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II 

(Acte fără caracter legislativ) 

ACORDURI INTERNAŢIONALE 

DECIZIA (UE) 2017/2414 A CONSILIULUI 

din 25 septembrie 2017 

privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea 
Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 207 și 209, coroborate cu 
articolul 218 alineatul (6) litera (a), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1), 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu Decizia 2012/272/UE a Consiliului (2), Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte (denumit în 
continuare „acordul”), a fost semnat la 11 iulie 2012, sub rezerva încheierii sale. 

(2)  Acordul ar trebui aprobat, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Prin prezenta decizie, se aprobă, în numele Uniunii, Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană 
și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte. 

Textul acordului este atașat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate prezidează comitetul mixt prevăzut la 
articolul 48 din acord. 

Uniunea sau, după caz, Uniunea și statele membre ale acesteia sunt reprezentate în comitetul mixt în funcție de tema 
abordată. 
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(1) Aprobarea din 8 iunie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). 
(2) Decizia 2012/272/UE a Consiliului din 14 mai 2012 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare 

între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte (JO L 134, 24.5.2012, p. 3). 



Articolul 3 

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 57 alineatul (1) din acord (1). 

Articolul 4 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 25 septembrie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. MAASIKAS  
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(1) Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului. 



ACORD-CADRU 

de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și 
Republica Filipine, pe de altă parte 

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”, 

și 

REGATUL BELGIEI, 

REPUBLICA BULGARIA, 

REPUBLICA CEHĂ, 

REGATUL DANEMARCEI, 

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, 

REPUBLICA ESTONIA, 

IRLANDA, 

REPUBLICA ELENĂ, 

REGATUL SPANIEI, 

REPUBLICA FRANCEZĂ, 

REPUBLICA ITALIANĂ, 

REPUBLICA CIPRU, 

REPUBLICA LETONIA, 

REPUBLICA LITUANIA, 

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, 

REPUBLICA UNGARĂ, 

MALTA, 

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS, 

REPUBLICA AUSTRIA, 

REPUBLICA POLONĂ, 

REPUBLICA PORTUGHEZĂ, 

ROMÂNIA, 

REPUBLICA SLOVENIA, 

REPUBLICA SLOVACĂ, 

REPUBLICA FINLANDA, 

REGATUL SUEDIEI, 

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD, 

părți contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană, denumite în continuare „statele membre”, 

pe de o parte, și 

REPUBLICA FILIPINE, denumită în continuare „Filipine”, 

pe de altă parte, 

ambele denumite în continuare „părțile”, 
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AVÂND ÎN VEDERE relațiile tradiționale de prietenie între părți, precum și legăturile istorice, politice și economice strânse 
care le unesc, 

AVÂND ÎN VEDERE importanța deosebită pe care părțile o acordă caracterului amplu al relațiilor reciproce, 

ÎNTRUCÂT părțile consideră că prezentul acord se înscrie în cadrul unei relații mai largi între acestea și, printre altele, 
prin acorduri la care participă ambele părți, 

REAFIRMÂND angajamentul părților de a respecta principiile democratice și drepturile omului prevăzute în Declarația 
Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite și în alte instrumente internaționale relevante privind 
drepturile omului, la care acestea sunt părți, 

REAFIRMÂND angajamentul părților față de principiile statului de drept și ale bunei guvernanțe, precum și dorința 
acestora de a promova progresul economic și social pentru popoarele lor, 

REAFIRMÂNDU-și dorința de a consolida cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției și al securității, în 
vederea promovării dezvoltării sociale și economice durabile, a eradicării sărăciei și a îndeplinirii Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului, 

ÎNTRUCÂT părțile consideră că terorismul constituie o amenințare la adresa securității globale și doresc să își intensifice 
dialogul și cooperarea în lupta împotriva terorismului, luând pe deplin în considerare Strategia globală a Organizației 
Națiunilor Unite de combatere a terorismului, precum și instrumentele relevante ale Consiliului de Securitate al ONU  
(CSONU), în special rezoluțiile CSONU 1373, 1267, 1822 și 1904, 

EXPRIMÂND deplinul lor angajament de a preveni și a combate toate formele de terorism și de a institui instrumente 
internaționale eficiente prin care să se asigure eradicarea acestora, 

ÎNTRUCÂT părțile reafirmă că măsurile eficiente de combatere a terorismului și protecția drepturilor omului ar trebui să 
fie complementare și să se susțină reciproc, 

RECUNOSCÂND necesitatea de a consolida și de a spori cooperarea în combaterea abuzului de substanțe stupefiante 
ilegale și a activităților de trafic, având în vedere amenințările serioase pe care acestea le reprezintă la adresa păcii, 
a securității, a stabilității și a dezvoltării economice la nivel internațional, 

RECUNOSCÂND faptul că cele mai grave infracțiuni de interes internațional privind dreptul internațional umanitar, 
genocidul și alte crime împotriva umanității nu ar trebui să rămână nepedepsite și că ar trebui asigurată urmărirea 
penală a acestor infracțiuni în vederea consolidării păcii și a justiției la nivel internațional, 

ÎNTRUCÂT părțile împărtășesc punctul de vedere conform căruia proliferarea armelor de distrugere în masă și 
a vectorilor acestora reprezintă o amenințare majoră la adresa securității internaționale și doresc să consolideze dialogul 
și cooperarea lor în acest domeniu. Adoptarea prin consens a Rezoluției CSONU 1540 stă la baza angajamentului 
întregii comunități internaționale de a lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, 

RECUNOSCÂND că traficul ilicit de arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv de muniție aferentă, gestionarea 
ineficientă, depozitele securizate în mod necorespunzător și răspândirea necontrolată reprezintă în continuare 
o amenințare gravă la adresa păcii, a securității și a dezvoltării la nivel internațional, 

RECUNOSCÂND importanța Acordului de cooperare din 7 martie 1980 dintre Comunitatea Economică Europeană și 
țările membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și a protocoalelor de aderare ulterioare, 

RECUNOSCÂND importanța consolidării relației existente între părți, în vederea intensificării cooperării dintre acestea, 
precum și dorința lor comună de a-și consolida, aprofunda și diversifica relațiile în domenii de interes reciproc pe baza 
egalității, a nediscriminării, a respectului pentru mediul natural și a avantajului reciproc, 

RECUNOSCÂND importanța dialogului și a cooperării dintre Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și Uniunea 
Europeană, 

EXPRIMÂND deplinul lor angajament privind promovarea dezvoltării durabile, inclusiv protecția mediului și cooperarea 
eficientă în domeniul combaterii schimbărilor climatice, 
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SUBLINIIND importanța unei cooperării sporite în domeniul justiției și securității, 

RECUNOSCÂND angajamentul acestora privind un dialog și o cooperare cuprinzătoare privind promovarea migrației și 
a dezvoltării, precum și promovarea și punerea în aplicare eficiente ale standardelor sociale și privind forța de muncă 
recunoscute la nivel internațional, 

LUÂND ACT de faptul că dispozițiile prezentului acord care intră în domeniul de aplicare a părții III titlul V din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene sunt obligatorii pentru Regatul Unit și Irlanda, ca părți contractante distincte, sau, 
alternativ, ca parte a Uniunii Europene, în conformitate cu Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei în ceea 
ce privește spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Același lucru se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziția 
Danemarcei, anexat la tratatele menționate, 

RECUNOSCÂND importanța pe care părțile o acordă principiilor și normelor care reglementează comerțul internațional, 
astfel cum sunt prevăzute, în special, în Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), precum și 
necesității de a le aplica în mod transparent și nediscriminatoriu, 

CONFIRMÂND dorința lor de a intensifica, în deplină concordanță cu activitățile întreprinse la nivel regional, cooperarea 
dintre părți, pe baza valorilor comune și a avantajului reciproc, 

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

TITLUL I 

OBIECTUL ȘI SFERA DE APLICARE 

Articolul 1 

Principii generale 

(1) Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului consfințite de Declarația Universală a Drepturilor 
Omului și de alte instrumente internaționale relevante referitoare la drepturile omului la care participă părțile, precum și 
respectarea principiilor statului de drept reprezintă fundamentul politicilor interne și internaționale ale ambelor părți și 
constituie un element esențial al prezentului acord. 

(2) Părțile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizației Națiunilor Unite. 

(3) Părțile își confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă, de a coopera pentru a aborda provocările 
reprezentate de schimbările climatice și de a contribui la obiectivele de dezvoltare convenite pe plan internațional, 
inclusiv cele incluse în cadrul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. 

(4) Părțile își reafirmă angajamentul față de principiul bunei guvernanțe. 

(5) Părțile convin ca acțiunile de cooperare în temeiul prezentului acord să se desfășoare în conformitate cu actele cu 
putere de lege și normele administrative interne respective ale acestora. 

Articolul 2 

Obiective de cooperare 

Pentru a-și consolida relațiile bilaterale, părțile se angajează să poarte un dialog cuprinzător și să promoveze o mai bună 
cooperare între acestea în toate domeniile de interes reciproc prevăzute în prezentul acord. Eforturile lor vor avea ca 
scop, în special: 

(a)  instituirea cooperării privind chestiuni politice, sociale și economice în toate forurile și organizațiile regionale și 
internaționale relevante; 

(b)  instituirea cooperării privind combaterea terorismului și a criminalității transnaționale; 

22.12.2017 L 343/5 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



(c)  instituirea cooperării în domeniul drepturilor omului și a dialogului privind lupta împotriva infracțiunilor grave de 
interes internațional; 

(d)  instituirea cooperării privind combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, a armelor de calibru mic și 
a armamentului ușor, precum și promovarea procesului de pace și prevenirea conflictelor; 

(e)  instituirea cooperării în toate domeniile comerciale și investiționale de interes reciproc pentru facilitarea fluxurilor 
comerciale și investiționale și pentru eliminarea obstacolelor în calea comerțului și a investițiilor, cu respectarea 
principiilor OMC și a inițiativele regionale CE-ASEAN în derulare și viitoare; 

(f)  instituirea cooperării în următoarele domenii: justiție și securitate, inclusiv cooperarea juridică; substanțele 
stupefiante ilegale; spălarea banilor; combaterea criminalității organizate și a corupției; protecția datelor, refugiații și 
persoanele strămutate intern; 

(g)  instituirea cooperării în domeniul migrației și al muncii în sectorul maritim; 

(h)  instituirea cooperării în toate celelalte sectoare de interes reciproc, în special ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, cooperare pentru dezvoltare, politică economică, servicii financiare, bună guvernanță în domeniul fiscal, 
politică industrială și IMM-uri, tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), domeniul audiovizual, mass-media și 
multimedia, știință și tehnologie, transporturi, turism, educație, cultură, dialog intercultural și interreligios, energie, 
mediu și resurse naturale, inclusiv schimbările climatice, agricultură, pescuit și dezvoltare rurală, dezvoltare 
regională, sănătate, statistici, gestionarea riscului de dezastre (DRM) și administrație publică; 

(i)  sporirea participării ambelor părți la programele de cooperare subregionale și regionale deschise participării celeilalte 
părți; 

(j)  creșterea importanței rolurilor și profilurilor deținute de Filipine și Uniunea Europeană; 

(k)  promovarea înțelegerii între oameni, precum și a dialogului și a interacțiunii eficiente cu societatea civilă organizată. 

Articolul 3 

Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale 

Părțile vor continua să facă schimb de opinii și să coopereze în cadrul forurilor și al organizațiilor regionale și interna
ționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, precum și agențiile și organismele relevante din cadrul acesteia, precum 
Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), dialogul UE-ASEAN, Forumul regional 
al ASEAN (ARF), Reuniunea Asia-Europa (ASEM), OMC, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). 

Articolul 4 

Cooperarea bilaterală și regională 

Pentru fiecare domeniu de dialog și de cooperare în cadrul prezentului acord, concomitent cu accentul pus pe 
chestiunile care țin de cooperarea între UE și Filipine, părțile pot de asemenea, de comun acord, să conlucreze prin 
activități la nivel regional sau printr-o combinație a celor două cadre, luând în considerare procesele decizionale la nivel 
regional ale grupării regionale în cauză. În acest sens, la alegerea cadrului adecvat, părțile vor avea în vedere obținerea 
unui impact maxim asupra tuturor părților interesate, precum și sporirea implicării acestora, concomitent cu utilizarea 
optimă a resurselor disponibile și asigurarea coerenței cu alte activități. 

TITLUL II 

DIALOG POLITIC ȘI COOPERARE 

Articolul 5 

Procesul de pace și prevenirea conflictelor 

Părțile convin să continue eforturile de colaborare care urmăresc să promoveze prevenirea conflictelor și o cultură 
a păcii, printre altele, prin intermediul programelor privind promovarea păcii și educația pentru pace. 
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Articolul 6 

Cooperarea în domeniul drepturilor omului 

(1) Părțile convin să coopereze în vederea promovării și a protecției efective a tuturor drepturilor omului, inclusiv 
prin intermediul instrumentelor internaționale privind drepturile omului, la care acestea sunt părți. 

(2) Această cooperare se va desfășura prin intermediul unor activități convenite de către părți, inclusiv, printre altele: 

(a)  sprijinirea dezvoltării și a punerii în aplicare a planurilor naționale de acțiune privind drepturile omului; 

(b)  promovarea sensibilizării cu privire la drepturile omului și a educației în acest domeniu; 

(c)  consolidarea instituțiilor naționale cu atribuții în domeniul drepturilor omului; 

(d)  sprijinirea cât mai mult posibil a promovării instituțiilor regionale cu atribuții în domeniul drepturilor omului; 

(e)  instituirea unui dialog efectiv între părți privind drepturile omului; precum și 

(f)  cooperarea în cadrul instituțiilor Organizației Națiunilor Unite cu atribuții în domeniul drepturilor omului. 

Articolul 7 

Infracțiuni grave de anvergură internațională 

(1) Părțile recunosc faptul că cele mai grave infracțiuni de anvergură internațională privind dreptul internațional 
umanitar, genocidul și alte crime împotriva umanității nu ar trebui să rămână nepedepsite și că ar trebui asigurată 
urmărirea penală a acestor infracțiuni prin adoptarea de măsuri fie la nivel național, fie la nivel internațional, după caz, 
inclusiv prin intermediul Curții Penale Internaționale, în conformitate cu dreptul intern respectiv al părților. 

(2) Părțile convin să poarte un dialog benefic privind aderarea universală la Statutul de la Roma al Curții Penale 
Internaționale, în conformitate cu legislația respectivă a acestora, inclusiv furnizarea de asistență pentru consolidarea 
capacităților. 

