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 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeana (TUE), a 

Protocolului nr. 1 și 2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), și în urma aprobării de către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaților a listei de proiecte de acte legislative și a proiectelor de acte fără caracter 

legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru politică externă a fost 

sesizată pentru examinare în fond, la data de 5 martie 2020, cu documentul 

nelegislativ: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea 

procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru 

Balcanii de Vest, COM (2020) 57.  

Membrii Comisiei au examinat și dezbătut documentul mai sus menționat, având 

în vedere fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană. 

Comunicarea prezintă propuneri de consolidare a procesului de aderare la UE, 

recunoscând necesitatea ameliorării eficacității sale, cu obiectivul global de a spori 

credibilitatea și încrederea ambelor părți (țările din regiunea Balcanilor de Vest, 

respectiv UE și statele sale membre) și de a obține rezultate mai bune pe teren. 

Perspectiva europeană a Balcanilor de Vest este considerată o investiție 

geostrategică pentru UE și un instrument-cheie pentru promovarea democrației, a 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_57_RO_ACTE_f.pdf


 

statului de drept și a respectării drepturilor fundamentale, pentru integrarea economică 

și pentru încurajarea reconcilierii și a stabilității regionale. 

Procesul de aderare la UE ar urma patru principii: previzibilitate, credibilitate – 

pe baza unor criterii obiective și a stabilirii unor condiții („condiționalități”) pozitive și 

negative riguroase, precum și a reversibilității – caracter dinamic și orientare politică 

mai puternică. Astfel: 

►Credibilitatea vizează ambele părți: pe de o parte, țările din Balcanii de Vest 

trebuie să aplice reformele fundamentale necesare (privind statul de drept, combaterea 

corupției, economia, asigurarea funcționării corespunzătoare a instituțiilor democratice 

și a administrației publice, alinierea politicii externe, consolidarea cooperării regionale 

și a relațiilor de bună vecinătate);  iar pe de altă parte, UE trebuie își respecte 

angajamentul ferm față de un proces bazat pe merite – în sensul în care, în momentul 

în care acele țări îndeplinesc criteriile și condițiile obiective stabilite, statele membre 

trebuie să convină trecerea la următoarea etapă a procesului. Se propune acordarea 

unei atenții mai mari reformelor fundamentale esențiale pentru succesul aderării la UE, 

în sensul în care negocierile privind „elementele fundamentale” ar urma să fie deschise 

primele și închise ultimele, iar progresele înregistrate în privința lor vor determina 

ritmul global al negocierilor. Negocierile privind elementele fundamentale urmează a fi 

ghidate de: 

 1) o foaie de parcurs pentru capitolele referitoare la statul de drept (echivalentă 

planurilor de acțiune anterioare); criterii de referință intermediare, care vor trebui 

îndeplinite pentru a permite închiderea provizorie a capitolului vizat;  

2) o foaie de parcurs privind funcționarea instituțiilor democratice și reforma 

administrației publice;  

3) o legătură mai strânsă cu programul de reformă economică. 

►Referitor la orientarea politică mai puternică, este preconizat dialogul 

politic la nivel înalt cu țările vizate, prin intermediul unor reuniuni la nivel înalt 

periodice între UE și Balcanii de Vest și al intensificării contactelor ministeriale, țările 

vizate putând să participe, în calitate de observatori, la principalele reuniuni ale UE cu 

privire la chestiunile de importanță semnificativă pentru ele. Organismele instituite în 

temeiul Acordului de stabilizare și de asociere („ASA”) urmează a trata chestiunile și 

reformele politice esențiale și vor permite purtarea unui dialog politic real. Conferințe 

interguvernamentale („CIG”) – specifice fiecărei țări și organizate ulterior publicării de 

Comisia Europeană a rapoartelor anuale – urmează a asigura o coordonare politică mai 

puternică a procesului referitor la negocierile de aderare. Statele membre vor putea 

contribui mai sistematic la procesul de aderare, inclusiv printr-o monitorizare pe teren 

efectuată de experții lor, prin contribuții directe la rapoartele anuale, prin intermediul 



 

asistenței sectoriale; pornind de la rapoartele prezentate de Comisia Europeană, statele 

membre vor putea stabili planificarea negocierilor pentru anul următor, inclusiv 

deschiderea și închiderea capitolelor/grupelor de capitole și a posibilelor măsuri 

corective. Consiliile de stabilizare și de asociere (și subcomitetele ASA) vor avea rol 

complementar în desfășurarea dialogului politic privind reformele și vor permite o 

monitorizare mai atentă a progreselor și abordarea aspectelor integrării accelerate în 

grupele de capitole de negocieri. 

