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Consiliul European a analizat punerea în aplicare a strategiei economice a UE. Aceasta urmărește 
atât consolidarea fiscală continuă, cât și luarea unor măsuri hotărâte de stimulare a creșterii și a 
creării de locuri de muncă; creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă nu se pot obține în 
condiții de deficite și niveluri de îndatorare excesive. Măsurile adoptate în vederea stabilizării 
situației în zona euro încep să dea roade. 
 
Consiliul European a aprobat cele cinci priorități pentru 2012 identificate în analiza anuală a 
creșterii realizată de Comisie. Consiliul European a analizat măsuri care trebuie adoptate la nivel 
național. Statele membre trebuie să înregistreze progrese mai rapide către îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 și să intensifice eforturile în ceea ce privește reformele întreprinse în cadrul 
recomandărilor pentru 2011 specifice fiecărei țări. Se așteaptă ca statele membre să precizeze 
măsurile pe care intenționează să le adopte în acest sens în cadrul programelor naționale de 
reformă și al programelor de stabilitate sau de convergență ale acestora. Consiliul European a 
analizat, de asemenea, măsurile necesare la nivelul UE, care continuă procesul de finalizare a 
pieței unice în toate aspectele sale, atât interne, cât și externe, și care stimulează inovarea și 
cercetarea.  
 
În marja Consiliului European, statele membre participante au semnat Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța în UEM (uniunea economică și monetară). 
 
Consiliul European a stabilit prioritățile UE pentru viitoarea reuniune a G20 și Conferința ONU 
RIO +20, punând un accent deosebit pe măsurile de stimulare a creșterii și pe reforme. Consiliul 
European a făcut bilanțul evoluțiilor legate de „Primăvara arabă” și a stabilit orientări pentru 
viitoarele măsuri ale UE de sprijinire a acestui proces.  
 
Consiliul European a acordat Serbiei statutul de țară candidată.  
 
Acesta a convenit ca Consiliul să revină asupra chestiunii aderării Bulgariei și României la spațiul 
Schengen, pentru a putea adopta decizia sa în septembrie. 
 
În cele din urmă, Consiliul European l-a reales pe Herman Van Rompuy în funcția de președinte al 
său. 
 

 

I. POLITICA ECONOMICĂ 

 

1. Uniunea Europeană ia toate măsurile necesare pentru a readuce Europa pe calea creșterii și a 

ocupării forței de muncă. Aceasta presupune o dublă abordare, care să acopere atât măsurile 

menite să asigure stabilitatea financiară și consolidarea fiscală, cât și măsurile de stimulare a 

creșterii, a competitivității și a ocupării forței de muncă.  
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2. Strategia Europa 2020 este strategia pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică a 

Europei și răspunsul cuprinzător al acesteia la provocările cu care se confruntă. În special, 

cele cinci obiective stabilite pentru 2020 rămân pe deplin relevante și vor orienta în 

continuare acțiunea statelor membre și a Uniunii pentru promovarea ocupării forței de muncă, 

îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare, îndeplinirea obiectivelor 

referitoare la schimbările climatice și la energie, îmbunătățirea nivelului de educație și 

promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei.  

 

3. Totuși, eforturile depuse până în prezent rămân insuficiente pentru îndeplinirea celor mai 

multe dintre aceste obiective. Prin urmare, trebuie de urgență să se pună accentul pe punerea 

în aplicare a reformelor, acordându-se o atenție deosebită măsurilor care au un efect pe termen 

scurt asupra ocupării forței de muncă și creșterii economice.  

 

4. Pentru 2012, Consiliul European aprobă cele cinci priorități stabilite în analiza anuală a 

creșterii realizată de Comisie pentru acțiunile întreprinse la nivelul UE și la nivel național 

pentru: 

 

– continuarea consolidării fiscale diferențiate favorabile creșterii; 

– reluarea activității normale de creditare a economiei; 

– promovarea creșterii și a competitivității; 

– abordarea aspectelor legate de șomaj și de consecințele sociale ale crizei și 

– modernizarea administrației publice.  

