activităților transfrontaliere și, în același timp, stimulăm inovarea,

Introducere

stabilim legături între talentele de care dispunem și oferim o gamă mai largă
de produse și servicii.
În luna iunie am prezentat, împreună cu președinții altor instituții-cheie ale
Uniunii Europene, un raport referitor la finalizarea uniunii noastre economice și monetare. Cei cinci președinți implicați au convenit asupra unei foi de
parcurs care ar trebui să ne permită să stabilizăm zona euro până la începutul anului 2017, iar apoi, pe baza unei convergențe reînnoite a economiilor
noastre, să depășim etapa rezistenței la criză și să avem noi perspective de
creștere. Această decizie politică de a ne îndrepta privirea către viitor în toiul
crizei din Grecia a fost una îndrăzneață.
Uniunea Europeană și statele sale membre au avut un rol primordial în obținerea acordului istoric de la Paris din decembrie, când 195 de țări au adoptat
prima înțelegere mondială cu forță juridică obligatorie în domeniul schimbărilor climatice. Acordul prevede un plan global de acțiune pentru evitarea
schimbărilor climatice periculoase prin limitarea încălzirii globale la sub 2 °C.
Acesta va îndrepta lumea către o tranziție mondială spre energia nepoluantă
și reprezintă un succes pentru Uniunea Europeană. Europa este de multă vreme liderul mondial în ceea ce privește acțiunile de combatere a schimbărilor
climatice, iar acordul de la Paris reflectă, în acest moment, ambițiile noastre
la scară mondială.
Ar fi mult mai multe de menționat aici, dar las detaliile pe seama raportului ce urmează. Trecând însă în revistă principalele provocări cu care ne-am
confruntat în ultimele 12 luni, concluzia inevitabilă pe care am tras-o a fost
că, atunci când ne confruntăm cu criza refugiaților, cu criza economică sau
cu probleme de politică externă, nu există decât un singur mod de a izbândi:
solidaritatea. Nu putem învinge decât dacă suntem cu adevărat o Uniune. Împreună, suntem mai puternici decât provocările cu care ne confruntăm. Este
timpul să avem ceva mai multă încredere în capacitatea Europei de a găsi
soluții comune la problemele resimțite acut și independent de fiecare stat
membru în parte.
La finele unui an dificil, în care însăși esența Uniunii Europene a fost pusă sub
semnul întrebării, este important ca noi, europenii, să ne amintim că Europa
este un paradis al stabilității în ochii cetățenilor din Orientul Mijlociu, din Africa și din restul lumii. Iar acesta este un lucru de care trebuie să fim mândri.

Jean-Claude Juncker
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PRIORITATEA 1
„Prima mea prioritate în
calitate de președinte
al Comisiei va fi
aceea de a consolida
competitivitatea Europei și
de a stimula investițiile în
vederea creării de locuri de
muncă.”
Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

Un nou impuls pentru
crearea de locuri
de muncă, creștere
economică și investiții
‣‣ În 2015, una dintre

prioritățile majore a fost
relansarea creșterii economice
a Uniunii, alături de crearea de
locuri de muncă și creșterea
investițiilor, fără a genera noi
datorii. Comisia a prezentat
propuneri de reforme
structurale și a pledat pentru
gestionarea responsabilă
a finanțelor. Pentru a restabili
nivelurile investițiilor în
economia Uniunii, Comisia
a lansat Planul de investiții
pentru Europa, precum și noi
instrumente financiare, în
cooperare cu Banca Europeană
de Investiții. Planul a fost
aprobat în timp record de
Parlamentul European și de
Consiliul Uniunii Europene, și
astfel a fost creat noul Fond
european pentru investiții
strategice. Fondul a fost dotat
cu o sumă inițială de 21 de
miliarde de euro din fonduri
europene și se preconizează
că va genera, datorită unui

efect de multiplicare, investiții
de 15 ori mai mari, cifrate la
peste 315 miliarde de euro.
Pe tot parcursul anului,
fondurile structurale și de
investiții europene, cu un buget
de 454 de miliarde de euro
pentru perioada 2014-2020,
au susținut investiții în domenii
prioritare pentru Uniune.
Programele operaționale
din cadrul Fondului social
european, în valoare de 86,4
miliarde de euro, au continuat
să investească în oameni;
în același timp, Uniunea
a mobilizat un miliard de
euro pentru a impulsiona
inițiativa privind ocuparea
forței de muncă în rândul
tinerilor, ajutându-i astfel să-și
găsească un loc de muncă.
La nivelul Uniunii au avut
loc negocieri intense pe
marginea situației financiare
și economice din Grecia. În