Articolul 8 

Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora 

(1) Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora, către actori statali și 
nestatali, precum și de către aceștia, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și a securității 
internaționale. 

(2) Părțile convin, prin urmare, să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă 
și a vectorilor acestora prin respectarea deplină și punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor existente care le 
revin în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații interna
ționale relevante, cum ar fi Rezoluția 1540 a CSONU. Părțile convin că această dispoziție constituie un element esențial 
al prezentului acord. 

(3) În plus, părțile convin: 

(a)  să ia măsurile necesare în vederea semnării și ratificării, cu respectarea deplină a procedurilor de ratificare ale 
părților, a obligațiilor care le revin în temeiul altor instrumente internaționale relevante, inclusiv rezoluțiile relevante 
ale CSONU, sau să adere la acestea, după caz, și să le pună în aplicare; 

(b)  să instituie un sistem eficient de control al exporturilor la nivel național, care să controleze exportul și tranzitul 
bunurilor legate de ADM, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce privește ADM, și care 
să prevadă sancțiuni eficiente în cazul încălcării procedurilor de control al exporturilor. 

22.12.2017 L 343/7 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Părțile recunosc că punerea în aplicare a controlului exporturilor nu ar trebui să împiedice cooperarea internațională 
privind materialele, echipamentele și tehnologiile în scopuri pașnice, în timp ce obiectivele utilizării în scopuri pașnice 
nu ar trebui să fie utilizate ca o acoperire pentru proliferare. 

(4) Părțile convin să instituie un dialog politic periodic care să însoțească și să consolideze aceste elemente. De 
asemenea, părțile ar putea institui un dialog la nivel regional. 

Articolul 9 

Arme de calibru mic și armament ușor 

(1) Părțile recunosc că traficul ilicit de arme de calibru mic și armament ușor (SALW), inclusiv de muniție aferentă, 
precum și acumularea lor în exces, gestionarea ineficientă, depozitele securizate în mod necorespunzător și răspândirea 
necontrolată reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa păcii și a securității internaționale. 

(2) Părțile convin să respecte și să pună în aplicare pe deplin obligațiile care le revin în vederea combaterii comerțului 
ilicit cu SALW sub toate aspectele sale, în temeiul acordurilor internaționale în vigoare și al rezoluțiilor CSONU, precum 
și angajamentele din cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune 
al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și 
armament ușor sub toate aspectele sale. 

(3) Părțile se angajează să instituie un dialog politic periodic cu scopul de a face schimb de opinii și informații și de 
a dezvolta o înțelegere comună a chestiunilor și a problemelor legate de comerțul ilicit cu SALW, precum și pentru 
a consolida capacitatea părților de a preveni, combate și eradica acest tip de comerț. 

Articolul 10 

Cooperarea pentru combaterea terorismului 

(1) Părțile reafirmă importanța prevenirii și a combaterii terorismului în conformitate cu legislația și reglementările 
respective ale acestora și cu respectarea principiilor statului de drept, a dreptului internațional, în special Carta ONU și 
rezoluțiile relevante ale CSONU, a dreptului internațional al drepturilor omului, a dreptului refugiaților și a dreptului 
internațional umanitar, precum și a convențiilor internaționale la care acestea sunt părți, a Strategiei globale a ONU de 
combatere a terorismului, cuprinsă în Rezoluția 60/28 a Adunării generale a ONU din 8 septembrie 2006, precum și 
a Declarației comune UE-ASEAN din 28 ianuarie 2003 privind cooperarea în vederea combaterii terorismului. 

(2) În acest scop, părțile convin să coopereze după cum urmează: 

(a)  prin promovarea punerii în aplicare a rezoluțiilor relevante ale CSONU, cum ar fi 1373, 1267, 1822 și 1904, 
precum și a convențiilor și instrumentelor internaționale relevante; 

(b)  prin promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a Strategiei globale 
a ONU de combatere a terorismului; 

(c)  prin schimbul de informații și consolidarea cooperării și coordonării în materie de asigurare a aplicării legii 
utilizând birourile centrale naționale existente ale Interpolului prin intermediul sistemului global de comunicare al 
Interpolului I-24/7; 

(d) prin schimbul de informații privind grupările teroriste și rețelele lor de sprijin, în conformitate cu dreptul interna
țional și dreptul intern; 

(e)  prin schimbul de opinii în ceea ce privește mijloacele și metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv 
în domeniile tehnice și în domeniul formării, precum și prin schimbul de experiență în legătură cu prevenirea 
terorismului și deradicalizarea; 

(f)  prin cooperarea în vederea aprofundării consensului internațional privind lupta împotriva terorismului și a finanțării 
terorismului, precum și prin acțiuni vizând elaborarea rapidă a unui acord asupra Convenției generale a Organizației 
Națiunilor Unite privind terorismul internațional care să completeze instrumentele ONU existente privind 
combaterea terorismului; 
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(g)  prin schimbul de bune practici în domeniul protecției drepturilor omului în lupta împotriva terorismului; 

(h)  prin promovarea punerii în aplicare a măsurilor de combatere a terorismului și a unei cooperări sporite în acest 
domeniu în cadrul ASEM și în contextul relațiilor UE-ASEAN. 

Articolul 11 

Cooperarea în domeniul administrației publice 

Părțile convin să coopereze în vederea consolidării capacităților în domeniul administrației publice. Cooperarea în acest 
domeniu poate include schimbul de opinii privind cele mai bune practici legate de metodele de gestionare, furnizarea de 
servicii, consolidarea capacității instituționale și aspecte legate de transparență. 

TITLUL III 

COMERȚ ȘI INVESTIȚII 

Articolul 12 

Principii generale 

(1) Părțile se angajează într-un dialog privind chestiuni comerciale și conexe bilaterale și multilaterale, în vederea 
consolidării relațiilor comerciale bilaterale și a dezvoltării rolului sistemului de schimburi comerciale multilaterale în 
promovarea creșterii economice și a dezvoltării. 

(2) Părțile se angajează să promoveze dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale reciproce până la cel mai 
înalt nivel posibil și în avantajul lor reciproc. Acestea se angajează să instituie condiții mai bune de acces la piață, prin 
eforturi menite să elimine obstacolele în calea comerțului, în special barierele netarifare, și prin adoptarea unor măsuri 
de îmbunătățire a transparenței, ținând seama de activitatea desfășurată de organizațiile internaționale în acest domeniu. 

(3) Recunoscând că schimburile comerciale joacă un rol indispensabil în dezvoltare și că asistența acordată sub forma 
unor sisteme de preferințe comerciale a contribuit la dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare beneficiare, părțile depun 
eforturi pentru intensificarea consultărilor privind acest tip de asistență, în deplină conformitate cu normele OMC. 

(4) Părțile se informează reciproc cu privire la evoluția politicilor comerciale și a politicilor conexe, cum ar fi politica 
agricolă, politica privind siguranța alimentară, politica în domeniul protecției consumatorului și politica de mediu, 
inclusiv gestionarea deșeurilor. 

(5) Părțile încurajează dialogul și cooperarea în vederea dezvoltării relațiilor comerciale și de investiții dintre acestea, 
al soluționării problemelor comerciale și al abordării altor aspecte legate de comerț în domeniile menționate la 
articolele 13-19. 

Articolul 13 

Chestiuni sanitare și fitosanitare 

(1) Părțile cooperează în domeniul siguranței alimentelor și al chestiunilor sanitare și fitosanitare în vederea protejării 
vieții sau sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor pe teritoriul părților. 

(2) Părțile discută și fac schimb de informații cu privire la măsurile respective luate de acestea, astfel cum sunt definite 
în Acordul OMC privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare, Convenția internațională pentru protecția plantelor  
(CIPP), de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) și Comisia Codex Alimentarius (Codex), cum ar fi 
legislația, normele și reglementările, certificarea, inspecția și procedurile de supraveghere, inclusiv procedurile pentru 
aprobarea elaborării și a punerii în aplicare a principiilor zonării. 

(3) Părțile convin să coopereze în vederea consolidării capacităților privind chestiunile sanitare și fitosanitare și, dacă 
este cazul, privind bunăstarea animalelor. 
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(4) Părțile stabilesc în timp util un dialog cu privire la chestiunile sanitare și fitosanitare, la cererea uneia dintre părți 
privind examinarea unor astfel de chestiuni și a altor aspecte conexe urgente prevăzute la prezentul articol. 

(5) Părțile desemnează puncte de contact pentru comunicarea cu privire la aspectele prevăzute la prezentul articol. 

Articolul 14 

Bariere tehnice în calea comerțului 

(1) Părțile convin că acțiunile de cooperare în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și evaluărilor confor
mității constituie un obiectiv-cheie pentru dezvoltarea comerțului. 

(2) Părțile promovează aplicarea standardelor internaționale, cooperează și fac schimb de informații referitoare la 
standarde, proceduri de evaluare a conformității și regulamente tehnice, în special în cadrul Acordului OMC privind 
barierele tehnice în calea comerțului (BTC). În acest scop, părțile convin să stabilească în timp util un dialog privind 
chestiunile legate de BTC la cererea uneia dintre părți și să desemneze puncte de contact pentru comunicarea cu privire 
la chestiunile prevăzute la prezentul articol. 

(3) Cooperarea în materie de BTC se poate desfășura, inter alia, sub formă de dialog, proiecte comune, asistență 
tehnică și programe de consolidare a capacității. 

Articolul 15 

Regimul vamal și facilitarea schimburilor comerciale 

(1) Părțile fac schimb de experiență și analizează posibilitățile de a simplifica procedurile de import și export, precum 
și alte proceduri vamale, de a asigura transparența reglementărilor comerciale și vamale, de a dezvolta cooperarea 
vamală și de a elabora mecanisme eficiente de asistență administrativă reciprocă și, de asemenea, de a promova 
convergența opiniilor și acțiunile comune în contextul inițiativelor internaționale relevante, inclusiv facilitarea 
schimburilor comerciale. Părțile vor acorda o atenție deosebită consolidării dimensiunii de securitate și siguranță 
a comerțului internațional, asigurării unei aplicări efective și eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală de către 
autoritățile vamale, precum și asigurării unei abordări echilibrate între facilitarea schimburilor comerciale și lupta 
împotriva fraudei și a neregulilor. 

(2) Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, părțile își exprimă interesul de 
a examina posibilitatea încheierii unor protocoale privind cooperarea în domeniul vamal și asistența reciprocă, în cadrul 
instituțional stabilit în prezentul acord. 

(3) Părțile continuă să mobilizeze resurse de asistență tehnică pentru a sprijini punerea în aplicare a cooperării în 
materie vamală și a facilitării schimburilor comerciale în temeiul prezentului acord, astfel cum se convine de către părți. 

Articolul 16 

Investiții 

Părțile încurajează intensificarea fluxului de investiții prin promovarea unui climat pentru investiții reciproce atractiv și 
stabil, prin intermediul unui dialog consecvent care vizează un regim stabil, transparent, deschis și nediscriminatoriu 
pentru investitori, prin explorarea mecanismelor administrative în vederea facilitării fluxurilor investiționale, în 
conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale părților. 

Articolul 17 

Politica în domeniul concurenței 

(1) Părțile promovează stabilirea și menținerea normelor de concurență și a autorităților însărcinate cu punerea în 
aplicare a acestora. Acestea promovează aplicarea normelor menționate în mod efectiv, nediscriminatoriu și transparent 
pentru a favoriza securitatea juridică în teritoriile lor respective. 

(2) În acest scop, părțile se angajează în activități de consolidare a capacităților în domeniul politicii de concurență 
sub rezerva disponibilității finanțării pentru astfel de activități în cadrul instrumentelor și programelor de cooperare ale 
părților. 
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Articolul 18 

Servicii 

(1) Părțile convin asupra unui dialog consecvent având drept principal obiectiv schimbul de informații cu privire la 
cadrele de reglementare ale părților, promovarea accesului la piețele acestora, inclusiv comerțul electronic, promovarea 
accesului la sursele de capital și tehnologie, precum și promovarea comerțului în domeniul serviciilor între părți și pe 
piețele din țări terțe. 

(2) Recunoscând competitivitatea sectorului serviciilor de care dispune fiecare parte, acestea se angajează să poarte 
discuții cu privire la exploatarea oportunităților oferite de comerțul cu servicii pe piețele fiecăreia dintre ele. 

Articolul 19 

Drepturile de proprietate intelectuală 

(1) Părțile reafirmă importanța deosebită pe care o acordă protecției drepturilor de proprietate intelectuală și se 
angajează să instituie măsurile corespunzătoare în vederea asigurării unei protecții adecvate și eficiente și a aplicării 
drepturilor de proprietate intelectuală asigurându-se, în același timp, că astfel de măsuri sunt în conformitate cu cele mai 
bune practici și cu normele internaționale pe care părțile s-au angajat să le respecte. 

(2) Părțile își acordă reciproc asistență pentru identificarea și punerea în aplicare a programelor legate de PI, care 
contribuie la promovarea inovației tehnologice, la transferul voluntar de tehnologie și la formarea resurselor umane și 
cooperează în punerea în aplicare a agendei de dezvoltare a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). 

(3) Părțile convin să intensifice cooperarea privind indicațiile geografice, inclusiv protecția acestora, precum și cea în 
domeniul protecției soiurilor de plante, luând în considerare, printre altele și dacă este cazul, rolul Uniunii Internaționale 
pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante (UPOV). 

(4) Părțile fac schimb de informații și de experiență în materie de practici privind proprietatea intelectuală, prevenirea 
încălcării drepturilor de proprietate intelectuală - în special lupta împotriva contrafacerii și pirateriei – și anume prin 
intermediul cooperării vamale și al altor forme adecvate de cooperare, precum și crearea și consolidarea organizațiilor de 
control și protecția acestor drepturi. 

TITLUL IV 

COOPERAREA ÎN MATERIE DE JUSTIȚIE ȘI SECURITATE 

Articolul 20 

Cooperarea juridică 

(1) Părțile recunosc importanța deosebită a statului de drept și a consolidării tuturor instituțiilor relevante. 

(2) Cooperarea între părți poate include, de asemenea, schimbul reciproc de informații referitoare la cele mai bune 
practici privind sistemele juridice și legislația. 