 

Acțiuni la nivel național 

 

5. Consiliul European a discutat rezultatele preliminare și bunele practici referitoare la punerea 

în aplicare a recomandărilor pentru 2011 specifice fiecărei țări și a angajamentelor asumate 

prin Pactul euro plus.  

 

6. Deși toate statele membre au întreprins măsuri importante, reformele din anumite domenii 

trenează, iar punerea în aplicare nu este uniformă, astfel cum se descrie în analiza anuală a 

creșterii realizată de Comisie și în raportul Președinției privind semestrul european.  
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7. De asemenea, raportul recent al Comisiei privind mecanismul de alertă, care constituie prima 

etapă a noii proceduri privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, 

evidențiază anumite provocări și riscuri potențiale reprezentate de dezechilibrele 

macroeconomice din unele state membre. Consiliul va examina îndeaproape raportul. 

Consiliul European invită Consiliul și Comisia să pună în aplicare procedura pe deplin, 

eficient și rapid și statele membre să acționeze în consecință. 

 

8. Consolidarea fiscală este o condiție esențială pentru reluarea creșterii la un nivel superior și 

creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă. Această consolidare trebuie să fie 

diferențiată în funcție de condițiile din statele membre. Toate statele membre ar trebui să își 

respecte în continuare angajamentele, în conformitate cu normele Pactului de stabilitate și de 

creștere, care permit stabilizatorilor automați să funcționeze în jurul traiectoriei convenite de 

ajustare fiscală structurală, asigurând totodată sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor 

publice. Țările care beneficiază de un program de asistență financiară ar trebui să respecte 

obiectivele și reformele structurale convenite în cadrul programului. De asemenea, statele 

membre a căror piață face obiectul unei presiuni ar trebui să respecte obiectivele bugetare 

convenite și să fie pregătite să pună în aplicare noi măsuri de consolidare, dacă va fi cazul. Pe 

lângă continuarea eforturilor de consolidare, o atenție deosebită trebuie acordată prioritizării 

cheltuielilor care constituie o investiție într-o creștere viitoare, punându-se un accent deosebit 

pe educație, cercetare și inovare.  

 

9. Politica fiscală poate contribui la consolidarea fiscală și la creștere. În conformitate cu 

concluziile Consiliului din 21 februarie și recunoscând competențele statelor membre în acest 

domeniu, Consiliul European invită statele membre, acolo unde este oportun, să-și revizuiască 

sistemele fiscale, cu scopul de a le face mai eficiente și mai eficace, eliminând scutirile 

nejustificate, lărgind baza impozabilă, transferând impozitele dinspre forța de muncă către alte 

domenii, eficientizând colectarea impozitelor și abordând evaziunea fiscală. Consiliul și 

Comisia sunt invitate să dezvolte rapid modalități concrete pentru a îmbunătăți lupta 

împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, inclusiv în legătură cu țările terțe, și să prezinte 

un raport până în iunie 2012.  

 



Concluzii – 1-2 martie 2012 
 
 

 
EUCO 4/12   4 
    RO 

10. Aducerea ratei de ocupare a forței de muncă la 75% până în 2020 necesită acțiuni ferme. 

Orientările stabilite de șefii de stat sau de guvern la 30 ianuarie oferă noi orientări specifice 

pentru statele membre, în special cu privire la șomajul în rândul tinerilor și elaborarea 

planurilor privind locurile de muncă în cadrul PNR. Abordarea sărăciei și a excluziunii 

sociale necesită punerea în aplicare a unor strategii active favorabile incluziunii, care să 

incorporeze măsuri de activare a pieței muncii. În conformitate cu concluziile Consiliului din 

17 februarie 2012 și cu respectarea rolului partenerilor sociali și al sistemelor naționale de 

formare a salariilor, statele membre ar trebui: 

 

− să intensifice eforturile pentru a face mai ușoară și mai atractivă angajarea de persoane 

de către angajator, acolo unde este cazul prin îmbunătățirea mecanismelor de stabilire a 

salariilor; 

− să elimine barierele din calea creării de locuri de muncă noi; 

− și să pună în aplicare politici active pentru piața muncii, în special în vederea 

consolidării participării tinerilor, a femeilor și a lucrătorilor mai în vârstă. 