iulie, Comisia a lansat un plan
pentru locuri de muncă și
creștere economică în Grecia,
mobilizând un sprijin financiar
de până la 35 de miliarde de
euro până în 2020. Ulterior,
după încheierea cu succes
a negocierilor în luna august,
Comisia a semnat, acționând
în numele Mecanismului
european de stabilitate, un al
treilea program de ajustare
economică pentru Grecia.
Acordul a ajutat Grecia să evite
falimentul și i-a asigurat un
viitor în zona euro. Totodată,
el a creat condițiile pentru
mobilizarea unei asistențe
financiare în valoare de 86 de
miliarde de euro până în 2018,
condiționată de progresele
înregistrate de Grecia în
înfăptuirea reformelor
convenite.
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PRIORITATEA 2
‣‣ În 2015, Comisia a început

să-și implementeze strategia
de conectare a pieței unice
digitale. Strategia are ca
obiectiv eliminarea barierelor
online, care îngreunează
accesul cetățenilor Uniunii
la bunuri și servicii și care
împiedică start-upurile și
companiile din domeniul
internetului să profite pe deplin
de oportunitățile de creștere
online.
În luna mai, Comisia a făcut
primii pași în implementarea
acestei strategii care-și
propune să transforme cele 28
de piețe naționale ale Uniunii
într-o piață unică digitală, să
creeze sute de mii de noi locuri
de muncă și să contribuie cu
415 miliarde de euro pe an la
economia Uniunii.

În luna decembrie, instituțiile
Uniunii Europene au ajuns
la un acord istoric, care va
marca îndelung așteptata
eliminare a tarifelor de
roaming începând din iunie
2017, cu condiția adoptării
anumitor acte legislative.
De la data respectivă,
cetățenii vor putea călători pe
teritoriul Uniunii fără a mai
plăti tarife suplimentare
pentru utilizarea telefoanelor
mobile, a smartphone-urilor
sau a tabletelor. Instituțiile
au convenit să garanteze
totodată un internet deschis
pentru toți. Primele propuneri
legislative ale strategiei
pieței unice digitale au fost
prezentate în luna decembrie.
Ele includ noi norme care
vor da rezidenților europeni
dreptul să se bucure de filmele,

emisiunile sportive, muzica,
cărțile electronice și jocurile
pe care le-au plătit în statul
lor membru de origine, atunci
când călătoresc pe teritoriul
Uniunii. Comisia a propus,
de asemenea, noi norme
contractuale transfrontaliere
pentru a proteja mai bine
consumatorii care fac
cumpărături online în întreaga
Europă și pentru a ajuta
companiile să-și extindă
vânzările online.
S-a ajuns la un acord politic
privind un nou regim european
de protecție a datelor, dar și
cu privire la noi norme pentru
a asigura un nivel comun
ridicat de securitate a rețelelor
și a informației în întreaga
Uniune.

„Trebuie să valorificăm
mult mai bine marile
oportunități oferite de
tehnologiile digitale,
care nu cunosc frontiere.
Pentru a putea face
acest lucru, va trebui să
avem curajul să spargem
barierele legislative
naționale din domenii
precum telecomunicațiile,
drepturile de autor
și protecția datelor,
gestionarea frecvențelor
radio și aplicarea dreptului
concurenței.”
Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

O piață unică digitală
conectată
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PRIORITATEA 3
„Evenimentele geopolitice
actuale ne-au reamintit cu
putere faptul că Europa
depinde în prea mare
măsură de importurile de
combustibil și gaze. Iată
de ce doresc să reformez
și să reorganizez politica
energetică a Europei, într-o
nouă uniune energetică
europeană.”
Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