Articolul 21 

Cooperarea pentru combaterea substanțelor stupefiante ilegale 

(1) Părțile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate pe baza unei coordonări eficiente între 
autoritățile competente, inclusiv principala agenție de luptă împotriva drogurilor, autoritățile din sectoarele sănătății, 
justiției, educației, tineretului, bunăstării sociale, vamal și de afaceri interne și din alte sectoare relevante, precum și alte 
părți interesate implicate, având ca obiectiv reducerea ofertei și a cererii de substanțe stupefiante ilegale, a impactului 
acestora asupra consumatorilor de droguri, a familiilor lor și a societății în general, precum și realizarea unui control 
mai eficient al precursorilor. 
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(2) Părțile convin cu privire la modalitățile de cooperare în vederea atingerii acestor obiective. Acțiunile au la bază 
principiile convenite în comun pe care se întemeiază convențiile internaționale în domeniu relevante la care participă 
părțile, declarația politică și Declarația privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri, 
adoptate de cea de a 20-a sesiune specială a Adunării generale a Națiunilor Unite privind drogurile din iunie 1998, 
precum și declarația politică și Planul de acțiune privind cooperarea internațională în direcția unei strategii integrate și 
echilibrate de combatere a problemei drogurilor la nivel mondial, adoptate în cadrul reuniunii la nivel înalt a celei de 
a 52-a sesiuni a Comisiei pentru stupefiante din martie 2009. 

(3) Cooperarea dintre părți include acordarea de asistență tehnică și administrativă, în special în următoarele domenii: 

(a)  elaborarea legislației și a politicilor naționale; 

(b)  crearea de instituții și de centre de informare naționale; 

(c)  sprijinirea eforturilor societății civile în domeniul drogurilor și a eforturilor de reducere a cererii de droguri și 
a efectelor nocive ale acestora; 

(d)  formarea personalului; 

(e)  consolidarea aplicării și intensificarea schimbului de informații în conformitate cu dreptul intern; 

(f)  cercetarea în domeniul drogurilor; 

(g)  determinarea caracteristicilor drogurilor, precum și prevenirea producerii drogurilor periculoase/stupefiantelor și 
a deturnării precursorilor controlați, în special a substanțelor care sunt esențiale pentru fabricarea substanțelor 
stupefiante ilegale; 

(h)  alte domenii care pot fi convenite în comun de către părți. 

Articolul 22 

Cooperarea pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 

(1) Părțile convin asupra necesității de a acționa și de a coopera pentru prevenirea spălării veniturilor rezultate din 
activități infracționale, cum ar fi traficul de droguri și corupția. 

(2) Ambele părți convin să promoveze acordarea de asistență juridică, tehnică și administrativă în vederea elaborării și 
punerii în aplicare a normelor, precum și a funcționării eficiente a mecanismelor de combatere a spălării banilor și 
a finanțării terorismului. Cooperarea permite, în special, schimburi de informații relevante în cadrul legislațiilor 
respective ale părților și adoptarea normelor corespunzătoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării 
terorismului, echivalente cu cele adoptate de Uniune și de organismele internaționale care acționează în acest domeniu, 
cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). 

(3) Ambele părți promovează cooperarea privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, de exemplu 
prin desfășurarea unor proiecte de consolidare a capacităților. 

Articolul 23 

Combaterea criminalității organizate și a corupției 

(1) Părțile convin să coopereze în combaterea criminalității organizate și a corupției, astfel cum sunt definite în 
Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și protocoalele adiționale, 
precum și în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției. O astfel de cooperare are drept scop 
promovarea și punerea în aplicare a convențiilor menționate și a altor instrumente aplicabile la care participă părțile. 

(2) În funcție de resursele disponibile, această cooperare include măsuri și proiecte de consolidare a capacității. 

(3) Părțile convin să coopereze la nivelul autorităților, agențiilor și serviciilor de aplicare a legii și să contribuie la 
stoparea și eliminarea amenințărilor de criminalitate transnațională comune părților în cadrul legislațiilor respective ale 
acestora. Cooperarea la nivelul autorităților, agențiilor și serviciilor de aplicare a legii poate lua forma asistenței reciproce 
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în materie de investigații, a schimbului de tehnici de investigare, a educației și formării comune a personalului din 
domeniul aplicării legii și a oricărui alt tip de activități și asistență comune, inclusiv birourile centrale naționale existente 
ale Interpolului prin intermediul sistemului global de comunicare al Interpolului (I-24/7) sau al unui sistem similar 
pentru schimbul de informații, care poate fi stabilit de comun acord de către părți. 

Articolul 24 

Protecția datelor cu caracter personal 

(1) Părțile convin să coopereze în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție a datelor cu caracter personal, luând în 
considerare cele mai înalte standarde internaționale, precum cele prevăzute, inter alia, în Orientările privind reglementarea 
fișierelor informatizate de date cu caracter personal adoptate prin Rezoluția 45/95 a Adunării generale a ONU din 
14 decembrie 1990. 

(2) Consolidarea protecției datelor prin intensificarea cooperării privind protecția datelor cu caracter personal poate 
cuprinde, inter alia, asistența tehnică sub forma schimbului de informații și expertiză care poate include următoarele, fără 
a se limita la acestea: 

(a)  partajarea și schimbul de informații, studii, cercetări, politici, proceduri și bune practici legate de protecția datelor; 

(b)  organizarea și/sau participarea la cursuri de formare și programe educaționale comune, dialoguri și conferințe în 
vederea unei mai mari sensibilizări a părților cu privire la protecția datelor; 

(c)  schimbul de profesioniști și experți însărcinați cu studierea politicilor privind protecția datelor. 

Articolul 25 

Refugiați și persoane strămutate intern 

Părțile depun eforturi pentru continuarea cooperării, după caz, cu privire la aspectele referitoare la bunăstarea 
refugiaților și a persoanelor strămutate intern, ținând seama de activitățile și de asistența deja furnizate, inclusiv căutarea 
de soluții pe termen lung. 

TITLUL V 

COOPERAREA ÎN DOMENIUL MIGRAȚIEI ȘI AL MUNCII ÎN SECTORUL MARITIM 

Articolul 26 

Cooperarea în domeniul migrației și al dezvoltării 

(1) Părțile reafirmă importanța gestionării comune a fluxurilor de migrație între teritoriile lor. În vederea consolidării 
cooperării, părțile instituie un mecanism de consultare și dialog cuprinzător privind totalitatea aspectelor legate de 
migrație. Aspectele legate de migrație sunt incluse în strategiile naționale/cadrul național de dezvoltare economică și 
socială a țărilor de origine, de tranzit sau de destinație a migranților. 

(2) Cooperarea dintre părți se bazează pe o evaluare a cerințelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă și cu 
acordul părților, și este pusă în aplicare în conformitate cu legislația Uniunii și cea națională relevantă în vigoare. Aceasta 
se va concentra, în special, pe: 

(a)  factorii de stimulare și de atracție pentru migrație; 

(b)  dezvoltarea și punerea în aplicare a legislației și a practicilor naționale cu privire la protecția și drepturile migranților, 
în vederea respectării dispozițiilor instrumentelor internaționale aplicabile care garantează respectarea drepturilor 
migranților; 
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(c)  dezvoltarea și punerea în aplicare a legislației și a practicilor naționale privind protecția internațională, în vederea 
respectării dispozițiilor Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților semnată la 28 iulie 1951 și ale 
protocolului la aceasta semnat la 31 ianuarie 1967, precum și ale altor instrumente internaționale relevante și 
pentru a garanta respectarea principiului nereturnării; 

(d)  normele referitoare la admisie, precum și drepturile și statutul persoanelor admise, aplicarea unui tratament și a unui 
proces de integrare echitabile persoanelor cu drept de ședere legală și care nu sunt resortisanți, educație și formare, 
precum și măsuri de combatere a rasismului, discriminării și xenofobiei; 

(e)  instituirea unei politici eficiente de prevenire în vederea abordării aspectelor referitoare la prezența pe teritoriul unei 
părți a unui resortisant al celeilalte părți care nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile de intrare, de ședere 
sau de rezidență pe teritoriul părții în cauză, la introducerea ilegală de persoane și traficul de ființe umane, inclusiv 
modalități de combatere a rețelelor de persoane care facilitează trecerea frauduloasă și de traficanți de persoane și de 
protejare a victimelor unor astfel de activități; 

(f)  returnarea persoanelor menționate la alineatul (2) litera (e) din prezentul articol, în condiții umane și demne, inclusiv 
promovarea returnării voluntare și durabile a acestora în țările de origine, precum și admisia/readmisia unor astfel de 
persoane, în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol. Returnarea acestor persoane se efectuează cu 
respectarea dreptului părților de a acorda permise de ședere sau autorizații de ședere din motive umanitare și de 
compasiune, precum și a principiului nereturnării; 

(g)  chestiuni considerate de interes comun în domeniul vizelor, al securității documentelor de călătorie și al gestionării 
frontierelor; 

(h)  chestiuni privind migrația și dezvoltarea, inclusiv dezvoltarea resurselor umane, protecția socială, maximizarea 
beneficiilor de pe urma migrației, gen și dezvoltare, recrutarea etică și migrația circulară, precum și integrarea 
migranților. 

(3) În cadrul cooperării în acest domeniu și fără a aduce atingere necesității de protejare a victimelor traficului de 
persoane, părțile convin, de asemenea, că: 

(a)  Filipine readmite oricare dintre resortisanții săi, astfel cum este definit la alineatul (2) litera (e) din prezentul articol, 
prezent pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă, fără întârzieri nejustificate, odată ce i-a fost 
stabilită cetățenia și au fost respectate regulile de procedură în statul membru în cauză; 

(b)  Fiecare stat membru readmite oricare dintre resortisanții săi, astfel cum este definit la alineatul (2) litera (e) din 
prezentul articol, prezent pe teritoriul statului Filipine, la cererea acestuia din urmă, fără întârzieri nejustificate, odată 
ce i-a fost stabilită cetățenia și au fost respectate regulile de procedură în Filipine; 

(c)  Statele membre și Filipine furnizează resortisanților proprii documentele necesare în acest scop. Orice cerere de 
admisie sau de readmisie este transmisă de către statul solicitant autorității competente din statul solicitat. 

În cazul în care persoana în cauză nu posedă documente de identitate adecvate sau alte dovezi ale cetățeniei acesteia, 
Filipine sau statul membru solicită fără întârziere reprezentanței diplomatice sau consulare competente în cauză să 
stabilească cetățenia persoanei, dacă este necesar, prin intermediul unui interviu; odată ce s-a stabilit că persoana este 
resortisant al statului Filipine sau al statului membru, sunt eliberate documentele corespunzătoare de către autoritățile 
competente din Filipine sau din statul membru. 

(4) Părțile convin să încheie cât mai curând posibil un acord privind admisia/readmisia resortisanților proprii, inclusiv 
o dispoziție privind readmisia resortisanților altor țări și a apatrizilor. 

Articolul 27 

Munca în sectorul maritim, educația și formarea 

(1) Părțile convin să coopereze în domeniul muncii în sectorul maritim în vederea promovării și a susținerii unor 
condiții de viață și de muncă decente pentru navigatori, a siguranței și protecției navigatorilor, a siguranței la locul de 
muncă, precum și a politicilor și programelor de sănătate. 

(2) În plus, părțile convin să coopereze în domeniul educației maritime, al formării și certificării navigatorilor, în 
vederea asigurării unor operațiuni maritime eficiente și în condiții de siguranță, precum și a prevenirii daunelor aduse 
mediului; această cooperare include actualizarea competențelor echipajelor în vederea adaptării acestora la cerințele în 
continuă schimbare ale industriei navale și la progresul tehnologic. 
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(3) Părțile respectă principiile și dispozițiile prevăzute de Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1982 privind 
dreptul mării, în special referitoare la drepturile și obligațiile fiecărei părți în ceea ce privește condițiile de muncă, 
componența echipajului și aspectele sociale pe navele care navighează sub pavilionul acestora, Convenția internațională 
privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (Convenția STCW), 
astfel cum a fost modificată, în ceea ce privește cerințele de formare și competență ale navigatorilor, precum și 
principiile și dispozițiile prevăzute în instrumentele internaționale relevante la care participă părțile. 

(4) Cooperarea în acest domeniu se bazează pe consultări reciproce și dialog între părți, care se concentrează, inter 
alia, pe: 

(a)  educația și formarea în domeniul maritim; 

(b)  schimbul de informații și sprijinul pentru activitățile legate de domeniul maritim; 

(c)  metode aplicate de învățare și cele mai bune practici privind formarea; 

(d)  programe pentru abordarea pirateriei și a terorismului pe mare; 

(e)  dreptul navigatorilor la un loc de muncă sigur și lipsit de pericole, condiții de muncă și de viață decente la bordul 
navei, precum și protecția sănătății, asistență medicală, măsuri sociale și alte forme de protecție socială. 

TITLUL VI 

ECONOMIE, COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ȘI ALTE SECTOARE 

Articolul 28 

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

(1) Părțile convin să intensifice cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, inclusiv 
cooperarea în materie de coeziune socială și regională, în temeiul articolului 26 alineatul (2) litera (b), de sănătate și 
siguranță la locul de muncă, de dezvoltare a competențelor, de egalitate de gen și muncă decentă, în vederea consolidării 
dimensiunii sociale a globalizării. 

(2) Părțile reafirmă necesitatea de a sprijini procesul de globalizare care este în beneficiul tuturor și de a promova 
ocuparea integrală și productivă a forței de muncă, precum și munca decentă ca un element-cheie al dezvoltării durabile 
și al reducerii sărăciei, astfel cum a fost instituită prin Rezoluția 60/1 a Adunării generale a ONU din 24 octombrie 
2005 (Document final al summitului mondial din 2005), precum și prin declarația ministerială în cadrul reuniunii la 
nivel înalt a Consiliului Economic și Social al ONU din iulie 2006 (Consiliul Economic și Social al ONU E/2006/L.8 din 
5 iulie 2006). Părțile iau în considerare caracteristicile respective și natura diversă a situațiilor economice și sociale ale 
acestora. 

(3) Reafirmând angajamentele părților de a respecta, a promova și a pune în practică standarde sociale și privind forța 
de muncă recunoscute la nivel internațional, astfel cum sunt prevăzute în special în Declarația Organizației Internaționale 
a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale ale muncii și în convențiile OIM la care acestea sunt părți, 
părțile convin să coopereze în cadrul unor proiecte și programe de asistență tehnică specifică, pe baza unui acord 
comun. Părțile convin, de asemenea, să instituie un dialog, o cooperare și inițiative pe teme de interes comun la nivel 
bilateral sau multilateral, cum ar fi la nivel ONU, OIM, ASEM și UE-ASEAN. 