 

11. Consiliul European așteaptă cu interes viitorul „pachet privind ocuparea forței de muncă” al 

Comisiei, care se va axa pe consolidarea creșterii prin mobilizarea forței de muncă europene, 

promovarea creării de locuri de muncă în sectoare-cheie ale economiei, îmbunătățirea 

gestionării nevoilor în materie de competențe, promovarea tranzițiilor pe piața muncii și 

îmbunătățirea mobilității geografice. Consiliul European subliniază importanța înregistrării de 

progrese privind îmbunătățirea recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale, prin 

reducerea numărului profesiilor reglementate și eliminarea barierelor de reglementare 

nejustificate. 

 

12. Este extrem de important ca statele membre să reflecte pe deplin aceste priorități și provocări 

prin angajamente mai precise, operaționale și măsurabile în cadrul programelor naționale de 

reformă și al programelor de stabilitate sau de convergență ale acestora. Statele membre care 

participă la Pactul euro plus ar trebui, de asemenea, să includă noi angajamente axate pe un 

număr redus de reforme esențiale, rapide și măsurabile pentru a atinge obiectivele pactului.  
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13. În cadrul acestui proces, în care partenerii sociali și regiunile joacă un rol important, se vor 

valorifica la maximum instrumentele oferite de noua guvernanță economică a Uniunii 

Europene. Consiliul European solicită adoptarea până în iunie a celor două propuneri rămase 

ce urmăresc consolidarea în continuare a supravegherii în zona euro. 

 
Acțiuni la nivelul UE 

 
14. În cursul reuniunilor sale din octombrie și decembrie 2011, Consiliul European a stabilit un 

cadru clar pentru o serie de propuneri privind stimularea creșterii. În cadrul reuniunii 

informale din 30 ianuarie 2012, au fost analizate unele măsuri extrem de urgente asupra 

cărora Consiliul va prezenta un raport în iunie. Lucrările trebuie să continue pe toate fronturile 

pentru a înregistra progrese în cadrul acestui pachet de măsuri. 

 
15. Se vor depune în continuare eforturi în special pentru: 

 
− a aduce piața unică la un nou stadiu de dezvoltare prin consolidarea guvernanței sale și 

prin îmbunătățirea punerii în aplicare și asigurarea respectării sale; în acest sens, 

Consiliul European așteaptă cu interes prezentarea în luna iunie a comunicării Comisiei 

privind piața unică și a raportului său referitor la Directiva privind serviciile, precum și 

a raportului Comisiei privind rezultatul verificărilor performanței sectoarelor. Consiliul 

European salută intenția Comisiei de a propune, în a doua jumătate a anului în curs, o 

serie nouă de măsuri destinate deschiderii de noi domenii de creștere economică în 

cadrul pieței unice. În acest sens, Consiliul European subliniază importanța finalizării 

pieței unice și a eliminării barierelor rămase; 

− a finaliza piața unică digitală până în 2015, în special prin adoptarea de măsuri destinate 

stimulării încrederii în comerțul electronic și prin asigurarea unei mai bune acoperiri în 

bandă largă, inclusiv prin reducerea costului infrastructurii de bandă largă de mare 

viteză; Consiliul European așteaptă cu interes viitoarele propuneri ale Comisiei privind 

drepturile de autor; 

− a reduce sarcinile administrativă și de reglementare la nivelul UE și la nivel național; 

Consiliul European salută intenția Comisiei de a prezenta o comunicare privind 

viitoarele etape în vederea minimizării sarcinilor de reglementare, inclusiv măsuri de 

sprijinire a microîntreprinderilor. Acesta invită Comisia să ia în calcul obiective 

sectoriale;  
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− a elimina barierele din calea comerțului și a asigura un acces mai bun la piață și condiții 

pentru investiții, în conformitate cu concluziile din octombrie 2011 și cu declarația din 

ianuarie 2012; Consiliul European salută noul raport al Comisiei privind barierele din 

calea comerțului și a investițiilor. Consiliul European din iunie va revizui progresele 

înregistrate și va discuta cu privire la modul în care Uniunea poate să își aprofundeze 

relațiile cu partenerii-cheie în domeniile comerțului și investițiilor. 

