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Concluziile Consiliului European din
1-2 martie 2012

genda Consiliului European de
primăvară a cuprind chestiuni legate
de strategia economică europeană,
priorităţile pentru anul 2012 identificate în
Raportul de creştere anuală al Comisiei
precum şi priorităţile Uniunii Europene pentru
conferinţele viitoare G20 şi UNRio+20.
Alături de acestea, în cadrul forului european
s-a mai discutat şi stadiul pregătirii României
şi Bulgariei pentru admiterea în zona
Schengen dar şi chestiuni care privesc politica
externă a Uniunii. Nu în ultimul rând,
Consiliul European şi-a reales preşedintele, în
persoana lui Herman Van Rompuy.

redresare economică bazată pe asigurarea unei
constante creşteri economice şi a pieţei de
muncă. Creşterea economică şi cea a pieţei de
muncă este urmărită prin strategia „Europa
2020”, ale cărei cinci puncte de sprijin sunt:

Urmărind documentul final al reuniunii
de la Bruxelles din 1-2 martie 2012, putem
sesiza patru linii importante care au
caracterizat discuţiile, respectiv Politici
economice, Summit-uri internaţionale, Politică
externă şi Chestiuni diverse.

Consiliul European arată că aceste
obiective nu au fost îndeplinite şi mai mult,
eforturile înspre realizarea lor rămân
ineficiente până în prezent.

A

În ceea ce priveşte chestiunea
politicilor economice, Consiliul European
subliniază implicarea Uniunii într-o politică de

 Promovarea angajărilor;
 Îmbunătăţirea condiţiilor pentru inovaţie,
cercetare şi dezvoltare;
 Îndeplinirea obiectivelor legate de
schimbările climatice şi securitatea
energetică;
 Îmbunătăţirea nivelului educaţional;
 Creşterea incluziunii sociale.

În cadrul dezbaterilor s-au mai discutat
şi strategiile pentru anul 2012 propuse de
Comisia Europeană prin Raportul de creştere
anuală, Consiliul sprijinind cele cinci măsuri
principale ce se impun a fi luate atât la nivelul
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 Urmărirea unor măsuri diferenţiate de
consolidare fiscală compatibile cu
creşterea economică;
 Normalizarea chestiunii împrumuturilor şi
restaurarea rolului lor în cadrul
economiilor;
 Promovarea creşterii şi a competitivităţii;
 Soluţionarea chestiunilor legate de şomaj
şi a consecinţelor crizei;
 Modernizarea administraţiei publice.
În ceea ce priveşte implementarea
politicilor europene la nivel naţional, s-au
dezbătut chestiuni legate de implementarea
recomandărilor Pactului Euro Plus. Totodată,
s-a subliniat importanţa noii proceduri de
prevenţie şi corecţie a dezechilibrelor
macroeconomice, al cărei prim pas este
concretizat
prin
recentul
Raport
al
Mecanismului de Alertă al Comisiei.
Consiliul European a mai subliniat şi
importanţa consolidării fiscale, recomandând
constanţă în respectarea liniilor directoare care
guvernează aceste aspecte. Totodată, s-a mai
subliniat şi necesitatea unei discipline bugetare
mai stricte, sugerând eliminarea scutirilor
fiscale nejustificate, revizuirea bazei de
impozitare şi nu în ultimul rând combaterea
eficientă a evaziunii.
În legătură cu creşterea ratei de
angajare la 75% până în 2020, Consiliul
European face apel la liniile directoare stabilite
de membrii acestuia în 30 ianuarie 2012
privind consolidarea compatibilă cu creşterea
şi creşterea compatibilă cu rata angajării
(Towards growth-friendly consolidation and
job-friendly growth), exprimându-şi totodată
interesul în iminentul pachet privind rata
angajării al Comisiei care are ca obiectiv
consolidarea
creşterii
economice
prin
mobilizarea forţei de muncă a Europei.
Nu în ultimul rând, Consiliul European
cere Statelor Membre să îşi sporească
implicarea în implementarea unor măsuri