Articolul 29 

Cooperarea pentru dezvoltare 

(1) Obiectivul principal al cooperării pentru dezvoltare este de a încuraja dezvoltarea durabilă care va contribui la 
reducerea sărăciei și la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internațional, inclusiv Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului. Părțile se angajează într-un dialog periodic privind cooperarea pentru dezvoltare în 
conformitate cu prioritățile lor respective și domeniile de interes reciproc. 

(2) Dialogul privind cooperarea pentru dezvoltare are ca scop, inter alia,: 

(a)  promovarea dezvoltării umane și sociale; 

(b)  urmărirea unei creșteri economice durabile și favorabile incluziunii; 
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(c)  promovarea unui mediu durabil și a unei bune gestionări a resurselor naturale, inclusiv promovarea celor mai bune 
practici; 

(d)  reducerea impactului și gestionarea consecințelor schimbărilor climatice; 

(e)  creșterea capacității în vederea integrării mai accentuate în economia mondială și în sistemul comercial internațional; 

(f)  promovarea reformei în sectorul public, în special în domeniul gestionării finanțelor publice pentru a îmbunătăți 
furnizarea de servicii sociale; 

(g)  instituirea unor procese în conformitate cu principiile Declarației de la Paris privind eficacitatea ajutorului, cu 
Agenda de acțiune de la Accra, precum și cu alte angajamente internaționale care vizează îmbunătățirea furnizării și 
eficacității ajutorului. 

Articolul 30 

Dialogul în domeniul politicii economice 

(1) Părțile convin să coopereze pentru promovarea schimbului de informații cu privire la tendințele și politicile 
economice ale acestora, precum și a schimbului de experiență în ceea ce privește coordonarea politicilor economice în 
contextul cooperării și integrării economice regionale. 

(2) Părțile se angajează să aprofundeze dialogul dintre autoritățile lor în chestiuni economice care, conform celor 
convenite de părți, pot include domenii cum ar fi politica monetară, politica fiscală, inclusiv impozitarea întreprinderilor, 
finanțele publice, stabilizarea macroeconomică și datoria externă. 

Articolul 31 

Societatea civilă 

Părțile recunosc rolul și contribuția potențială a societății civile organizate la guvernarea democratică și se angajează să 
promoveze un dialog și o interacțiune eficiente cu societatea civilă, în conformitate cu dreptul intern aplicabil al părților. 

Articolul 32 

Gestionarea riscului de dezastre 

(1) Părțile convin să intensifice cooperarea cu privire la gestionarea riscului de dezastre (DRM) prin continuarea 
dezvoltării și a punerii în aplicare a unor măsuri pentru reducerea riscurilor pentru comunități și să gestioneze 
consecințele dezastrelor naturale la toate nivelurile societății. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită măsurilor 
preventive, abordărilor proactive în materie de gestionare a pericolelor și riscurilor și reducerii riscurilor sau vulnerabili
tăților la dezastrele naturale. 

(2) Părțile colaborează pentru a integra DRM în planurile de dezvoltare și în procesele de elaborare a politicilor 
privind dezastrele naturale. 

(3) Cooperarea în acest domeniu se concentrează pe următoarele elemente ale programului: 

(a)  reducerea sau prevenirea și atenuarea riscului de dezastre; 

(b)  gestionarea cunoștințelor, inovarea, cercetarea și educația în vederea creării unei culturi a siguranței și a rezistenței la 
toate nivelurile; 

(c)  pregătirea pentru dezastre; 

(d)  politicile, capacitatea instituțională și consolidarea consensului privind gestionarea dezastrelor; 

(e)  răspunsul în caz de dezastre; 
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(f)  evaluarea și monitorizarea riscurilor de dezastre; 

(g)  planificarea redresării și reabilitării în urma dezastrelor; 

(h)  adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora. 

Articolul 33 

Energie 

(1) Părțile depun toate eforturile pentru intensificarea cooperării în sectorul energetic în vederea: 

(a)  creării unor condiții favorabile pentru investiții, în special în infrastructură, și a unor condiții de concurență 
echitabile pentru sectorul surselor regenerabile de energie; 

(b)  diversificării aprovizionării cu energie în vederea consolidării securității energetice, inclusiv dezvoltarea unor forme 
de energie noi, durabile, inovatoare și regenerabile, precum și a sprijinirii instituționalizării unor cadre de politici 
adecvate pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru sectorul surselor regenerabile de energie și pentru 
integrarea acestuia în domeniile de politică relevante; 

(c)  dezvoltării unor standarde energetice convergente, în special în cazul biocombustibililor și al altor combustibili 
alternativi, precum și a instalațiilor și practicilor aferente; 

(d)  utilizării raționale a energiei prin promovarea eficienței energetice și a conservării în producția, transportul, 
distribuția și utilizarea finală a energiei; 

(e)  promovării transferului de tehnologie între întreprinderile părților în vederea unei producții și a unei utilizări 
durabile a energiei. Acest lucru ar putea fi realizat printr-o cooperare adecvată, în special în domeniile reformei 
sectorului energetic, dezvoltării resurselor de energie, facilităților în aval și dezvoltării biocombustibililor; 

(f)  consolidării capacităților în toate domeniile reglementate de prezentul articol și a promovării de investiții reciproce 
favorabile și atractive prin intermediul unui dialog consecvent care vizează un regim stabil, transparent, deschis și 
nediscriminatoriu pentru investitori, prin explorarea mecanismelor administrative în vederea facilitării fluxurilor 
investiționale, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale părților. 

(2) În acest scop, părțile convin să promoveze contactele și activitățile comune de cercetare în beneficiul reciproc al 
acestora, în special prin intermediul cadrelor regionale și internaționale relevante. În temeiul articolului 34 și al 
concluziilor Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă (SMDD), care a avut loc la Johannesburg în 2002, părțile 
subliniază necesitatea de a aborda legăturile dintre accesibilitatea serviciilor energetice și dezvoltarea durabilă. Aceste 
activități pot fi promovate în cooperare cu Inițiativa Uniunii Europene în domeniul energiei, lansată în cadrul SMDD. 

(3) Pe baza angajamentelor acestora privind abordarea schimbărilor climatice, asumate în calitate de părți la 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, părțile convin să promoveze cooperarea 
tehnică și parteneriatele private în cadrul proiectelor privind sursele durabile și regenerabile de energie, trecerea la noi 
combustibili și eficiența energetică prin intermediul unor mecanisme de piață flexibile, cum ar fi mecanismul pieței 
carbonului. 

Articolul 34 

Mediul și resursele naturale 

(1) Părțile convin ca acțiunile de cooperare în acest domeniu să promoveze conservarea și îmbunătățirea calității 
mediului, în scopul dezvoltării durabile. Punerea în aplicare a concluziilor SMDD, precum și a acordurilor multilaterale 
relavante în domeniul mediului, la care participă părțile, sunt luate în considerare în toate activitățile întreprinse de părți 
în temeiul prezentului acord. 

(2) Părțile recunosc necesitatea de a conserva și de a gestiona în mod durabil resursele naturale și diversitatea 
biologică, în beneficiul tuturor generațiilor, luând în considerare nevoile de dezvoltare ale acestora. 

(3) Părțile convin să coopereze în vederea consolidării sprijinirii reciproce a politicilor comerciale și de mediu, 
precum și pentru consolidarea integrării considerațiilor de mediu în toate sectoarele cooperării. 
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(4) Părțile se angajează să continue și să consolideze cooperarea în cadrul programelor regionale privind protecția 
mediului, în special cu privire la: 

(a)  creșterea gradului de sensibilizare cu privire la mediu și a participării locale la eforturile privind protecția mediului și 
dezvoltarea durabilă, inclusiv participarea comunităților culturale indigene/populațiilor indigene și a comunităților 
locale; 

(b)  consolidarea capacității privind adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, precum și eficiența 
energetică; 

(c)  consolidarea capacităților privind participarea la acordurile multilaterale privind mediul și punerea în aplicare 
a acestora, inclusiv cele privind biodiversitatea și biosecuritatea, fără a se limita însă la acestea; 

(d)  promovarea tehnologiilor, produselor și serviciilor ecologice, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de reglementare 
și de piață; 

(e)  îmbunătățirea resurselor naturale, inclusiv guvernanța în domeniul forestier și combaterea exploatării forestiere 
ilegale și a comerțului aferent, precum și promovarea resurselor naturale durabile, inclusiv gestionarea pădurilor; 

(f)  gestionarea eficientă a parcurilor naționale și a zonelor protejate, precum și desemnarea și protejarea zonelor de 
biodiversitate și a ecosistemelor fragile, cu respectarea comunitățile locale și indigene care trăiesc în aceste zone sau 
în apropierea lor; 

(g)  prevenirea traficului transfrontalier clandestin de deșeuri solide periculoase și de alte tipuri de deșeuri; 

(h)  protecția mediului de coastă și a celui marin, precum și gestionarea eficientă a resurselor de apă; 

(i) protecția și conservarea solurilor și gestionarea durabilă a terenurilor, inclusiv reabilitarea minelor epuizate/aban
donate; 

(j)  promovarea consolidării capacităților în gestionarea dezastrelor și a riscurilor; 

(k)  promovarea unor modele de producție și de consum durabile în economiile părților. 

(5) Părțile încurajează accesul reciproc la programele derulate în acest domeniu, în conformitate cu condițiile specifice 
prevăzute de aceste programe. 

Articolul 35 

Agricultura, pescuitul și dezvoltarea rurală 

Părțile convin să încurajeze dialogul și să promoveze cooperarea în vederea dezvoltării durabile în agricultură, pescuit și 
dezvoltarea rurală. Dialogul poate include următoarele domenii: 

(a)  politica agricolă și perspectivele generale ale agriculturii pe plan internațional; 

(b)  posibilitățile de facilitare a comerțului cu plante, animale, animale acvatice și produsele acestora, luând în 
considerare convențiile internaționale relevante la care participă părțile, cum ar fi, printre altele, CIPP și OIE; 

(c)  bunăstarea animalelor; 

(d)  politica de dezvoltare în zonele rurale; 

(e)  politici de calitate privind plantele, animalele și produsele acvatice și, în special, indicațiile geografice; 

(f) dezvoltarea unei agriculturi durabile și ecologice, a agroindustriei, biocombustibililor, precum și transferul de bioteh
nologii; 

(g)  protecția soiurilor de plante, tehnologia semințelor, îmbunătățirea productivității culturilor, tehnologiile culturilor 
alternative, inclusiv biotehnologia agricolă; 

(h)  dezvoltarea bazelor de date privind agricultura, pescuitul și dezvoltarea rurală; 
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(i)  consolidarea resurselor umane în domeniile agricol, veterinar și piscicol; 

(j)  susținerea unei politici durabile și responsabile pe termen lung privind pescuitul și mediul marin, inclusiv 
tehnologiile pescuitului, precum și conservarea și gestionarea resurselor marine de coastă și din larg; 

(k)  promovarea eforturilor de prevenire și combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, precum și 
a comerțului aferent; 

(l)  măsuri referitoare la schimbul de experiență și parteneriate, dezvoltarea de întreprinderi comune și de rețele de 
cooperare între agenții locale sau operatori economici, inclusiv măsuri de îmbunătățire a accesului la finanțare în 
domenii precum cercetarea și transferul de tehnologie; 

(m)  consolidarea asociațiilor de producători și a activităților de promovare a comerțului. 

Articolul 36 

Dezvoltarea regională și cooperarea 

(1) Părțile promovează înțelegerea reciprocă și cooperarea bilaterală în domeniul politicii regionale. 

(2) Părțile încurajează și consolidează schimbul de informații și cooperarea privind politica regională, cu un accent 
special pe dezvoltarea zonelor defavorizate, legăturile între zonele urbane și cele rurale, precum și dezvoltarea rurală. 

(3) Cooperarea în domeniul politicii regionale poate lua următoarele forme: 

(a)  metode de formulare și punere în aplicare a politicilor regionale; 

(b)  guvernanță și parteneriat pe mai multe niveluri; 

(c)  relațiile între zonele urbane și cele rurale; 

(d)  dezvoltare rurală, inclusiv inițiative pentru îmbunătățirea accesului la finanțare și dezvoltare durabilă; 

(e)  statistici. 

Articolul 37 

Cooperarea în domeniul politicii industriale și al IMM-urilor 

Ținând seama de politicile și obiectivele lor economice, părțile convin să promoveze cooperarea în materie de politică 
industrială în toate domeniile pe care le consideră adecvate în vederea creării unui climat favorabil dezvoltării economice 
și a stimulării competitivității sectoarelor industriale, în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), inter alia, 
prin: 

(a)  promovarea constituirii de rețele între operatorii economici, în special IMM-uri, în vederea schimbului de informații 
și de experiență, a identificării oportunităților în sectoarele de interes reciproc, a transferului de tehnologie, precum 
și a creșterii comerțului și a investițiilor; 

(b)  schimbul de informații și de experiență privind crearea unor condiții-cadru care să conducă la un mediu favorabil 
pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, în vederea îmbunătățirii competitivității acestora; 

(c)  promovarea participării ambelor părți la proiecte-pilot și programe speciale, în conformitate cu condițiile specifice 
ale acestora; 

(d)  promovarea investițiilor și a întreprinderilor comune în vederea stimulării transferului de tehnologie, a inovării, 
a modernizării, a diversificării și a inițiativelor de calitate; 

(e)  furnizarea de informații, stimularea inovării și schimbul de bune practici privind accesul la finanțare, în special 
pentru întreprinderile mici și micro-întreprinderi; 

(f)  promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor, precum și încurajarea practicilor comerciale responsabile, 
inclusiv consumul și producția durabile; 

(g)  dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare în anumite sectoare industriale stabilite de către părți și cooperarea în 
cadrul unor proiecte de consolidare a capacităților, inclusiv în materie de norme și proceduri de evaluare a confor
mității, precum și de reglementări tehnice, astfel cum este convenit de către părți. 
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Articolul 38 

Transport 

(1) Părțile convin să coopereze în domeniile relevante ale politicii privind transporturile, în vederea îmbunătățirii 
oportunităților de investiții, a circulației mărfurilor și pasagerilor, a promovării siguranței și securității maritime și 
aeriene, a abordării impactului transporturilor asupra mediului și a creșterii eficienței sistemelor de transport ale părților. 