 

16. Consiliul European consideră că „presiunea între egali” sporită poate contribui la creșterea 

asumării responsabilității la nivelul șefilor de stat sau de guvern în ceea ce privește rolul 

Consiliului și al fiecărui stat membru în parte în dezvoltarea pieței unice și respectarea 

normelor sale. În acest sens, Consiliul European invită:  

− Comisia să furnizeze grafice de realizări transparente drept bază pentru o analiză 

comparativă corespunzătoare; 

− Președintele Consiliului European să promoveze monitorizarea periodică de către 

Consiliul European a progreselor realizate cu privire la propunerile majore privind piața 

unică în diferitele formațiuni ale Consiliului.  

 

17. Promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai 

ecologice și mai competitive este esențială. Consiliul European solicită obținerea până în iunie 

a unui acord în privința Directivei privind eficiența energetică. Reamintind concluziile sale 

din decembrie 2011, solicită de asemenea înregistrarea de progrese rapide în legătură cu 

strategia privind emisii reduse de dioxid de carbon pentru 2050 și în legătură cu punerea în 

aplicare a foii de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.  

 

18. Inovarea și cercetarea se află în centrul Strategiei Europa 2020. Europa are o bază științifică 

puternică, însă capacitatea de a transforma cercetarea în noi inovări orientate către cererile de 

pe piață trebuie îmbunătățită. Pe baza unui raport prezentat de Președinție, Consiliul European 

a făcut bilanțul progreselor realizate în punerea în aplicare a concluziilor sale din februarie 

2011 și a convenit că eforturile trebuie intensificate:  
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– pentru finalizarea spațiului european de cercetare până în 2014; în acest sens, Consiliul 

European a salutat intenția Comisiei de a propune un cadru SEC în iunie 2012; 

– pentru a îmbunătăți mobilitatea și perspectivele de carieră ale cercetătorilor; 

– pentru instituirea și punerea în aplicare rapide ale inventarului C&D finanțat de UE și a 

indicatorului unic privind inovarea;  

– în vederea unui instrument de valorizare a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel 

european;  

– pentru ca statele membre participante să ajungă la un acord final cel târziu în iunie 2012 

cu privire la ultima chestiune nesoluționată din pachetul în materie de brevete;  

– pentru a crea cel mai bun mediu posibil pentru antreprenori, astfel încât aceștia să își poată 

comercializa ideile și să creeze locuri de muncă și pentru a plasa inovarea în funcție de 

cerere ca motor principal al politicii europene de cercetare și dezvoltare; în special, pentru 

crearea, la nivel european, a unui sistem eficace pentru operațiunile cu capital de risc, 

inclusiv a unui „pașaport UE”, a unui sistem de finanțare în sprijinul IMM-urilor 

inovatoare, luând în considerare un „fond de fonduri” care să ofere capital de risc 

transfrontalier, precum și pentru utilizarea mai eficientă a achizițiilor publice înainte de 

comercializare în vederea sprijinirii întreprinderilor inovatoare și a celor care utilizează 

înalta tehnologie; 

– pentru consolidarea tehnologiilor generice esențiale care prezintă o importanță sistemică 

pentru capacitatea de inovare a industriei și a întregii economii. 

 

19. În ceea ce privește energia, este important să se pună în aplicare orientările convenite în 

februarie și decembrie 2011, obținându-se rezultate concrete în ceea ce privește angajamentul 

de a finaliza piața internă a energiei până în 2014, inclusiv prin punerea în aplicare integrală a 

celui de al treilea pachet privind energia, cu respectarea termenelor convenite, și de a realiza 

interconectarea transfrontalieră a rețelelor. Consiliul European așteaptă cu interes 

comunicarea Comisiei, preconizată pentru luna iunie cel târziu, privind evaluarea gradului de 

liberalizare și de integrare a pieței interne a energiei. 