‣‣ Uniunea Europeană a intrat

în 2015 cu angajamentul
de a furniza cetățenilor și
întreprinderilor sale energie
în condiții de securitate și la
prețuri accesibile, combătând
în același timp cauzele
schimbărilor climatice. Ea
a lansat uniunea energetică
în luna februarie, cu scopul
de a-i ajuta pe consumatori
să economisească bani și
energie, de a ocroti mediul
și de a asigura securitatea
aprovizionării. În luna iulie au
fost lansate o serie de propuneri
în acest sens, care urmăreau
revizuirea schemei europene
de comercializare a emisiilor,
ameliorarea clarității etichetelor
de randament energetic și
asigurarea unei oferte mai bune
pentru consumatori. Comisia
a lansat totodată o consultare

publică privind noua organizare
a pieței energiei electrice.
În luna februarie, Comisia
a prezentat o comunicare
privind modalitatea de realizare
a obiectivului de 10 % în ceea
ce privește interconectarea
electrică în toate statele
membre până în 2020. Până la
sfârșitul anului 2015 fuseseră
deja inaugurate mai multe
proiecte de interconectare care
leagă statele baltice în nord,
Peninsula Iberică în sud și Malta
de restul Uniunii Europene.
În luna septembrie, Comisia
a adoptat noul plan strategic
privind tehnologiile energetice,
al cărui obiectiv este
accelerarea dezvoltării și
implementării tehnologiilor cu
emisii reduse de carbon.
În noiembrie, Comisia
a publicat raportul privind
starea uniunii energetice, în
care a prezentat progresele
înregistrate de la adoptarea
strategiei-cadru privind
uniunea energetică. Punerea
sa în aplicare va necesita însă
eforturi suplimentare, 2016
urmând a fi un an critic pentru
realizarea uniunii energetice.

O uniune energetică
rezilientă, cu o politică
prospectivă în domeniul
schimbărilor climatice

Pe lângă acestea, Uniunea
Europeană a jucat un rol central
în intermedierea primului acord
mondial și obligatoriu din punct
de vedere juridic privind clima,
care a fost adoptat de 195
de țări, în decembrie, la Paris.
Acordul a stabilit un plan de
acțiune la nivel mondial, pentru
a permite întregii lumi să evite
schimbările climatice periculoase,
prin limitarea încălzirii globale
la o valoare cu mult sub 2 °C.
El a transmis de asemenea
investitorilor, întreprinderilor
și factorilor de decizie politică
semnalul clar că tranziția globală
către energia nepoluantă este de
neoprit și că trebuie să renunțe
la combustibilii fosili poluanți.
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PRIORITATEA 4
„Piața noastră internă
este cel mai mare atu al
Europei, într-o perioadă
de globalizare tot mai
accentuată. Doresc,
de aceea, ca viitoarea
Comisie să se bazeze pe
puterea pieței noastre
unice și să-i valorifice pe
deplin potențialul, în toate
dimensiunile sale.”
Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

O piață internă mai
profundă și mai
echitabilă, cu o bază
industrială consolidată
‣‣ În 2015, Comisia

a prezentat planuri care se
bazau pe puterea pieței unice
europene și vizau exploatarea
pe deplin a potențialului
acesteia. Piața unică oferă deja
un acces mai ușor la multe
produse și servicii, prețuri mai
mici, oportunități comerciale
sporite și standarde mai
ridicate de siguranță și de
protecție a mediului.
Comisia continuă să dezvolte
piața unică, pentru a asigura
prosperitatea companiilor
și a industriei din Uniune
în economia mondială.
În octombrie, ea a lansat
strategia privind piața unică,
pentru a contribui la crearea
de noi oportunități pentru
consumatori și întreprinderi.
În toamnă, Comisia a lansat
uniunea piețelor de capital,

alături de un plan de acțiune
compus din 33 de măsuri. Ele
vor ajuta întreprinderile mici să
pătrundă mai ușor pe piețele
de capital și să găsească
finanțarea de care au nevoie.
Acest acces la fonduri este
o parte esențială a stabilității
financiare a Uniunii.
Uniunea are, de asemenea,
nevoie de un cadru pentru
impozitarea echitabilă
și eficientă a profiturilor
societăților comerciale. Acesta
ar ajuta la repartizarea
echitabilă a sarcinii fiscale și
ar promova creșterea durabilă
și investițiile. El ar contribui,
totodată, la diversificarea
surselor de finanțare și
ar întări competitivitatea
economică. În martie, Comisia
a propus un pachet de măsuri
destinate să mărească
transparența impozitării

societăților comerciale.
Acestea au fost urmate, în
luna iunie, de un plan de
acțiune care, printr-o abordare
cuprinzătoare, urmărește să
asigure o impozitare echitabilă
și eficientă a întreprinderilor. În
cursul anului, Comisia a lansat
investigații în temeiul normelor
privind ajutoarele de stat,
pentru a stabili dacă anumite
state membre acordaseră
avantaje fiscale unor companii
privilegiate.
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‣‣ La 1 ianuarie 2015, Lituania
s-a alăturat zonei euro,
devenind cel de al 19-lea
membru.