(2) Cooperarea dintre părți în acest domeniu urmărește să promoveze: 

(a)  schimburile de informații cu privire la politicile, reglementările și practicile părților în domeniul transportului, în 
special cu privire la transportul urban și rural, transportul maritim, transportul aerian, logistica în domeniul 
transporturilor, interconexiunea și interoperabilitatea rețelelor de transport multimodal, precum și gestionarea 
drumurilor, căilor ferate, porturilor și aeroporturilor; 

(b)  schimbul de opinii cu privire la sistemele europene de radionavigație prin satelit (în special Galileo), cu accent pe 
chestiunile de interes reciproc privind reglementarea, industria și dezvoltarea pieței; 

(c)  continuarea dialogului în domeniul serviciilor de transport aerian în vederea asigurării fără întârzieri nejustificate 
a securității juridice a acordurilor bilaterale existente privind serviciile aeriene între statele membre la nivel individual 
și Filipine; 

(d)  continuarea dialogului privind îmbunătățirea operațiunilor și a rețelelor de infrastructură de transport aerian în 
vederea unei circulații rapide, eficiente, durabile și în condiții de siguranță a persoanelor și a mărfurilor, precum și 
promovarea aplicării dreptului concurenței și a reglementării economice a sectorului transportului aerian, având ca 
obiectiv sprijinirea convergenței normative și consolidarea afacerilor, precum și examinarea posibilităților pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor în domeniul transportului aerian. Ar trebui promovate în continuare proiectele 
de interes comun privind cooperarea în domeniul transportului aerian; 

(e)  dialogul privind politica și serviciile de transport maritim care vizează, în special, promovarea dezvoltării industriei 
de transport maritim, inclusiv, dar fără a se limita la: 

(i)  schimbul de informații referitoare la legislația și reglementările privind transportul maritim și porturile; 

(ii)  promovarea accesului nelimitat la piețele maritime internaționale precum și a schimburilor comerciale, 
neaplicarea clauzelor privind transportul mărfurilor în comun, aplicarea regimului național și a clauzei națiunii 
cele mai favorizate pentru navele exploatate de resortisanți sau de companii ale celeilalte părți, precum și cu 
privire la chestiunile legate de serviciile de transport „door-to-door” care includ o zonă maritimă, ținând seama 
de dreptul intern al părților; 

(iii)  administrarea eficientă a porturilor și eficiența serviciilor de transport maritim; precum și 

(iv)  promovarea cooperării de interes reciproc în domeniul transportului maritim și în domeniul muncii în sectorul 
maritim, al educației și formării în temeiul articolului 27; 

(f)  un dialog privind punerea în aplicare efectivă a normelor privind securitatea și siguranța transporturilor, precum și 
prevenirea poluării cauzate de acestea, în special în ceea ce privește transportul maritim, inclusiv combaterea 
pirateriei, și transportul aerian, în conformitate cu normele și convențiile internaționale relevante la care participă 
ambele părți. Dialogul include, de asemenea, cooperarea în cadrul forurilor internaționale corespunzătoare în 
vederea asigurării unei mai bune aplicări a reglementărilor internaționale. În acest scop, părțile vor promova 
cooperarea și asistența tehnică în chestiuni legate de siguranța și securitatea transporturilor, precum și chestiunile de 
mediu, inclusiv educația și formarea în domeniul maritim și al aviației, căutare și salvare, precum și investigarea 
accidentelor și a incidentelor, fără a se limita însă la acestea. De asemenea, părțile se vor concentra pe promovarea 
modurilor de transport ecologice. 

Articolul 39 

Cooperarea științifică și tehnologică 

(1) Părțile convin să coopereze în domeniul științei și tehnologiei, ținând seama de obiectivele de politică respective 
ale acestora. 

(2) Cooperarea are drept scop: 

(a)  încurajarea schimburilor de informații și de know-how în domeniul științei și tehnologiei, în special privind punerea 
în aplicare a politicilor și a programelor, precum și drepturile de proprietate intelectuală în activitățile de cercetare și 
dezvoltare; 
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(b)  promovarea unor relații durabile și a unor parteneriate de cercetare între comunitățile științifice, centrele de 
cercetare, universitățile și întreprinderile părților; 

(c)  promovarea formării resurselor umane și a consolidării capacităților tehnologice și de cercetare. 

(3) Cooperarea se derulează sub forma unor proiecte de cercetare comune, precum și schimburi, reuniuni și formări 
destinate cercetătorilor, prin intermediul unor scheme de formare și mobilitate la nivel internațional și a unor programe 
de schimb, destinate unei difuzări optime a rezultatelor cercetării, a învățării și a celor mai bune practici. Părțile pot 
conveni de comun acord asupra altor modalități de cooperare. 

(4) Aceste activități de cooperare ar trebui să se bazeze pe principiile reciprocității, tratamentului echitabil și 
avantajului reciproc și să asigure o protecție adecvată a proprietății intelectuale. Orice probleme privind drepturile de 
proprietate intelectuală care pot apărea în contextul cooperării în temeiul prezentului acord pot, dacă este necesar, să 
facă obiectul unor negocieri între agențiile sau grupurile implicate relevante, înainte de începerea activităților de 
cooperare, și pot include chestiuni privind drepturile de autor, mărcile comerciale și brevetele, în conformitate cu actele 
cu putere de lege și normele administrative respective ale părților. 

(5) Părțile încurajează participarea instituțiilor de învățământ superior, a centrelor de cercetare și a sectoarelor de 
producție ale acestora, inclusiv IMM-uri. 

(6) Părțile convin să depună toate eforturile pentru o mai mare sensibilizare a publicului cu privire la posibilitățile 
oferite de programele de cooperare științifică și tehnologică respective ale acestora. 

Articolul 40 

Cooperarea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor 

(1) Recunoscând că tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) constituie un element-cheie al vieții moderne, de 
importanță vitală pentru dezvoltarea economică și socială, părțile convin să facă schimb de opinii cu privire la politicile 
lor în acest domeniu, în vederea promovării dezvoltării economice. 

(2) Cooperarea în acest domeniu se concentrează, inter alia, pe: 

(a)  participarea la dialogul regional cuprinzător cu privire la diferite aspecte ale societății informaționale, în special 
politicile și reglementările privind comunicațiile electronice, inclusiv serviciul universal, acordarea de licențe și 
autorizații generale, precum și independența și eficiența autorității de reglementare, e-guvernanța, cercetarea și 
serviciile bazate pe TIC; 

(b)  interconexiunea și interoperabilitatea rețelelor (cum ar fi TEIN) și serviciilor părților și Asiei de Sud-Est; 

(c)  standardizarea și difuzarea tehnologiilor noi și emergente din domeniul TIC; 

(d)  promovarea cooperării în materie de cercetare în domeniul TIC privind teme de interes comun pentru ambele părți; 

(e)  schimbul de bune practici în vederea reducerii decalajului digital; 

(f)  dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor și a mecanismelor privind aspectele de securitate ale TIC și lupta 
împotriva criminalității informatice; 

(g)  schimbul de experiență privind desfășurarea programelor de televiziune digitală, precum și cu privire la aspectele 
legate de reglementare, gestionarea spectrului de frecvențe și cercetare; 

(h)  promovarea eforturilor și schimbul de experiență privind dezvoltarea resurselor umane în domeniul TIC. 

Articolul 41 

Domeniile audiovizual, mass-media și multimedia 

Părțile vor încuraja, sprijini și facilita schimburile, cooperarea și dialogul între instituțiile și agenților lor relevante în 
domeniile audiovizual, mass-media și multimedia. Acestea convin să instituie un dialog politic periodic în aceste 
domenii. 
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Articolul 42 

Cooperarea în domeniul turismului 

(1) Părțile urmăresc să îmbunătățească schimbul de informații și să instituie cele mai bune practici, astfel încât să 
asigure o dezvoltare echilibrată și durabilă a turismului, respectând Codul mondial de etică în turism al Organizației 
Mondiale a Turismului și principiile durabilității, care stau la baza procesului Agendei locale 21. 

(2) Ambele părți convin să desfășoare un dialog în vederea facilitării cooperării, inclusiv asistența tehnică în domeniul 
formării resurselor umane și al dezvoltării de noi tehnologii în conformitate cu principiile turismului durabil. 

(3) Părțile convin să intensifice procesul de cooperare privind protejarea și maximizarea potențialului patrimoniului 
natural și cultural, atenuarea oricăror efecte negative ale turismului și sporirea contribuției pozitive a industriei 
turismului la dezvoltarea durabilă a comunităților locale, inter alia, prin promovarea turismului ecologic, respectând în 
același timp integritatea și interesele comunităților locale și indigene, precum și îmbunătățirea formării în domeniul 
turismului. 

Articolul 43 

Cooperarea privind serviciile financiare 

(1) Părțile convin să consolideze cooperarea în vederea apropierii normelor și standardelor comune, precum și 
a îmbunătățirii sistemelor de contabilitate, de audit, de supraveghere și de reglementare în domeniul bancar și al 
asigurărilor, precum și în alte ramuri ale sectorului financiar. 

(2) Părțile recunosc importanța asistenței tehnice și a măsurilor de consolidare a capacităților în acest scop. 

Articolul 44 

Buna guvernanță în domeniul fiscal 

(1) În vederea consolidării și dezvoltării activităților economice și ținând seama, în același timp, de necesitatea creării 
unui cadru de reglementare adecvat, părțile recunosc și intenționează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în 
domeniul fiscal. În acest scop, în conformitate cu competențele lor respective, părțile vor îmbunătăți cooperarea interna
țională în domeniul fiscal, vor facilita colectarea veniturilor fiscale legale și vor elabora măsuri în vederea unei puneri în 
aplicare efective a principiilor sus-menționate. 

(2) Părțile convin că punerea în aplicare a acestor principii are loc în special în cadrul acordurilor fiscale bilaterale 
existente sau viitoare între Filipine și statele membre. 

Articolul 45 

Sănătate 

(1) Părțile recunosc și afirmă importanța deosebită a sănătății. Prin urmare, părțile convin să coopereze în sectorul 
sănătății, în special în domenii cum ar fi reforma sistemului de sănătate, bolile transmisibile majore și alte amenințări la 
adresa sănătății, bolile netransmisibile și acordurile internaționale în domeniul sănătății, în vederea îmbunătățirii sănătății 
și a dezvoltării durabile a sectorului sănătății pe baza avantajului reciproc. 

(2) Cooperarea are în vedere: 

(a)  programele privind domeniile enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, inclusiv îmbunătățirea sistemelor de 
sănătate, furnizarea serviciilor de sănătate, serviciile în materie de sănătate reproductivă destinate femeilor și comuni
tăților vulnerabile și sărace, guvernanța în materie de sănătate, inclusiv o mai bună gestionare a finanțelor publice, 
finanțarea asistenței medicale, infrastructura de sănătate și sistemele de informare, precum și gestionarea asistenței 
medicale; 

22.12.2017 L 343/22 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



(b)  activitățile comune în domeniile epidemiologiei și supravegherii, inclusiv schimbul de informații, precum și 
colaborarea în prevenirea timpurie a amenințărilor la adresa sănătății, cum ar fi gripa aviară și pandemică și alte boli 
transmisibile majore; 

(c)  prevenirea și controlul bolilor netransmisibile prin schimbul de informații și de bune practici, promovarea unui mod 
de viață sănătos, abordarea principalilor factori determinanți ai stării de sănătate, cum ar fi alimentația, dependența 
de droguri, alcool și tutun și dezvoltarea unor programe de cercetare în domeniul sănătății, astfel cum este prevăzut 
la articolul 39, precum și a unor sisteme de promovare a sănătății; 

(d)  promovarea punerii în aplicare a acordurilor internaționale, cum ar fi Convenția-cadru privind controlul tutunului și 
Regulamentul sanitar internațional la care participă părțile; 

(e)  alte programe și proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate și consolidarea resurselor umane la nivelul 
sistemelor de sănătate și a condițiilor de sănătate, convenite de comun acord. 

Articolul 46 

Educație, cultură, dialog intercultural și interreligios 

(1) Părțile convin să promoveze cooperarea în domeniul educației, sportului, culturii și religiei cu respectarea 
corespunzătoare a diversității acestora, în vederea unei mai bune înțelegeri reciproce și cunoașteri a culturilor lor 
respective. În acest scop, părțile vor sprijini și promova activitățile institutelor culturale ale acestora. 

(2) Părțile convin în continuare să inițieze un dialog privind aspectele de interes comun referitoare la modernizarea 
sistemelor de educație, inclusiv aspecte legate de competențele de bază și dezvoltarea unor instrumente de evaluare 
conforme cu standardele europene. 

(3) Părțile se angajează să adopte măsuri corespunzătoare pentru promovarea contactelor interpersonale în domeniul 
educației, sportului și schimburilor culturale, precum și a dialogurilor interculturale și interreligioase, și să întreprindă 
inițiative comune în diferite domenii socio-culturale, inclusiv cooperarea în domeniul conservării patrimoniului, cu 
respectarea diversității culturale. În acest sens, părțile convin, de asemenea, să sprijine în continuare activitățile Fundației 
Asia-Europa, precum și dialogul interreligios din cadrul ASEM. 

(4) Părțile convin să se consulte și să coopereze în cadrul forurilor sau organizațiilor internaționale relevante, cum ar 
fi UNESCO, în vederea urmăririi unor obiective comune și a promovării unei mai bune înțelegeri și respectări 
a diversității culturale. În acest sens, părțile convin, de asemenea, să promoveze ratificarea și punerea în aplicare 
a Convenției UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la 20 octombrie 2005. 

(5) De asemenea, părțile pun accentul pe adoptarea unor măsuri destinate să consolideze legăturile dintre agențiile 
vizate ale acestora care promovează schimbul de informații și know-how între experți, tineret și lucrătorii în domeniul 
tineretului (în cadrul și în afara școlii), precum și pe valorificarea programele lor respective, cum ar fi Erasmus Mundus 
în domeniile educației și culturii, precum și a experiențelor dobândite de ambele părți în aceste domenii. 

Articolul 47 

Statistici 

Părțile convin să promoveze, în conformitate cu activitățile de cooperare statistică existente între Uniunea Europeană și 
ASEAN, consolidarea capacității statistice, armonizarea metodelor și practicilor statistice, inclusiv colectarea și difuzarea 
de statistici, care să le permită astfel utilizarea pe o bază reciproc acceptabilă a rapoartelor statistice privind, inter alia, 
conturile naționale, investițiile străine directe, tehnologia informației și comunicațiilor, comerțul cu bunuri și servicii și, 
în ansamblu, orice alt domeniu prevăzut de prezentul acord și care se pretează colectării, prelucrării, analizei și difuzării 
de statistici. 
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TITLUL VII 

CADRUL INSTITUȚIONAL 

Articolul 48 

Comitetul mixt 

(1) În temeiul prezentului acord, părțile convin să instituie un comitet mixt alcătuit din reprezentanți ai ambelor părți 
la nivel de înalți funcționari, care să îndeplinească următoarele atribuții: 

(a)  să asigure funcționarea și aplicarea corespunzătoare a prezentului acord; 

(b)  să stabilească prioritățile în legătură cu obiectivele prezentului acord; 

(c)  să formuleze recomandări pentru promovarea obiectivelor acordului. 