 

20. Consiliul European subliniază rolul important al industriei în ceea ce privește creșterea 

econonomică, competitivitatea, exporturile și crearea de locuri de muncă în Europa, ca 

promotor al productivității și al inovării. 
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21. Ar trebui continuate lucrările și discuțiile cu privire la propunerile Comisiei privind 

impozitarea energiei, privind baza fiscală consolidată comună a societăților, privind taxa pe 

tranzacțiile financiare și privind revizuirea Directivei privind impozitarea veniturilor din 

economii. Directivele de negociere pentru acordurile cu țările terțe privind impozitarea 

veniturilor din economii ar trebui rapid adoptate. Consiliul și Comisia vor prezenta în mod 

regulat informări privind stadiul lucrărilor în acest domeniu, începând din iunie 2012. 

 

22. De asemenea, este importantă finalizarea rapidă a reformei de reglementare a sectorului 

financiar. Pe baza acordului politic la care s-a ajuns recent, Regulamentul privind 

infrastructura pieței europene ar trebui să fie adoptat cât mai rapid posibil. În plus, propunerile 

referitoare la cerințele de capital impuse băncilor și la piețele instrumentelor financiare ar 

trebui convenite până în iunie și, respectiv, decembrie 2012, ținând seama de obiectivul de a 

avea un cadru de reglementare unic și asigurând punerea în aplicare la timp și coerentă a 

Basel III. Modificările la Regulamentul privind agențiile de rating de credit ar trebui adoptate 

cât mai curând posibil. Consiliul European așteaptă cu interes rezultatul revizuirii în curs de 

către Comisie a trimiterilor obligatorii la ratingurile din partea agențiilor de rating de credit în 

legislația UE. 

 

23. Este important să se restabilească încrederea investitorilor în sectorul bancar al UE și să se 

asigure fluxul de credite către economia reală, în special prin consolidarea pozițiilor 

financiare ale băncilor fără o reducere excesivă a efectului de levier și, acolo unde este 

necesar, să se asigure măsuri de sprijinire a accesului băncilor la finanțare. Consiliul va 

monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a deciziilor luate în luna octombrie a anului trecut 

în acest sens. Comisia este invitată să ia în considerare posibila consolidare a cadrului actual 

cu privire la remunerațiile cadrelor de conducere. 

 

24. Având în vedere nevoia de a stimula finanțarea privată a principalelor proiecte de 

infrastructură, ar trebui intensificate lucrările referitoare la faza-pilot a inițiativei din cadrul 

Strategiei Europa 2020 privind utilizarea de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor, în 

vederea ajungerii la un acord până în luna iunie. 

 



Concluzii – 1-2 martie 2012 
 
 

 
EUCO 4/12   9 
    RO 

II. REUNIUNI INTERNAȚIONALE LA NIVEL ÎNALT 

 

G20 și G8 

 
25. Consiliul European a convenit că următoarele priorități ar trebui urmărite în vederea reuniunii 

la nivel înalt G20: 

 
– asigurarea coordonării eficace la nivel global pentru o creștere puternică, durabilă și 

echilibrată, precum și pentru progrese în punerea în aplicare a Planului de acțiune de la 

Cannes; 

– punerea în aplicare a angajamentelor G20 privind reforma pieței financiare, inclusiv 

monitorizarea strictă, pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile la nivel 

global;  

– punerea în aplicare a Planului de acțiune din 2011 privind volatilitatea prețului alimentelor 

și agricultura; sporirea transparenței pe piețele produselor de bază; punerea în aplicare în 

continuare a Planului de acțiune de la Seul axat pe infrastructură și creștere ecologică; 

– promovarea creșterii ecologice și a dezvoltării durabile; combaterea schimbărilor 

climatice, în special, și mobilizarea surselor de finanțare a eforturilor de combatere a 

schimbărilor climatice; 

– lupta împotriva protecționismului și sprijinirea unei agende de negociere a OMC active, 

inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate;  

– abordarea dimensiunii sociale a globalizării, în special a șomajului în rândul tinerilor. 