Pe tot parcursul anului,
Uniunea Europeană a continuat
să trateze finalizarea uniunii
economice și monetare drept
o prioritate. Scopul acestui
proiect este să le ofere
tuturor cetățenilor o viață
mai bună și mai echitabilă
și să creeze condițiile
necesare pentru întâmpinarea
provocărilor mondiale
viitoare. Prosperitatea viitoare
a Uniunii depinde de realizarea
potențialului monedei euro
în ceea ce privește crearea
de locuri de muncă, creșterea
economică, echitatea socială
și stabilitatea financiară.
Moneda euro reprezintă însă
un proiect politic, care necesită
control politic și răspundere
democratică. În 2015,
Parlamentul European a jucat
un rol esențial în garantarea
acestei răspunderi.
Uniunea și-a continuat
eforturile de a pune la punct
arhitectura solidă necesară
pentru zona euro, a doua mare
economie a lumii. În ciuda
progreselor înregistrate în
ultimii ani, discrepanțele din
zona euro rămân semnificative,
iar criza recentă a scos și mai
mult în evidență deficiențele
existente, una dintre acestea
fiind reprezentată de cei 18
milioane de șomeri din zona
euro și de numeroase alte
persoane expuse riscului de
excluziune socială.
În iunie a fost lansat raportul
celor cinci președinți referitor
la modalitățile de finalizare
a uniunii economice și
monetare. Raportul a fost
rezultatul unor reflecții comune
ale președinților Comisiei
Europene, Consiliului European,
Eurogrupului, Băncii Centrale

Europene și Parlamentului
European. Pe termen scurt,
raportul propune utilizarea
instrumentelor existente și
a tratatelor actuale pentru
a stimula competitivitatea
și convergența structurală,
pentru a aplica politici
bugetare responsabile la
nivel național și la nivelul
zonei euro și pentru a finaliza
uniunea financiară. Pe termen
lung, procesul de convergență
trebuie să devină mai strict, de
exemplu prin aplicarea unor
criterii de referință în materie
de convergență și prin crearea
unei trezorerii a zonei euro. În
octombrie, Comisia a adoptat
un prim pachet de măsuri
pentru a demara punerea în
aplicare a planului.

„În următorii cinci ani,
doresc să continui procesul
de reformă a uniunii
noastre economice
și monetare, pentru
a menține stabilitatea
monedei noastre unice
și pentru a îmbunătăți
convergența dintre
statele membre care
utilizează moneda unică
în ceea ce privește politica
economică, bugetară și cea
privind piața muncii.”
Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

O uniune economică și
monetară mai profundă
și mai echitabilă
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„În timpul președinției
mele, Comisia va negocia
un acord comercial cu
Statele Unite ale Americii
care să fie rezonabil
și echilibrat, în spiritul
avantajelor reciproce și
al transparenței. […] voi
fi totodată foarte clar cu
privire la faptul că nu voi
sacrifica pe altarul liberului
schimb standardele
sociale, în materie de
siguranță, de sănătate și
de protecție a datelor ale
Europei și nici diversitatea
noastră culturală.”
Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

‣‣ Negocierile cu Statele

Unite ale Americii pe tema
Parteneriatului transatlantic
pentru comerț și investiții au
fost și în 2015 una dintre cele
mai mari provocări cu care s-a
confruntat Uniunea Europeană.
În acest an, au avut loc patru
runde de negocieri în cadrul
cărora s-au făcut progrese în
mai multe domenii. Comisia
a fost foarte categorică în
privința faptului că orice
acord trebuie să garanteze
menținerea standardelor
înalte de protecție valabile în
prezent în Uniune. Relațiile
economice dintre UE și SUA
se plasează pe primul loc în
lume. Studiile independente și
acordurile comerciale existente
ale Uniunii Europene arată că
un nou acord de liber schimb
cu SUA va genera creștere
economică, va reduce prețurile
și va oferi consumatorilor
o gamă mai variată de bunuri
și servicii.