(2) Comitetul mixt se reunește cel puțin o dată la doi ani, alternativ în Filipine și în Uniunea Europeană, la o dată care 
urmează să fie stabilită de comun acord. De asemenea, se pot convoca reuniuni extraordinare ale comitetului mixt, cu 
acordul părților. Președinția este asigurată în mod alternativ de fiecare dintre părți. Ordinea de zi a reuniunilor 
comitetului mixt se stabilește de comun acord între părți. 

(3) Comitetul mixt instituie subcomitete specializate, responsabile pentru toate domeniile reglementate de prezentul 
acord, care să îl sprijine în îndeplinirea atribuțiilor sale. La fiecare reuniune a comitetului mixt, subcomitetele menționate 
prezintă rapoarte detaliate cu privire la activitățile lor. 

(4) Părțile convin că printre atribuțiile comitetului mixt se numără și supravegherea bunei funcționări a acordurilor 
sau protocoalelor sectoriale încheiate sau care urmează a fi încheiate între părți. 

(5) Comitetul mixt își adoptă regulamentul de procedură. 

TITLUL VIII 

DISPOZIȚII FINALE 

Articolul 49 

Clauză privind evoluțiile viitoare 

(1) Părțile pot, de comun acord și la recomandarea comitetului mixt, să extindă prezentul acord în vederea îmbună
tățirii nivelului de cooperare, inclusiv prin completarea acestuia cu acorduri sau protocoale referitoare la sectoare sau 
activități specifice. 

(2) În ceea ce privește aplicarea prezentului acord, fiecare dintre părți poate propune recomandări privind extinderea 
domeniului de aplicare a cooperării, luând în considerare experiența dobândită în cursul aplicării acestuia. 

Articolul 50 

Resurse destinate cooperării 

(1) Părțile convin să pună la dispoziție resursele adecvate, inclusiv mijloacele financiare, în măsura în care acest lucru 
este permis de reglementările și de resursele respective ale acestora, în vederea îndeplinirii obiectivelor de cooperare 
prevăzute de prezentul acord. 

(2) Părțile pun în aplicare asistența financiară în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și cooperează cu 
privire la protejarea intereselor financiare ale acestora. Părțile iau măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea 
fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, inter alia, prin intermediul asistenței reciproce în domeniile 
reglementate de prezentul acord, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative respective ale 
acestora. Orice acord sau instrument de finanțare suplimentar care urmează să fie adoptat de către părți prevede clauze 
specifice de cooperare financiară privind verificările, inspecțiile și controalele la fața locului, precum și măsurile 
antifraudă, inclusiv, inter alia, cele întreprinse de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de autoritățile de 
anchetă relevante din Filipine. 
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(3) Părțile încurajează Banca Europeană de Investiții (BEI) să își continue operațiunile în Filipine, în conformitate cu 
procedurile și criteriile sale de finanțare, cu acordul-cadru semnat între BEI și Filipine, precum și cu dreptul intern al 
statului Filipine. 

(4) Părțile pot decide extinderea sprijinului financiar pentru a include activitățile de cooperare în domeniile prevăzute 
de prezentul acord sau în legătură cu acesta, în conformitate cu procedurile și resursele financiare respective ale părților. 
Aceste activități de cooperare pot include, după caz, fără a se limita însă la acestea, inițiative privind consolidarea capaci
tăților și cooperarea tehnică, schimburi de experți, realizarea de studii, stabilirea unor cadre juridice, de punere în 
aplicare și de reglementare care să promoveze transparența și responsabilitatea, precum și alte activități convenite de 
către părți. 

Articolul 51 

Facilități 

Pentru facilitarea cooperării în cadrul prezentului acord, părțile convin să asigure facilitățile necesare exercitării funcțiilor 
funcționarilor și experților cu atribuții de punere în practică a cooperării, în conformitate cu dreptul intern, normele și 
reglementările interne ale părților. 

Articolul 52 

Alte acorduri 

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, nici prezentul acord, nici acțiunile întreprinse în cadrul acestuia nu afectează 
competențele părților de a întreprinde acțiuni de cooperare bilaterale sau de a încheia, după caz, noi acorduri de 
parteneriat și cooperare, inclusiv între Filipine și statele membre, la nivel individual. 

(2) Prezentul acord nu aduce atingere aplicării sau punerii în practică a angajamentelor asumate sau care urmează să 
fie asumate de fiecare parte în relațiile cu părți terțe. 

Articolul 53 

Îndeplinirea obligațiilor 

(1) Părțile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul 
prezentului acord. Acestea se asigură că obiectivele enunțate în prezentul acord sunt atinse. 

(2) Fiecare parte poate să sesizeze comitetul mixt cu privire la orice diferend legat de aplicarea sau de interpretarea 
prezentului acord. 

(3) În cazul în care una dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului acord, aceasta poate să ia măsurile necesare. Înainte de a acționa în acest sens, cu excepția cazurilor speciale 
de urgență prevăzute la alineatul (5) al prezentului articol, partea respectivă prezintă comitetului mixt toate informațiile 
relevante necesare pentru examinarea aprofundată a situației, în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru 
ambele părți. 

(4) La alegerea măsurilor, trebuie să se acorde prioritate celor care perturbă cel mai puțin aplicarea prezentului acord. 
Aceste măsuri se notifică imediat celeilalte părți și fac obiectul unor consultări în cadrul comitetului mixt, în cazul în 
care cealaltă parte solicită acest lucru. 

(5) În vederea interpretării corecte și a aplicării efective a prezentului acord, părțile convin că prin termenul „cazuri 
speciale de urgență” menționat la alineatul (3) al prezentului articol se înțeleg cazurile de încălcare gravă a prezentului 
acord de către una dintre părți. O încălcare gravă a prezentului acord constă în: 

(a)  denunțarea prezentului acord nepermisă de normele generale de drept internațional; sau 

(b)  încălcarea unor elemente esențiale ale prezentului acord, și anume articolul 1 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (2). 
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Anterior aplicării de măsuri în cazurile speciale de urgență, fiecare parte poate solicita convocarea unei reuniuni de 
urgență la care să participe ambele părți. În cazul unei astfel de cereri și în termen de 15 zile, cu excepția cazului în care 
părțile convin asupra unui alt termen care nu poate depăși 21 de zile, se organizează o reuniune pentru examinarea 
aprofundată a situației în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru ambele părți. 

Articolul 54 

Definirea părților 

În sensul prezentului acord, „părțile” înseamnă Uniunea sau statele membre ale acesteia sau Uniunea și statele membre 
ale acesteia, în temeiul competențelor care le revin, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte. 

Articolul 55 

Aplicare teritorială 

Prezentul acord se aplică teritoriului în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană, în condițiile prevăzute de 
tratatul respectiv, pe de o parte, și teritoriului statului Filipine, pe de altă parte. 

Articolul 56 

Notificări 

Notificările făcute în conformitate cu articolul 57 sunt adresate Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene și, 
respectiv, Ministerului Afacerilor Externe din Filipine, pe căi diplomatice. 

Articolul 57 

Intrare în vigoare și durată 

(1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei la care ultima dintre părți a notificat 
celeilalte părți finalizarea procedurilor legale necesare în acest scop. 

(2) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani. Prezentul acord se prelungește automat pentru perioade 
succesive de un an, cu excepția cazului în care una dintre părți notifică în scris celeilalte părți intenția acesteia de a nu 
mai prelungi acordul, cu șase luni înainte de încheierea oricărei perioade ulterioare de un an. 

(3) Orice modificare a prezentului acord se face cu acordul celor două părți. Orice modificare intră în vigoare în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol numai după ce ultima dintre părți a notificat celeilalte părți faptul că 
toate formalitățile necesare au fost finalizate. 

(4) Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord prin notificarea în scris a intenției acesteia de denunțare 
a prezentului acord, adresată celeilalte părți. Denunțarea produce efecte după șase luni de la data la care cealaltă parte 
a primit notificarea. Denunțarea nu aduce atingere proiectelor convenite sau în curs, inițiate în temeiul prezentului acord 
înainte de denunțarea acestuia. 

Articolul 58 

Text autentic 

(1) Prezentul acord este întocmit în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, 
franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, 
slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate aceste texte fiind în mod egal autentice. 

(2) Acordul a fost negociat în limba engleză. Orice divergență lingvistică între texte este semnalată comitetului mixt. 
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Съставено в Пном Пен на единадесети юли две хиляди и дванадесета година. 

Hecho en Phnom Penh el día once de julio del año dos mil doce. 

V Phnompenhu dne jedenáctého července dva tisíce dvanáct. 

Udfærdiget i Phnom Penh, den ellevte juli to tusind og tolv. 

Geschehen zu Phnom Penh am elften Juli zweitausendzwölf. 

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juulikuu üheteistkümnendal päeval Phnom Penhis. 

Έγινε στην Πνομ Πενχ την ενδεκάτη Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα. 

Done at Phnom Penh on the eleventh day of July in the year two thousand and twelve. 

Fait à Phnom Penh le onze juillet deux mille douze. 

Fatto a Phnom Penh addì undici luglio duemiladodici. 

Pnompeņā, divi tūkstoši divpadsmitā gada vienpadsmitajā jūlijā. 

Priimta Pnompenyje du tūkstančiai dvyliktų metų liepos vienuoliktą dieną. 

Kelt Phnom Penh-ben, a kétezer-tizenkettedik év július havának tizenegyedik napján. 

Magħmul fi Phnom Penh fil-ħdax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tnax. 

Gedaan te Phnom-Penh, elf juli tweeduizend twaalf. 

Sporządzono w Phnom Penh dnia jedenastego lipca roku dwa tysiące dwunastego. 

Feito em Pnom Pene, aos onze dias do mês de julho de dois mil e doze. 

Întocmit la Phnom Penh la data de unsprezece iulie a anului două mii doisprezece. 

V Phnom Penh jedenásteho júla dvetisícdvanásť. 

V Phnom Penhu, enajstega julija leta dva tisoč dvanajst. 

Tehty Phnom Penhissä yhdentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista. 

Utfärdat i Phnom Penh den elfte juli tjugohundratolv. 

Voor het Koninkrijk België 

Pour le Royaume de Belgique 

Für das Königreich Belgien 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, 
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische 
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. 

За Република България 

22.12.2017 L 343/27 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Za Českou republiku 

På Kongeriget Danmark vegne 

Für die Bundesrepublik Deutschland 

Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 

For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 
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Por el Reino de España 

Pour la République française 

Per la Repubblica italiana 

Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu 
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg 

A Magyar Köztársaság részéről 

Għal Malta 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Republik Österreich 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pela República Portuguesa 
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Pentru România 

Za Republiko Slovenijo 

Za Slovenskú republiku 

Suomen tasavallan puolesta 

För Republiken Finland 

För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
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За Европейския съюз 
Рог la Unión Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europæiske Union 
Für die Europäische Union 
Euroopa Liidu nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
For the European Union 
Pour l'Union européenne 
Per l'Unione europea 
Eiropas Savienības vārdā – 
Europos Sąjungos vardu 
Az Európai Unió részéről 
Għall-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela União Europeia 
Pentru Uniunea Europeană 
Za Európsku úniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
För Europeiska unionen 

For the Republic of the Philippines 
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REGULAMENTE 

REGULAMENTUL (UE) 2017/2415 AL CONSILIULUI 

din 21 decembrie 2017 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive 
specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în 

vedere situația din Somalia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215, 

având în vedere Decizia (PESC) 2017/2427 din 21 decembrie 2017 a Consiliului de modificare a Deciziei 
2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei (1), 

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și 
a Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1)  La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 356/2010 (2) care impune anumite măsuri 
restrictive specifice îndreptate împotriva persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor menționate în 
anexa I la regulamentul respectiv, astfel cum se prevede în Rezoluția (RCSONU) 1844 (2008) a Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite, astfel cum a fost modificată ulterior. 

(2)  La 14 noiembrie 2017, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat RCSONU 2385 (2017). 
În ceea ce privește derogarea de la înghețarea activelor și de la interdicția de a pune fonduri la dispoziție în ceea 
ce privește livrarea la timp a asistenței umanitare de care este nevoie urgentă în Somalia, RCSONU 2385 (2017) 
a menținut trimiterea la organizațiile neguvernamentale „care participă la planul de răspuns umanitar al 
Organizației Națiunilor Unite pentru Somalia”, care a fost introdus prin RCSONU 2244 (2015), în loc de 
trimiterea la organizațiile neguvernamentale „care participă la apelul consolidat al ONU pentru Somalia”. 

(3)  La data de 21 decembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/2427 pentru a reflecta modificarea 
susmenționată. 

(4)  Această modificare intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de 
reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea sa uniformă în toate statele membre. 

(5)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 356/2010 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Articolul 2 alineatele (1) și (2) nu se aplică pentru punerea la dispoziție de fonduri sau de resurse economice 
necesare pentru asigurarea furnizării la timp a asistenței umanitare necesare de urgență în Somalia de către 
Organizația Națiunilor Unite, de către agențiile sau programele specializate ale acesteia, de către organizațiile 
umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite care furnizează 
asistență umanitară și de către partenerii acestora în materie de punere în aplicare, inclusiv de către ONG-urile 
finanțate bilateral sau multilateral care participă la planul de răspuns umanitar al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Somalia.” 
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(1) A se vedea pagina 78 din prezentul Jurnal Oficial. 
(2) Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate 

împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia (JO L 105, 27.4.2010, p. 1). 



Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. MAASIKAS  
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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2416 AL COMISIEI 

din 20 octombrie 2017 

de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare 
a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul 
social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și 

a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social 
european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  În vederea simplificării utilizării Fondului social european (denumit în continuare „FSE”) și a reducerii sarcinii 
administrative a beneficiarilor, este oportun să se extindă domeniul de aplicare al baremelor standard pentru 
costurile unitare și al sumelor forfetare disponibile pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre. Baremele 
standard pentru costurile unitare și sumele forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre ar trebui să 
fie stabilite pe baza datelor prezentate de statele membre sau publicate de Eurostat și pe baza metodelor 
convenite de comun acord, inclusiv a metodelor prevăzute la articolul 67 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și la articolul 14 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. 