 
26. Consiliul European a fost informat cu privire la discuțiile la nivelul G20 privind creșterea 

substanțială a resurselor FMI. Acesta a reamintit că statele membre din zona euro s-au angajat 

deja să furnizeze 150 de miliarde EUR prin împrumuturi bilaterale către resursele generale ale 

FMI și că alte state membre ale UE au indicat, de asemenea, dorința lor de a participa la 

procesul de consolidare a resurselor FMI. Consiliul European a încurajat miniștrii de finanțe 

ai G20 să-și continue lucrările în vederea ajungerii la un acord privind sporirea resurselor FMI 

în cadrul următoarei reuniuni din aprilie, pentru a consolida capacitatea FMI de a îndeplini 

responsabilitățile sale sistemice în sprijinul aderării tuturor țărilor la acesta.  

 
27. Consiliul European a fost informat în legătură cu situația actuală privind pregătirile pentru 

reuniunea la nivel înalt a G8. 
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Conferința Organizației Națiunilor Unite Rio +20 privind dezvoltarea durabilă 

 

28. Consiliul European a subliniat sprijinul său ferm pentru obținerea unui rezultat ambițios la 

Conferința ONU Rio +20 privind dezvoltarea durabilă și a subliniat necesitatea participării 

ample a sectorului privat și a societății civile la conferință. Consiliul European a stabilit 

câteva principii majore care vor orienta UE în pregătirile sale:  

 

– conferința ar trebui să avanseze tranziția globală către o economie ecologică, promovând 

astfel protecția mediului, aducând o contribuție la eradicarea sărăciei și stimulând o 

creștere cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor; 

– ar trebui să lucreze în direcția unor obiective operaționale clare și a unor acțiuni concrete 

la nivel național și internațional în cadrul unor intervale de timp convenite; 

– ar trebui să contribuie la un cadru global instituțional consolidat pentru dezvoltare 

durabilă, care ar trebui să includă o schimbare a statutului PNUM în cel de agenție 

specializată; 

– ar trebui să avanseze lucrările privind obiective globale și coerente de dezvoltare durabilă 

pentru perioada de după 2015, ținând seama și de procesul de revizuire a Obiectivelor de 

dezvoltare ale mileniului. 

 

III. POLITICA EXTERNĂ 

 

29. La un an de la începutul „Primăverii arabe”, Consiliul European a discutat despre tendințele 

emergente și lecțiile învățate din evoluțiile din regiune și a evaluat punerea în aplicare a 

sprijinului acordat de UE până în prezent. UE promovează și sprijină transformarea 

democratică în vecinătatea sa sudică și în întreaga regiune a Orientului Mijlociu și a 

Golfului. UE se angajează în continuare să dezvolte parteneriate cu țările din vecinătatea 

sudică, bazate pe diferențiere, responsabilitate reciprocă și aderarea la valorile universale, 

inclusiv protecția minorităților religioase (inclusiv a creștinilor). În conformitate cu principiile 

și obiectivele definite în declarațiile sale anterioare și în concluziile Consiliului din 20 iunie 

2011, Consiliul European a convenit că următoarele orientări vor ghida implicarea ulterioară 

și contribuția UE la proces:  
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– UE încurajează toate țările din vecinătatea sa sudică să întreprindă reforme politice 

semnificative destinate să construiască și să consolideze democrația, să instituie și să 

consolideze statul de drept și să susțină respectarea drepturilor omului și a libertăților 

civile, acordând o atenție deosebită drepturilor femeilor și ale minorităților; 

– având în vedere contextul dificultăților economice și financiare cu care se confruntă multe 

țări din regiune, UE va continua să își mobilizeze instrumentele, punând mai mult accent 

pe asistența către guvernanță și crearea de locuri de muncă și își va continua eforturile în 

cadrul reuniunilor „grupului operativ”, inclusiv cu părțile interesate din mediul de afaceri; 

Consiliul European a solicitat în acest sens ratificarea rapidă a prelungirii mandatului 

BERD; 