Un acord de liber
schimb rezonabil și
echilibrat cu SUA

Ascultând preocupările
societății civile, Comisia s-a
asigurat că aceste negocieri
sunt cele mai deschise și
mai transparente din istorie.
Pe parcursul anului, ea
s-a angajat în dialoguri cu
părțile interesate, a publicat
textele pe baza cărora se
poartă negocierile și a oferit
informații detaliate cu privire
la desfășurarea lor.
Uniunea Europeană a continuat
să își aplice în mod activ
politica comercială în 2015.
Comisia a urmărit menținerea
sistemului comercial global
și a jucat un rol activ în
cadrul Organizației Mondiale
a Comerțului. În toamnă,
Comisia și-a publicat noua
strategie comercială și de
investiții.
Deschiderea piețelor în relația
cu principalele țări partenere
a rămas un element central al

politicii comerciale a Uniunii
Europene, care a continuat
să negocieze acorduri de
liber schimb cu mai multe
țări, printre care Japonia și
Vietnam. Acordul cu Vietnamul
s-a încheiat în 2015. Uniunea
a participat totodată la
negocieri plurilaterale,
sub auspiciile Organizației
Mondiale a Comerțului, în
vederea încheierii unui acord
privind comerțul cu servicii și
a unui acord privind bunurile
de mediu.
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„Intenționez să fac uz de
prerogativele Comisiei
pentru a promova, în
domeniul nostru de
competență, valorile
noastre comune, statul
de drept și drepturile
fundamentale,
ținând seama în mod
corespunzător, în același
timp, de diversitatea
tradițiilor constituționale
și culturale ale celor
28 de state membre.”
Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

Un spațiu al justiției
și al drepturilor
fundamentale bazat pe
încredere reciprocă
‣‣ Pe întreg parcursul anului

2015, Uniunea Europeană
a continuat să își dezvolte
politicile în materie de justiție,
drepturi fundamentale și
cetățenie, care se bazează
pe valorile sale esențiale:
democrația, libertatea,
toleranța și statul de drept.
Cetățenii Uniunii trebuie să aibă
încrederea deplină că, oriunde
s-ar afla în Uniunea Europeană,
libertatea și securitatea lor sunt
bine protejate.
În luna aprilie, Comisia
a prezentat o agendă
europeană privind securitatea,
care vizează domenii în care
Uniunea Europeană poate avea
un cuvânt de spus, precum
îmbunătățirea schimbului de
informații și intensificarea
cooperării polițienești și
judiciare.

În urma atacurilor teroriste
de la Paris din ianuarie și
noiembrie, statele membre
au decis să lucreze împreună
pentru a contracara terorismul.
Ele au luat măsuri pentru
a combate radicalizarea,
pentru a elimina sursele de
finanțare a terorismului și
pentru a consolida cooperarea
dintre Europol, agenția Uniunii
Europene responsabilă cu
aplicarea legii, și Eurojust,
agenția sa de cooperare
judiciară.
În domeniul justiției, Comisia
și-a respectat angajamentul
de a finaliza reforma protecției
datelor în Uniunea Europeană,
asigurând o protecție mai bună
a datelor cu caracter personal
ale cetățenilor. Comisia
a înregistrat totodată progrese
în privința înființării Parchetului

European, care va cerceta
și va urmări penal fraudele
din Uniunea Europeană care
afectează interesele financiare
ale acesteia.
Comisia a finalizat negocierile
pe tema unui acord-cadru
UE-SUA privind protecția
datelor. Acordul va proteja
datele cu caracter personal
transferate între Uniunea
Europeană și Statele Unite ale
Americii în scopul de a preveni,
a depista, a cerceta și a urmări
penal infracțiunile, inclusiv
actele de terorism. Acest acord
va permite totodată cetățenilor
din Uniune să beneficieze
de posibilitatea de a intenta
acțiuni în justiție în SUA în
temeiul legislației americane.
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‣‣ În 2015, întreaga lume

a fost șocată de tragedia
a mii de refugiați care și-au
riscat viața pentru a intra pe
teritoriul Uniunii Europene. Pe
parcursul întregului an, Europa
a fost martora uneia dintre
cele mai mari migrații în masă
de la încheierea celui de Al
Doilea Război Mondial. Uniunea
și-a intensificat eforturile
pentru a salva vieți omenești,
a combate traficul de persoane
și a coopera, atât cu țările
de origine, cât și cu cele de
tranzit. Ea a lansat, totodată,
inițiative pentru a aborda
cauzele profunde care obligă
persoanele să-și abandoneze
căminele și să migreze. Este
vorba, printre altele, de sărăcie,
războaie, persecuție, încălcări
ale drepturilor omului și
dezastre naturale.