(2)  Ținând cont de disparitățile semnificative existente între statele membre în ceea ce privește nivelul costurilor 
pentru un anumit tip de operațiune, definiția și sumele baremelor standard pentru costurile unitare și ale sumelor 
forfetare pot să difere în funcție de tipul de operațiune și de statul membru în cauză, pentru a reflecta caracteris
ticile specifice ale acestora. 

(3)  Cipru a prezentat metode pentru definirea baremelor standard pentru costurile unitare în vederea rambursării 
cheltuielilor de către Comisie. 

(4)  Germania a prezentat metodele pentru definirea unor bareme standard suplimentare pentru costurile unitare în 
vederea rambursării de către Comisie, în ceea ce privește tipurile de operațiuni care nu sunt încă reglementate de 
Regulamentul delegat (UE) 2015/2195 al Comisiei (3). 

(5)  Franța a prezentat date pentru modificarea baremelor standard pentru costurile unitare stabilite în prezent în 
Regulamentul delegat (UE) 2015/2195. 

(6)  Suedia a prezentat date pentru modificarea baremelor standard pentru costurile unitare stabilite în prezent în 
Regulamentul delegat (UE) 2015/2195. În consecință, Comisia a modificat ratele stabilite în anexa I la 
Regulamentul delegat (UE) 2015/2195 pentru operațiuni finanțate în cadrul axei prioritare 1, „Oferta de 
competențe”, a programului operațional (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och syssel
sättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05M9OP001) în Regulamentul delegat (UE) 2017/2016 (4). Comisia a făcut 
însă o eroare nemodificând și ratele stabilite pentru axele prioritare 2 și 3 ale aceluiași program operațional. 
Sumele pentru aceste axe prioritare ar trebui modificate de asemenea, iar sumele stabilite pentru Suedia ar trebui 
să fie aplicabile de la data intrării în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2016. 

(7)  Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/2195 ar trebui modificat și rectificat în consecință, 
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(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 470. 
(2) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320). 

(3) Regulamentul delegat (UE) 2015/2195 al Comisiei din 9 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și 
a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (JO L 313, 28.11.2015, p. 22). 

(4) Regulamentul delegat (UE) 2017/2016 al Comisiei din 29 august 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 al 
Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social 
european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor 
statelor membre de către Comisie (JO L 298, 15.11.2017, p. 1). 



ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul delegat (UE) 2015/2195 se corectează și se modifică după cum urmează:  

1. anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament;  

2. anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament;  

3. anexa VIII se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament;  

4. se adaugă anexa XV în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 1 alineatul (1) se aplică de la 5 decembrie 2017. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 20 octombrie 2017. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXA I 

„ANEXA I 

Condiții de rambursare a cheltuielilor Suediei pe baza baremelor standard pentru costuri unitare 

1. Definirea baremelor standard pentru costuri unitare 

Tipul operațiunilor (1) Denumirea indicato
rului Categoria costurilor Unitatea de măsură 

a indicatorului Cuantumuri 

1.  Operațiuni sprijinite în cadrul axei 
prioritare 1 „Oferta de competențe” 
a programului operațional (Nationellt 
socialfondsprogram för investering för 
tillväxt och sysselsättning 2014-2020)  
(CCI- 2014SE05M9OP001) 

Ore lucrate Toate categoriile de 
costuri, cu excepția 
salariilor pentru 
participanți. 

Numărul de ore 
lucrate (2) 

Categoria salarială [codul SSYK (3)] 

Regiunea: Stock
holm (SE 11) [cost 

unitar pe oră – 
sumă în SEK (4)] 

Toate regiunile, cu 
excepția regiunii 

Stockholm  
(SE 12-33) (cost 
unitar pe oră – 
sumă în SEK) 

1  (912 – 913 – 919 – 921) 321 328 

2  (414 – 415 – 421 – 422 – 
512 – 513 – 514 – 515 – 
522 – 611 – 612 – 613 – 
614-826) 

360 356 

3  (331 – 348 – 411 – 412 – 
413 – 419 – 711 – 712 – 
713 – 714 – 721 – 722 – 
723 – 724 – 731 – 732 – 
734 – 741 – 742 – 743 – 
811 – 812 – 813 – 814 – 
815 – 816 – 817 – 821 – 
822 – 823-824 – 825 – 
827-828 -829-831 – 832 – 
833 – 834 – 914 – 915 – 
931 – 932 – 933) 

416 395 

4  (223 – 232 – 233 – 234 – 
235 – 243 – 249 – 313 – 
322 – 323 – 324 – 332 – 
342 – 343 – 344 – 345 – 
346 – 347 – 511 – 011) 

473 438 
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Tipul operațiunilor (1) Denumirea indicato
rului Categoria costurilor Unitatea de măsură 

a indicatorului Cuantumuri     

Categoria salarială [codul SSYK (3)] 

Regiunea: Stock
holm (SE 11) [cost 

unitar pe oră – 
sumă în SEK (4)] 

Toate regiunile, cu 
excepția regiunii 

Stockholm  
(SE 12-33) (cost 
unitar pe oră – 
sumă în SEK) 

5  (213 – 221 – 231 – 241 – 
244 – 245 – 246 – 247 – 
248 – 311 – 312 – 315 – 
321 – 341) 

587 512 

6  (211 – 212 – 214 – 222 – 
242 – 314) 

776 724 

7 A  (121) 1 035 1 035 

7 B  (111-123) 1 121 875 

7 C  (131-122) 735 601 

2.  Operațiuni finanțate în cadrul axei 
prioritare 1 „Oferta de competențe” 
a programului operațional (Nationellt 
socialfondsprogram för investering för 
tillväxt och sysselsättning 2014-2020)  
(CCI-2014SE05M9OP001) 

Ore de participare la 
operațiune 

Salariul 
participantului 

Numărul de ore de 
participare (2) Regiunea: Stockholm (SE 11) (cost unitar pe 

oră – sumă în SEK) 

Toate regiunile, cu excepția re
giunii Stockholm (SE 12-33)  
(cost unitar pe oră – sumă în 

SEK) 

229 234 

3.  Operațiuni finanțate în cadrul axei 
prioritare 2 „Consolidarea tranziției 
spre piața muncii” și al axei prioritare 3 
„Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor” ale progra
mului operațional (Nationellt social
fondsprogram för investering för till
växt och sysselsättning 2014-2020)  
(CCI-2014SE05M9OP001) 

Ore lucrate Toate categoriile de 
costuri, cu excepția 
indemnizațiilor 
pentru participanți. 

Numărul de ore 
lucrate (2) 

Categorie profesională 

Regiunea: Stock
holm (SE 11) (cost 

unitar pe oră – 
sumă în SEK) 

Toate regiunile, cu 
excepția regiunii 

Stockholm  
(SE 12-33) (cost 
unitar pe oră – 
sumă în SEK) 

Șef de proiect pentru operațiu
nile în cazul cărora totalul 
cheltuielilor eligibile, astfel 
cum se precizează în docu
mentul care stabilește condi
țiile acordării sprijinului, este 
de peste 20 de milioane SEK 

749 609 
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Tipul operațiunilor (1) Denumirea indicato
rului Categoria costurilor Unitatea de măsură 

a indicatorului Cuantumuri     

Categorie profesională 

Regiunea: Stock
holm (SE 11) (cost 

unitar pe oră – 
sumă în SEK) 

Toate regiunile, cu 
excepția regiunii 

Stockholm  
(SE 12-33) (cost 
unitar pe oră – 
sumă în SEK) 

Șef de proiect pentru operațiu
nile în cazul cărora totalul 
cheltuielilor eligibile, astfel 
cum se precizează în docu
mentul care stabilește condi
țiile acordării sprijinului, este 
mai mic sau egal cu 20 de mi
lioane SEK/adjunct de șef de 
proiect pentru operațiunile în 
cazul cărora totalul cheltuieli
lor eligibile, astfel cum se pre
cizează în documentul care 
stabilește condițiile acordării 
sprijinului, este de peste 20 de 
milioane SEK 

669 567 

Colaborator în cadrul proiectu
lui 

463 420 

Economist în cadrul proiectu
lui 

598 508 

Administrator 416 378 

4.  Operațiuni finanțate în cadrul axei 
prioritare 2 „Consolidarea tranziției 
spre piața muncii” și al axei prioritare 3 
„Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor” ale progra
mului operațional (Nationellt social
fondsprogram för investering för till
växt och sysselsättning 2014-2020)  
(CCI- 2014SE05M9OP001) 

Ore de participare la 
operațiune 

Indemnizația 
participantului 

Numărul de ore de 
participare (2) 

Asistență financiară (cost unitar pe oră) 

Vârsta (SEK) 

18-24 deani 32 

25-29 deani 40 

30-64 de ani 46  

Subvenție pentru activitate și primă de dezvoltare (cost unitar pe oră) 

Vârsta (SEK) 

15-19 de ani 17 

20-24 de ani 33 

25-29 de ani 51 
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Tipul operațiunilor (1) Denumirea indicato
rului Categoria costurilor Unitatea de măsură 

a indicatorului Cuantumuri     

Subvenție pentru activitate și primă de dezvoltare (cost unitar pe oră) 

Vârsta (SEK) 

30-44 de ani 55 

45-69 de ani 68  

Prestație de securitate socială și de boală (cost unitar pe oră) 

Vârsta (SEK) 

19-29 de ani (prestație de securitate so
cială) 

51 

30-64 de ani (prestație de boală) 58  

Prestație de boală, prestație de recuperare, prestație în caz de accident la locul de 
muncă sau de boală profesională (cost unitar pe oră) 

Vârsta (SEK) 

mai puțin de 19 ani 48 

20-64 de ani 68 
(1)  Cuantumurile baremelor standard pentru costuri unitare se aplică numai acelor părți ale operațiunilor referitoare la categoriile de costuri stabilite în prezenta anexă. 
(2)  Numărul total de ore declarate într-un an nu poate depăși numărul standard de ore anuale lucrate în Suedia, și anume 1 862 de ore. 
(3)  Cod profesional aplicabil în Suedia. 
(4)  Moneda Suediei.  

2. Ajustarea cuantumurilor 

Costurile unitare din tabel se aplică orelor lucrate sau orelor de participare în 2015. Cu excepția costurilor unitare referitoare la indemnizațiile participanților, menționate la punctul 4 din 
tabel, care nu vor fi ajustate, aceste valori vor fi majorate automat cu 2 % pe data de 1 ianuarie a fiecărui an, începând din 2016 până în 2023.”  
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ANEXA II 

„ANEXA II 

Condiții de rambursare a cheltuielilor Franței pe baza baremelor standard pentru costuri unitare 

1. Definirea baremelor standard pentru costuri unitare 

Tipul operațiunilor Denumirea indicatorului Categoria costurilor Unitatea de măsură a indicatorului Cuantumuri  
(în EUR) 

„Garantie Jeunes”, finanțată în cadrul axei prioritare 1 
„Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi” 
a programului operațional „PROGRAMME OPÉRATION
NEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIA
TIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OU
TRE-MER” (CCI-2014FR05M9OP001) 

Tinerii NEET (1) care au obți
nut rezultate pozitive în cadrul 
operațiunii „Garantie Jeunes” 
cel târziu la 12 luni de la înce
perea perioadei de instruire 

— indemnizațiile plătite parti
cipantului; 

— costurile de activare supor
tate de „misiunile locale” 

Numărul de tineri NEET care au atins unul 
dintre următoarele rezultate cel târziu la 
12 luni de la începerea perioadei de in
struire: 

—  au participat la o formare profesională 
care a condus la obținerea unei certifi
cări prin: 

—  participarea la o formare continuă  
(învățare pe tot parcursul vieții); sau 

—  participarea la o formare de bază; 
sau 

—  au înființat o întreprindere; sau 

—  au obținut un loc de muncă; sau 

— au cumulat cel puțin 80 de zile lucră
toare (remunerate sau nu) într-un mediu 
profesional. 

6 400 

(1)  Tinerii care nu sunt încadrați profesional, nu urmează niciun program educațional sau de formare și care participă la o operațiune sprijinită prin „PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER”.  

2. Ajustarea cuantumurilor 

Baremul standard pentru costuri unitare prezentat în tabel se bazează parțial pe un barem standard pentru costuri unitare finanțat în întregime de Franța. Din suma de 6 400 EUR, 
1 600 EUR corespund baremului standard pentru costuri unitare stabilit de „instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'appli
cation du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014”, pentru a acoperi costurile suportate de serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă în rândul tinerilor („Missions locales”) în vederea formării fiecărui tânăr NEET care participă la operațiunea „Garantie Jeunes”. 

Baremul standard pentru costuri unitare definit la punctul 1 este actualizat de statul membru în conformitate cu ajustările (prevăzute de normele naționale) aduse baremului standard 
pentru costuri unitare de 1 600 EUR menționat la primul paragraf de mai sus, care acoperă costurile suportate de serviciile publice de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor.”  
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ANEXA III 

„ANEXA VIII 

Condiții de rambursare a cheltuielilor Germaniei pe baza baremelor standard pentru costuri unitare 

1. Definirea baremelor standard pentru costuri unitare 

Tipul operațiunilor Denumirea indicatorilor Categoria costurilor Unitatea de măsură a indicatorilor Cuantumuri 
(în EUR) 

1.  Formare în domeniul dezvoltării școlare favorabile 
incluziunii: 
Perfecționare profesională pentru profesori cu 
responsabilități de conducere. 
Axa prioritară B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 51 din cele 
60 de ore prevăzute (la evenimente cu 
prezență obligatorie și la evenimente de 
sprijin în școli) și 

—  au primit un certificat pe această bază.  

4 702,60 

2.  Formare în domeniul dezvoltării școlare favorabile 
incluziunii: 
Formare pentru corpul didactic. 

Axa prioritară B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți la un atelier pri
vind dezvoltarea favorabilă in
cluziunii a școlii. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Numărul de participanți care au participat la 
atelierul de lucru de opt ore și care au pri
mit un certificat pe această bază.  

33,32 

3.  Formare în domeniul dezvoltării școlare favorabile 
incluziunii: 
Perfecționare pentru profesori. 
Axa prioritară B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 153 din cele 
180 de ore prevăzute și 

—  au primit un certificat pe această bază.  

11 474,14 

4.  Formare în domeniul dezvoltării școlare favorabile 
incluziunii: 
Perfecționare în domeniul învățării practice 
Axa prioritară B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 26 din cele 
30 de ore prevăzute și 

—  au primit un certificat pe această bază.  