operative şi măsurabile orientate înspre
realizarea obiectivelor Programelor de
Reforme Naţionale sau Programelor de
Stabilitate sau Convergenţă, recomandând în
continuare Statelor Membre participante ale
Pactului Euro Plus să întreprindă măsuri
adiţionale pentru realizarea obiectivelor
acestuia.
Tot în martie 2012 a fost publicată şi
poziţia şefilor de stat şi de guvern ai Statelor
Membre, poziţie care conţine câteva chestiuni
de interes vis-a-vis de subiectul redresării
economice Europene tratate de Consiliu
European în concluziile sale. În acest
comunicat, conducătorii de stat şi de guvern ai
Statelor Membre salută convenţia Eurogrup
asupra pachetului de politici fiscale, susţin
demersurile Comisiei în întărirea poziţiei sale
în Grecia, sprijinind în acelaşi timp eforturile
autorităţilor greceşti de redresare economică şi
de a-şi întări ansamblul instituţional. În final,
şefii de stat îşi reiterează susţinerea faţă de
Abilitatea Europeană de Stabilitate Financiară
(EFSF)
şi Mecanismului European de
Stabilitate (ESM) prin sprijinirea revizuirii
plafonului general, în acelaşi timp reasigurând
Comisia că s-a urmărit accelerarea plăţilor
pentru acestea, în măsura respectări
procedurilor parlamentare naţionale.
În ceea ce priveşte urmărirea
obiectivelor economice la nivel unional,
Consiliul European a identificat câteva
obiective înspre a căror realizare vor fi, în
continuare, orientate eforturile Uniunii.
Acestea sunt:
 Aducerea Pieţei Unice la un nou stadiu de
dezvoltare;
 Finalizarea proiectului Piaţa Unică
Europeană Digitală (Digital European
Single Market) până în 2015;
 Reducerea balastului administrativ şi
normativ atât la nivelul Uniunii Europene
cât şi la cel al Statelor Membre;
 Eliminarea
barierelor
comerciale,
facilitarea
accesului
la
pieţe
şi
îmbunătăţirea condiţiilor de investiţie.
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Uniunii Europene cât şi la cel naţional al
fiecărui Stat Membru. Acestea sunt:
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În privinţa inovaţiei şi cercetării,
Consiliul European ia notă de progresul
înregistrat în urma recomandărilor concluziilor
sale din luna februarie 2011 şi sprijină grăbirea
eforturilor de implementare ale acestora.
În
continuare,
forul
european
subliniază
importanţa
atingerii
unui
compromis în ceea ce priveşte Directiva
privind Eficienţa Energetică din iunie 2011,
solicitând
mai
multă
celeritate
în
implementarea Strategiei 2050 de reducere a
emisiilor de carbon, invocând necesitatea unei
economii orientate înspre eficientizarea
resurselor. Consiliul mai face apel şi la
implementarea liniilor directoare stabilite în
februarie şi decembrie 2011 în ceea ce priveşte
energia şi completarea Pieţei Interne
Energetice până în 2014 prin conectarea
infrastructurilor energetice a Statelor Membre.
În această privinţă, Consiliul European se arată
interesat în raportul Comisiei pe acest subiect
din iunie 2013.
Ca ultimă recomandare în ceea ce
priveşte chestiunile economice, Consiliul
European mai recomandă şi adoptarea
Regulamentului Infrastructurii Europene de
Piaţă şi a Regulamentului în privinţa
Agenţiilor de Clasare a Creditelor, subliniind
atât importanţa acestor prevederi normative în
implementarea consistentă şi punctuală a
prevederilor regulamentului Basel III al
Comitetului pentru supravegherea sectorului
bancar cât şi necesitatea redresării şi întăririi
sectorului bancar european.
Pe lângă recomandările care vizează
chestiuni economice, concluziile Consiliului
mai conţin şi chestiuni legate de summit-urile

internaţionale G20, G8 şi Rio+20. Vis-a-vis de
reuniunile G20 şi G8, recomandările
Consiliului European sunt de a continua
implementarea atât a proiectelor de interes de
pe agendele comune, respectiv Planul de
Acţiune Cannes, Planul de Acţiune în privinţa
volatilităţii preţurilor şi a agriculturii din 2011,
Planul de dezvoltare de la Seoul cât şi a
sprijini obiectivele Organizaţiei Mondiale a
Comerţului
şi
a
Fondului
Monetar
Internaţional. Recomandările Consiliului vis-avis de reuniunea Rio+20 sunt de a susţine o
economie ecologică, întărirea infrastructurii
instituţionale globale, precum şi fixarea unor
scopuri post-2015 coerente în privinţa
dezvoltării sustenabile în tandem cu Scopurile
de Dezvoltare a Mileniului.
În continuare, Consiliul European îşi
expune constatările în legătură cu chestiuni
legate de politica externă, în principal în
legătură cu evoluţiile Primăverii Arabe,
situaţia din Siria şi a deteriorării situaţiei din
Belarus. În acelaşi timp, Consiliul reiterează
importanţa accesului liber şi neângrădit al
agenţiilor şi entităţilor umanitare în zonele de
conflict. Totodată, acesta invită Comisia şi
Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă să
prezinte strategia şi liniile directoare de
implementare a politicilor Europene vis-a-vis
de partenerii din sudul Mediteranei.
În aceeaşi ordine de idei, se aminteşte
Parteneriatul Estic, demers salutat de Consiliu
European, care îşi manifestă interesul înspre
evoluţiile acestuia şi Summit-ul Parteneriatului
Estic din cea de-a doua jumătate a anului
2013. Pe lângă aceasta, Consiliul mai salută şi
rezultatele Conferinţei pe tema Somaliei din
Londra, 23 februarie 2012, pe de-o parte
invitând cu acest prilej Consiliul Uniunii,
Comisia şi Înaltul Reprezentant pentru Politică
Externă să menţină legături comprehensive cu
această ţară iar pe de altă parte solicitând
Consiliului pentru Afaceri Externe înaintarea
unui raport asupra implementării rezoluţiilor
către Consiliul European până în luna
octombrie a prezentului an.
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Totodată,
Consiliul
European
consideră a fi oportună o mai ridicată presiune
de grup în scopul realizării responsabilităţilor
şi obiectivelor Statelor Membre în ceea ce
priveşte Piaţa Unică. În acest sens, solicită
Comisiei o mai mare transparenţă asupra
progreselor înregistrate, în acelaşi timp
solicitând o mai atentă monitorizare a acestora
de către formaţiunile Consiliului.
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În continuare, este tratată problema
lărgirii spaţiului Schengen prin includerea
României şi Bulgariei, recunoscând eforturile
făcute de cei doi actori şi sprijinind astfel
includerea lor şi solicită Consiliului Uniunii
.

revenirea asupra acestei chestiuni cu prilejul
reuniunii Consiliului asupra Justiţiei şi
Afacerilor Interne din septembrie 2012.
În încheiere sunt făcute publice
rezultatele procesului de votare în urma căruia
a fost ales Preşedintele Consiliului European,
în persoana dl. Herman Von Rompuy, pentru
un mandat care începe în 1 iunie 2012 şi se
termină în 30 noiembrie 2014.
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Cel de-al patrulea şi ultim capitol este
destinat tratării unor chestiuni diverse. Astfel,
într-o primă ordine de idei, Consiliul European
aprobă şi rezoluţiile Consiliului Uniunii de a
conferi Serbiei statutul de Stat Candidat.
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