în materie de azil, precum
și a unei noi politici privind
migrația legală.
În luna septembrie, Comisia
a mobilizat o sumă
suplimentară de 1,8 miliarde
de euro, pentru a face față
migrației și crizei refugiaților.
Datorită acestei măsuri,
bugetul total al Uniunii
dedicat combaterii crizei
a crescut, atingând suma
de 9,3 miliarde de euro
pentru perioada 2015-2016.
Statele membre au convenit
să transfere 160 000 de
persoane necesitând protecție
internațională, din statele
membre cele mai afectate
în alte state membre. De
asemenea, ele au convenit
să reinstaleze 22 000 de
refugiați din tabere situate

în afara Uniunii Europene.
Prin triplarea finanțării
efectivelor sale maritime
de patrulare de pe rutele de
migrație din centrul și estul
Mării Mediterane, Uniunea
a contribuit la salvarea a peste
252 000 de vieți omenești.
Uniunea Europeană și-a
dublat totodată eforturile de
neutralizare a călăuzelor și
de destructurare a grupurilor
de traficanți de persoane.
Ea a mobilizat aproximativ
4 miliarde de euro pentru
a ajuta refugiații sirieni, atât
din Siria, cât și din țările
învecinate. În luna octombrie,
președintele Comisiei,
Jean‑Claude Juncker, a solicitat
o reuniune a liderilor, pentru
a dezbate problema fluxurilor
de refugiați de-a lungul rutei
Balcanilor de Vest.

În luna mai, Comisia
a prezentat Agenda
europeană privind migrația,
în care definește o abordare
cuprinzătoare a gestionării
migrației. Printre obiectivele
enunțate se numără reducerea
stimulentelor pentru migrația
ilegală, salvarea de vieți
omenești și securizarea
frontierelor externe ale Uniunii.
Agenda prevede elaborarea
unei politici comune solide

„Recentele evenimente
dramatice din regiunea
mediteraneeană ne-au
demonstrat că Europa
trebuie să gestioneze
mai bine migrația, sub
toate aspectele sale.
Acesta este, mai întâi
de toate, un imperativ
umanitar. Sunt convins
că trebuie să colaborăm
îndeaproape, într-un spirit
de solidaritate.”
Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

Către o nouă politică în
domeniul migrației
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„Avem nevoie de o Europă
mai puternică în materie
de politică externă. Criza
din Ucraina și situația
îngrijorătoare din Orientul
Mijlociu arată cât de
important este ca Europa
să fie unită pe plan extern.”
Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

‣‣ În iulie 2015, după mai

Din cauza crizelor
sus-menționate, în special
a războiului din Siria, un
număr tot mai mare de
persoane au fost forțate să
își părăsească locuințele.
Uniunea Europeană a continuat
să ofere ajutor umanitar
persoanelor strămutate în
urma conflictelor, să combată
cauzele profunde ale crizelor
și să îi sprijine pe cei care
încearcă să părăsească zonele
de război.

Pe tot parcursul anului,
Uniunea a continuat să joace
un rol principal în eforturile
internaționale de soluționare
a crizelor din Irak, Libia,
Siria și Ucraina, cooperând
fără încetare cu partenerii
săi internaționali împotriva
activităților ISIL/Da’esh.