– în acest context, UE este hotărâtă ca sprijinul oferit să fie pe măsura reformei democratice, 

oferind mai mult sprijin partenerilor care înregistrează progrese către crearea unor sisteme 

democratice favorabile incluziunii și reconsiderând sprijinul oferit guvernelor în cazuri de 

oprimare sau încălcări grave sau sistematice ale drepturilor omului; 

– UE va continua să consolideze parteneriatul său cu societatea civilă, inclusiv prin lansarea 

Instrumentului pentru societatea civilă dedicat țărilor din vecinătate; 

– sunt necesare progrese rapide în negocierile comerciale în curs și în pregătirea 

negocierilor unor acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare care vor integra 

treptat economiile partenerilor în piața unică a UE și vor spori oportunitățile de acces pe 

piață; 

– dialogurile pe teme de migrație, mobilitate și securitate vor fi extinse în vederea stimulării 

contactelor interpersonale, a contactelor de afaceri și a înțelegerii reciproce; în acest 

context, vor fi depuse eforturi comune și pentru a preveni imigrația ilegală, în 

conformitate cu abordarea generală de către UE a migrației. 

 

30. Consiliul European invită Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte până la sfârșitul acestui 

an o foaie de parcurs pentru a defini și a orienta punerea în aplicare a politicii UE referitoare 

la partenerii noștri din sudul Mediteranei, care să enumere obiectivele, instrumentele și 

acțiunea acesteia, axându-se pe sinergiile cu Uniunea pentru Mediterana și alte inițiative 

regionale. 
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31. Consiliul European este revoltat de situația din Siria și aprobă concluziile Consiliului din 27 

februarie 2012. În conformitate cu rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al 

Organizației Națiunilor Unite de la 1 martie, solicită autorităților siriene să pună capăt imediat 

violențelor în masă și abuzurilor legate de drepturile omului îndreptate împotriva populației 

civile. Consiliul European rămâne hotărât să asigure faptul că persoanele care se fac vinovate 

de atrocitățile comise în Siria vor fi trase la răspundere pentru acțiunile lor și își va coordona 

strâns acțiunea cu cei implicați în investigarea acestor crime revoltătoare, oferindu-le 

asistență. Consiliul European își confirmă angajamentul de a spori în continuare presiunea 

asupra regimului sirian atât timp cât continuă violențele și abuzurile împotriva drepturilor 

omului și invită Consiliul să pregătească noi măsuri restrictive specifice împotriva regimului. 

Consiliul European solicită președintelui Assad să predea puterea pentru a face loc unei 

tranziții pașnice în beneficiul țării. De îndată ce va începe o tranziție democratică, UE este 

pregătită să dezvolte un nou parteneriat și să furnizeze asistență. 

 

32. Consiliul European reiterează importanța accesului deplin și neîngrădit al agențiilor umanitare 

independente astfel încât să poată fi furnizată asistență persoanelor care au nevoie de aceasta, 

în conformitate cu principiile umanitare. Uniunea a mobilizat deja finanțare umanitară și este 

pregătită să o intensifice de îndată ce condițiile de la fața locului vor permite organizațiilor 

umanitare să extindă operațiunile de ajutor. 

 

33. Consiliul European reamintește sprijinul său pentru eforturile depuse de Liga Statelor Arabe 

pentru a pune capăt violențelor din Siria și sprijină pe deplin misiunile întreprinse de fostul 

Secretar General Kofi Annan în calitate de Trimis Special Comun al Organizației Națiunilor 

Unite și al Ligii Statelor Arabe pentru criza siriană. Susține lansarea Grupului Prietenilor 

poporului sirian și concluziile primei sale reuniuni din 24 februarie 2012.  
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34. Consiliul European solicită încă o dată tuturor membrilor Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite, în special Rusiei și Chinei, să colaboreze în eforturile de a pune 

capăt violenței. Uniunea Europeană sprijină opoziția siriană în eforturile sale pentru libertate, 

demnitate și democrație, recunoaște Consiliul Național Sirian drept reprezentant legitim al 

sirienilor și solicită tuturor membrilor opoziției siriene să colaboreze în lupta pașnică pentru o 

nouă Sirie, în care toți cetățenii să se bucure de drepturi egale. Uniunea Europeană solicită 

tuturor părților să promoveze un proces care să vizeze o soluție politică. 