►Caracterul dinamic al procesului de aderare ar urma să fie conferit prin 

gruparea tematică a capitolelor de negociere (cele șase grupe tematice fiind: (1. 

Elemente fundamentale; 2. Piața internă; 3. Competitivitate și creștere economică 

incluzivă; 4. Agenda verde și conectivitatea durabilă; 5. Resurse, agricultură și 

coeziune; 6. Relații externe). Negocierile cu privire la fiecare grupă tematică vor fi 

deschise global, după îndeplinirea criteriilor de referință pentru deschidere și nu pe 

capitole individuale. UE și țara candidată vor conveni prioritățile integrării accelerate și 

reformele-cheie, iar intervalul de timp dintre deschiderea grupului tematic și închiderea 

capitolelor individuale urmând să fie limitat, de preferință la un an, în raport cu 

progresele înregistrate în privința reformelor. 

Comunicarea expune posibilitatea supunerii negocierilor – în curs – cu Serbia și 

Muntenegru acestei noi proceduri, fără modificarea cadrului de negociere pentru fiecare 

dintre acele țări și cu acordul lor. 

►Predictibilitatea și claritatea procesului de negociere, inclusiv în privința 

consecințelor (pozitive și negative) în legătură cu progresele înregistrate, ar urma 

să fie asigurate de CIG, prin efectuarea unei planificări mai clare pentru anul următor a 

priorităților de reformă și a criteriilor de aliniere, pornind de la rapoartele prezentate de 

Comisia Europeană. „Condiționalitatea” este considerată elementul esențial al 

procesului de aderare bazat pe merite. Comisia ar urma să definească mai bine 

condițiile (obiective, precise, detaliate, stricte și verificabile) stabilite pentru 

înregistrarea de progrese de către țările candidate. Stimulentele vor fi de ordin politic 

(accelerarea integrării și introducerea treptată („phasing-in”) în politici, piețe și 

programe individuale ale UE) și financiar (creșterea finanțării și a investițiilor, inclusiv 

prin intermediul unui instrument de asistență pentru preaderare). Sancțiunile, cu 

caracter proporțional, pentru stagnări grave sau prelungite ori eventuale regrese în 

privința reformelor, se vor întemeia pe rapoartele anuale prezentate de Comisia 

Europeană și vor avea caracter politic (suspendarea negocierilor în anumite domenii 

sau în totalitate, decisă de statele membre; redeschiderea sau reevaluarea capitolelor 

închise deja) și financiare (reducerea finanțării UE, cu excepția sprijinului acordat 

societății civile; suspendarea temporară sau retragerea beneficiilor integrării mai 



 

strânse). Este preconizată desfășurarea negocierilor într-un mod complet transparent și 

incluziv. 

Din perspectiva României, avansarea și consolidarea politicii de extindere rămân 

esențiale pentru credibilitatea UE, pentru succesul proiectului european și pentru 

afirmarea rolului global al UE, fiind de acord cu evaluarea Comisiei conform căreia 

avansarea politicii de extindere și a perspectivei apartenenței la UE a statelor candidate 

reprezintă un instrument care răspunde intereselor politice, economice și de securitate 

ale UE, un motor de transformare și reformare care contribuie la întărirea stabilității, 

prosperității și securității și impulsionează procesul de reconciliere în regiune. România 

a reiterat sprijinul pentru adoptarea cât mai curând posibil, înaintea summitului de la 

Zagreb, a deciziei privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Republica 

Macedonia de Nord, în acord cu poziția sa consecventă în această privință, afirmată 

inclusiv în timpul președinției române a Consiliului UE, în primul semestru al anului 

2019. 

României a reafirmat susținerea fermă pentru avansarea procesului de 

extindere, în conformitate cu principiul meritelor proprii a candidaților, pledând pentru 

o acțiune coordonată la nivel UE care să asigure menținerea credibilității, transparenței 

și eficienței acțiunii UE, având în vedere și valoarea strategică a procesului de 

extindere.  Eficientizarea metodologiei privind extinderea nu trebuie să ducă la 

blocarea sau la întârzierea proceselor de negociere pentru aderare aflate în curs și nici 

în ce privește adoptarea deciziilor privind deschiderea negocierilor de aderare cu 

Albania și Republica Macedonia de Nord. 

În şedinţa din data de 2 aprilie 2020, în urma dezbaterilor și a opiniilor 

formulate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 

Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – CONSOLIDAREA 

PROCESULUI DE ADERARE – O PERSPECTIVĂ CREDIBILĂ DE ADERARE LA UE PENTRU 

BALCANII DE VEST, COM (2020) 57.  

 

 

        Preşedinte,                          Secretar, 

 

         Biró Rozália-Ibolya                  Mihai Culeafă 