Pe tot parcursul anului,
Direcția Generală Ajutor
Umanitar și Protecție Civilă
(ECHO) din cadrul Comisiei
a oferit alimente, adăpost,
protecție, îngrijiri medicale
și apă potabilă unui număr
de peste 120 de milioane
de persoane afectate de
dezastre naturale sau de
conflicte din mai mult de 80 de
țări. De asemenea, Uniunea
și-a menținut angajamentul
de a promova respectarea
drepturilor omului în întreaga
lume și de a promova dreptul
internațional prin dialoguri
specifice privind drepturile
omului, prin activități
de susținere în cadrul
forumurilor multilaterale și
prin Instrumentul european
pentru democrație și drepturile
omului.

mulți ani de eforturi pe plan
diplomatic sub conducerea
Uniunii Europene, s-a ajuns la
un acord internațional istoric
cu privire la programul nuclear
al Iranului. Uniunea Europeană
a facilitat încheierea acestui
acord alături de China, Franța,
Germania, Rusia, Regatul Unit
și Statele Unite. Iranul și-a luat
angajamentul de a nu încerca
sub nicio formă să dobândească
sau să dezvolte arme nucleare.

Un actor mai puternic
pe plan mondial

2015 a fost, de asemenea,
Anul European pentru
Dezvoltare. Cu sprijinul politic
al Uniunii și al statelor sale
membre, Adunarea Generală
a Organizației Națiunilor
Unite a adoptat noi obiective
de dezvoltare durabilă.
Aceste obiective stabilesc un
cadru global care urmărește
dezvoltarea durabilă și
eradicarea sărăciei. Uniunea
Europeană a continuat să fie,
în 2015, cel mai important
donator de asistență pentru
dezvoltare la nivel mondial.
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„Propunerea de președinte al
Comisiei Europene și alegerea
acestuia, în lumina rezultatului
alegerilor pentru Parlamentul
European, sunt fără îndoială
importante, însă reprezintă
doar un prim pas în direcția
unei Uniuni Europene care,
în ansamblul său, să fie
mai democratică. Comisia
Europeană pe care o voi
conduce va da un nou avânt
parteneriatului special încheiat
cu Parlamentul European. […]
De asemenea, mă angajez să
consolidez transparența în ceea
ce privește legătura cu părțile
interesate și cu lobbyiștii. […]
Intenționez, de asemenea, să
revizuiesc legislația aplicabilă
în materie de autorizare
a organismelor modificate
genetic.”

O Uniune a schimbărilor
democratice

Jean-Claude Juncker, Orientări
politice, 15 iulie 2014

‣‣ În 2015, Parlamentul

European a avut o contribuție
semnificativă la dezbaterile
pe diverse teme, de la situația
economică din Grecia la
criza refugiaților. În luna
octombrie, în cadrul lui s-au
purtat discuții cu cancelarul
german, Angela Merkel, și cu
președintele Franței, François
Hollande. A fost pentru
prima dată, în peste 30 de
ani, când liderii celor mai
mari două state membre ale
Uniunii Europene s-au adresat
Parlamentului împreună. Tot
în luna octombrie, Parlamentul
a decernat Premiul Saharov
pentru libertatea de gândire
bloggerului și militantului
pentru drepturile omului Raif
Badawi, din Arabia Saudită.
În 2015, președinția prin
rotație a Consiliului Uniunii
Europene a fost asigurată
de Letonia și de Luxemburg.
Ordinea de zi a Consiliului

a fost influențată de
evenimentele majore din cursul
anului, cum ar fi tensiunile
din Ucraina, terorismul, criza
refugiaților și situația din
Grecia.
Comitetul Economic și
Social European și Comitetul
Regiunilor și-au concentrat
activitățile pe programul de
lucru al Comisiei pentru 2015.
Au fost aleși noi președinți
ai celor două comitete:
Georges Dassis la Comitetul
Economic și Social European și
Markku Markkula la Comitetul
Regiunilor.
Parlamentele naționale au
continuat să își exprime
opiniile cu privire la chestiunile
legate de UE, prin intermediul
dialogului politic cu Comisia
Europeană și al mecanismului
de control al subsidiarității.
Acest mecanism le permite
parlamentelor naționale

din Uniunea Europeană să
emită avize, în cazul în care
consideră că propunerile de
acte legislative ale Uniunii
nu respectă principiul
subsidiarității. Membrii
Comisiei au efectuat
numeroase vizite în
parlamentele naționale pentru
a explica prioritățile-cheie și
inițiativele politice majore.
În cursul anului 2015, Comisia
a organizat 53 de dialoguri cu
cetățenii în întreaga Uniune
Europeană, permițându-le
acestora să își facă auzită
vocea de către factorii de
decizie de la nivelul Uniunii.
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