 

35. Consiliul European subliniază responsabilitatea autorităților siriene privind securitatea 

cetățenilor străini în Siria, inclusiv a jurnaliștilor, în special prin facilitarea evacuării 

persoanelor care au nevoie de aceasta. 

 

36. Consiliul European salută Conferința privind Somalia desfășurată la Londra la 23 februarie 

2012. Consiliul European reamintește cadrul strategic al UE pentru Cornul Africii adoptat de 

Consiliu la 14 noiembrie 2011 și, pe baza rezultatelor conferinței de la Londra, invită 

Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant să mențină angajamentul global cu Somalia. În 

conformitate cu cadrul strategic al UE, Consiliul Afaceri Externe ar trebui să prezinte 

Consiliului European în luna octombrie un raport privind punerea în aplicare a acțiunilor 

convenite. 

 

37. Consiliul European salută progresele Parteneriatului estic obținute în ceea ce privește 

consolidarea asocierii politice și a integrării economice cu UE. Parteneriatul se bazează pe un 

angajament față de valori comune, prin care cei care se vor angaja cel mai mult în direcția 

reformelor vor beneficia mai mult de pe urma relației lor cu UE. Consiliul European așteaptă 

cu interes foaia de parcurs a Parteneriatului estic, în vederea următoarei reuniuni la nivel înalt 

privind Parteneriatul estic din a doua jumătate a anului 2013.  



Concluzii – 1-2 martie 2012 
 
 

 
EUCO 4/12   14 
    RO 

38. Consiliul European își exprimă îngrijorarea profundă și gravă privind deteriorarea în 

continuare a situației din Belarus. Salută decizia la care s-a ajuns în cadrul Consiliului de a 

extinde lista celor responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului sau de reprimarea 

societății civile și a opoziției democratice sau de sprijinirea regimului Lukashenko sau de 

beneficierea de pe urma acestuia pentru a face obiectul unei interdicții de călătorie și al 

înghețării activelor. Consiliul European invită Consiliul să își continue lucrările privind 

măsuri suplimentare. Consiliul European reiterează angajamentul Uniunii de a-și consolida 

implicarea față de societatea civilă din Belarus și de a sprijini aspirațiile democratice ale 

poporului belarus. 

 

IV. ALTE CHESTIUNI 

 

39. Consiliul European aprobă Concluziile Consiliului din 28 februarie 2012 privind extinderea și 

procesul de stabilizare și de asociere și este de acord să confere Serbiei statutul de țară 

candidată. 

 

40. Consiliul European, reamintind discuțiile sale din 2011, reiterează faptul că au fost îndeplinite 

toate condițiile juridice pentru a se adopta decizia de aderare a României și a Bulgariei la 

spațiul Schengen. 

 

41. Consiliul European recunoaște de asemenea eforturile continue depuse de Bulgaria și de 

România. 

 

42. Consiliul European solicită Consiliului ca în acest interval să identifice și să pună în aplicare 

măsuri care să contribuie la extinderea cu succes a spațiului Schengen pentru a include 

România și Bulgaria. 

 

43. Consiliul European solicită Consiliului să revină asupra acestei chestiuni pentru a adopta 

decizia sa cu ocazia reuniunii Consiliului JAI în septembrie 2012. 
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44. Consiliul European reamintește concluziile sale din iunie 2011 privind consolidarea 

guvernanței spațiului Schengen și subliniază în special importanța de a se ajunge la un acord 

rapid asupra Regulamentului privind instituirea unui mecanism de evaluare și monitorizare în 

vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen. Acest mecanism ar trebui de asemenea să 

abordeze funcționarea necesară a instituțiilor implicate în aplicarea acquis-ului Schengen. 

 
45. Consiliul European l-a reales pe domnul Herman Van Rompuy în funcția de Președinte al 

Consiliului European pentru perioada 1 iunie 2012 - 30 noiembrie 2014. 

 

 

      