1 698,24 
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Tipul operațiunilor Denumirea indicatorilor Categoria costurilor Unitatea de măsură a indicatorilor Cuantumuri 
(în EUR) 

5.  Formare în domeniul dezvoltării școlare favorabile 
incluziunii: 
Perfecționare profesională pentru educatori. 
Axa prioritară B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 36 din cele 
42 de ore prevăzute (evenimente de con
tribuție și evenimente de sprijin) și 

—  au primit un certificat pe această bază.  

246,20 

6.  Formare pentru cadrele didactice în cadrul școlilor 
profesionale: 
Formare tehnică și formare didactică specială 
Axa prioritară B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 104 din cele 
120 de ore prevăzute pentru evenimen
tele cu prezență obligatorie și 

—  au participat la cel puțin 51 din cele 
60 de ore prevăzute de lucru în grupuri 
mici și 

— au finalizat cu succes toate sarcinile pro
gramate în cadrul programei de studiu 
individual și 

— au primit un certificat pe baza îndeplini
rii celor trei criterii stabilite mai sus.  

14 678,40 

7.  Formare pentru cadrele didactice în cadrul școlilor 
profesionale: 
Formare pentru acordarea de asistență tinerilor 
provenind din familii de imigranți în ceea ce pri
vește învățarea limbii germane. 
Axa prioritară B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 80 din cele 
96 de ore prevăzute pentru evenimentele 
cu prezență obligatorie și 

—  au participat timp de șase ore în sesiuni 
de consiliere individuală și 

— au finalizat cu succes toate sarcinile pro
gramate în cadrul programei de studiu 
individual și 

— au primit un certificat pe baza îndeplini
rii celor trei criterii stabilite mai sus.  

7 268,34 
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Tipul operațiunilor Denumirea indicatorilor Categoria costurilor Unitatea de măsură a indicatorilor Cuantumuri 
(în EUR) 

8.  Formare pentru cadrele didactice în cadrul școlilor 
profesionale: 
Formare pentru asistența individuală a tinerilor 
care aparțin unor grupuri de învățare foarte ete
rogene 
Axa prioritară B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 104 din cele 
120 de ore prevăzute pentru evenimen
tele cu prezență obligatorie și 

—  au participat la cel puțin 51 din cele 
60 de ore prevăzute de lucru în grupuri 
mici și 

— au finalizat cu succes toate sarcinile pro
gramate în cadrul programei de studiu 
individual și 

— au primit un certificat pe baza îndeplini
rii celor trei criterii stabilite mai sus.  

14 105,51 

9.  Formare în domeniul dezvoltării școlare favorabile 
incluziunii: 
Formare continuă pentru profesorii din școlile 
regionale și din școlile generale în ceea ce pri
vește educația lingvistică și interculturală gene
rală 
Axa prioritară C 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 153 din cele 
180 de ore prevăzute și 

—  au primit un certificat pe această bază.  

12 393,97 

10.  Formare în domeniul dezvoltării școlare favorabile 
incluziunii: 
Perfecționare profesională pentru managemen
tul școlar în școlile profesionale în ceea ce pri
vește punerea în aplicare a conceptelor de pre
dare și învățare favorabile incluziunii. 
Axa prioritară C 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 72 din cele 
84 de ore prevăzute pentru evenimentele 
cu prezență obligatorie și 

—  au participat la cel puțin 51 din cele 
60 de ore prevăzute de lucru în grupuri 
mici și 

— au finalizat cu succes toate sarcinile pro
gramate în cadrul programei de studiu 
individual și 

— au primit un certificat pe baza îndeplini
rii acestor trei criterii.  

12 588,14 
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Tipul operațiunilor Denumirea indicatorilor Categoria costurilor Unitatea de măsură a indicatorilor Cuantumuri 
(în EUR) 

11.  Formare în domeniul dezvoltării școlare favorabile 
incluziunii: 
Formare continuă pentru profesorii din școlile 
profesionale în ceea ce privește conceptele in
cluzive în planificarea lecțiilor. 
Axa prioritară C 

OP 2014DE05SFOP009 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

Participanți care termină cu 
succes formarea. 

Toate costurile eligibile (costu
rile cu personalul, alte costuri 
directe și indirecte). 

Număr de participanți care: 

—  au participat la cel puțin 104 din cele 
120 de ore prevăzute pentru evenimen
tele cu prezență obligatorie și 

—  au participat la cel puțin 51 din cele 
60 de ore prevăzute de lucru în grupuri 
mici și 

— au finalizat cu succes toate sarcinile pro
gramate în cadrul programei de studiu 
individual 

— și au primit un certificat pe baza îndepli
nirii acestor trei criterii.  

13 704,25  

2. Ajustarea cuantumurilor 

Nu se aplică.”  
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ANEXA IV 

„ANEXA XV 

Condiții de rambursare a cheltuielilor Ciprului pe baza baremelor standard pentru costuri unitare 

1. Definirea baremelor standard pentru costuri unitare 

Tipul operațiunilor Denumirea indicatorului Categoria costurilor Unitatea de măsură a indicatorilor Cuantumuri 
(în EUR) 

„Acțiuni de incluziune școlară și socială” în ca
drul axei prioritare 3 a programului operațional 
„Ocuparea forței de muncă, resurse umane și 
coeziune socială” (CCI 2014CY05M9OP001).  

1. Rata pentru o perioadă de 
45 de minute pentru ca
drele didactice angajate pe 
bază de contract.  

2. Rata zilnică pentru cadrele 
didactice permanente și 
temporare. 

Toate costurile, inclusiv costu
rile directe cu personalul.  

1. Numărul de ore lucrate.  

2. Număr de zile lucrate.  

1. 21 pe perioade de 45 de minute  

2. 300 pe zi 

„Crearea și funcționarea administrației centrale 
a serviciului de prestații sociale” în cadrul axei 
prioritare 3 a programului operațional „Ocupa
rea forței de muncă, resurse umane și coeziune 
socială” (CCI 2014CY05M9OP001). 

Rata lunară pentru salariații 
permanenți și temporari ai ad
ministrației publice. 

Toate costurile, inclusiv costu
rile directe cu personalul. 

Numărul de luni lucrate, dife
rențiat în funcție de grila sala
rială. 

Grila salarială  

Α1  1 794 

A2  1 857 

A3  2 007 

A4  2 154 

A5  2 606 

A6  3 037 

A7  3 404 

A8  3 733 

A9  4 365 

A10  4 912 

A11  5 823 

A12  6 475 

A13  7 120  
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2. Ajustarea cuantumurilor 

Nu se aplică.”  
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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2417 AL COMISIEI 

din 17 noiembrie 2017 

de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare 

referitoare la obligația de tranzacționare pentru anumite instrumente financiare derivate 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind 
piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 32 
alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 prevede obligația de a tranzacționa, prin intermediul unei piețe reglementate, al 
unui sistem multilateral de tranzacționare, al unui sistem organizat de tranzacționare sau al unui loc de tranzac
ționare dintr-o țară terță considerat echivalent, anumite clase de instrumente financiare derivate sau anumite 
subseturi relevante ale acestora, care au fost declarate ca făcând obiectul obligației de compensare menționate la 
articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Această obligație 
de tranzacționare ar trebui să se aplice doar instrumentelor financiare derivate care sunt suficient de lichide și 
care sunt disponibile pentru tranzacționare în cel puțin un loc de tranzacționare. 

(2)  În cazul instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii care fac obiectul obligației de compensare, lichiditatea 
este concentrată în contractele derivate care au caracteristicile cele mai standardizate. Prin urmare, aceste caracte
ristici ar trebui să fie luate în considerare atunci când se stabilesc clasele de instrumente financiare derivate care 
fac obiectul obligației de tranzacționare. 

(3)  În mod similar, lichiditatea instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii care fac obiectul obligației de 
compensare este concentrată în contracte cu instrumente financiare derivate având anumite scadențe de referință. 
Prin urmare, este oportun ca obligația de tranzacționare să fie limitată la instrumentele financiare derivate care au 
respectivele scadențe de referință. Pentru a face distincția între contractele cu instrumente financiare derivate care 
încep imediat după executarea tranzacției și contractele cu instrumente financiare derivate care încep la o dată 
ulterioară prestabilită, scadența unui contract ar trebui să fie calculată în funcție de data efectivă la care obligațiile 
din contract încep să producă efecte. Cu toate acestea, pentru a se ține seama în mod adecvat de profilul de 
lichiditate al instrumentelor financiare derivate și pentru a se evita eludarea obligației de tranzacționare, este 
important să nu se utilizeze scadențele de referință ca praguri stricte, ci mai degrabă ca puncte de referință pentru 
intervale de timp specifice. 

(4)  În cazul instrumentelor financiare derivate de credit, în ceea ce privește cele două instrumente de tipul credit 
default swap bazate pe indici care fac obiectul obligației de compensare, lichiditatea este concentrată în seria on- 
the-run curentă și în seria offtherun cea mai recentă. Prin urmare, este oportun ca aplicarea obligației de tranzac
ționare să fie limitată doar la instrumentele financiare derivate care aparțin celor două serii. 

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei (3) (instrumentele financiare derivate extrabursiere pe rata 
dobânzii) și Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei (4) (instrumentele financiare derivate extrabursiere 
pe riscul de credit) identifică patru categorii de contrapărți cărora li se aplică obligația de compensare. Pentru a se 
ține seama de nevoile specifice ale fiecărei categorii de contrapărți, în regulamentele delegate menționate a fost 
prevăzută și aplicarea progresivă a respectivei obligații de compensare. Dată fiind legătura dintre obligația de 
compensare și obligația de tranzacționare, obligația de tranzacționare pentru fiecare categorie de contrapărți ar 
trebui să intre în vigoare numai după ce obligația de compensare pentru respectiva categorie a intrat deja în 
vigoare. 
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(1) JO L 173, 12.6.2014, p. 84. 
(2) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate 

extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1). 
(3) Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare  
(JO L 314, 1.12.2015, p. 13). 

(4) Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 103, 19.4.2016, 
p. 5). 



(6)  Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare înaintate Comisiei de 
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). 

(7)  Prezentul regulament se adoptă pe baza elementelor factuale și, mai precis, pe baza profilului de lichiditate 
predominant la momentul adoptării sale și va fi revizuit și modificat, după caz, în funcție de evoluția pieței. 

(8)  ESMA a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează 
prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților 
interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul  
(UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1). 

(9)  Pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în 
regim de urgență și să se aplice de la aceeași dată ca și data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Instrumentele financiare derivate care fac obiectul obligației de tranzacționare 

Instrumentele financiare derivate prevăzute în anexă fac obiectul obligației de tranzacționare menționate la articolul 28 
din Regulamentul (UE) nr. 600/2014. 

Se consideră că un instrument financiar derivat menționat în tabelul 1, tabelul 2 sau tabelul 3 din anexă are o scadență 
de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 sau 30 de ani în cazul în care perioada de timp cuprinsă între data la care 
obligațiile din contract încep să producă efecte și data de încetare a contractului respectiv este egală cu una dintre aceste 
perioade de timp, plus sau minus cinci zile. 

Articolul 2 

Datele de la care obligația de tranzacționare intră în vigoare 

Obligația de tranzacționare menționată la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 intră în vigoare, pentru 
fiecare categorie de contrapărți menționată la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 și la articolul 3 din 
Regulamentul delegat (UE) 2016/592, începând cu cea mai îndepărtată dintre următoarele date: 

(a)  3 ianuarie 2018; 

(b)  data menționată la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 sau la articolul 3 din Regulamentul delegat  
(UE) 2016/592 pentru fiecare categorie de contrapărți. 

Articolul 3 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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(1) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene 
de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare 
a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84). 



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2017. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXĂ 

Instrumente financiare derivate care fac obiectul obligației de tranzacționare 

Tabelul 1 

Contracte swap pe rata dobânzii fix-contra-variabil denominate în EUR 

Contracte swap pe rata dobânzii într-o singură valută fix-contra-variabil – EURIBOR EUR la 3 luni și la 6 luni 

Moneda de decontare EUR EUR 

Tipul de început al tranzacționării Spot (la vedere) (T+2) Spot (la vedere) (T+2) 

Opționalitate Nu Nu 

Scadență 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 
de ani 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 de ani 

Tipul de valoare noțională Noțională constantă Noțională constantă 

Componenta fixă 

Frecvența plății Anuală sau semianuală Anuală sau semianuală 

Convenția de numărare a zilelor 30/360 sau Efectiv/360 30/360 sau Efectiv/360 

Componenta variabilă 

Indice de referință EURIBOR la 6 luni EURIBOR la 3 luni 

Frecvența de revizuire Semianuală sau trimestrială Trimestrială 

Convenția de numărare a zilelor Efectiv/360 Efectiv/360  

Tabelul 2 

Contracte swap pe rata dobânzii fix-contra-variabil denominate în USD 

Contracte swap pe rata dobânzii într-o singură valută fix-contra-variabil – LIBOR USD la 3 luni 

Moneda de decontare USD USD 

Tipul de început al tranzacționării Spot (la vedere) (T+2) IMM (următoarele două date IMM) 

Opționalitate Nu Nu 

Scadență 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 
30 de ani 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 de ani 

Tipul de valoare noțională Noțională constantă Noțională constantă 

Componenta fixă 

Frecvența plății Anuală sau semianuală Anuală sau semianuală 

Convenția de numărare a zilelor 30/360 sau Efectiv/360 30/360 sau Efectiv/360 

Componenta variabilă 

Indice de referință LIBOR USD la 3 luni LIBOR USD la 3 luni 

Frecvența de revizuire Trimestrială Trimestrială 

Convenția de numărare a zilelor Efectiv/360 Efectiv/360  
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Contracte swap pe rata dobânzii într-o singură valută fix-contra-variabil – LIBOR USD la 6 luni 

Moneda de decontare USD USD 

Tipul de început al tranzacționării Spot (la vedere) (T+2) IMM (următoarele două date IMM) 

Opționalitate Nu Nu 

Scadență 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 
30 de ani 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 de ani 

Tipul de valoare noțională Noțională constantă Noțională constantă 

Componenta fixă 

Frecvența plății Anuală sau semianuală Anuală sau semianuală 

Convenția de numărare a zilelor 30/360 sau Efectiv/360 30/360 sau Efectiv/360 

Componenta variabilă 

Indice de referință LIBOR USD la 6 luni LIBOR USD la 6 luni 

Frecvența de revizuire Trimestrială sau semianuală Trimestrială sau semianuală 

Convenția de numărare a zilelor Efectiv/360 Efectiv/360  

Tabelul 3 

Contracte swap pe rata dobânzii fix-contra-variabil denominate în GBP 

Contracte swap pe rata dobânzii într-o singură valută fix-contra-variabil – LIBOR GBP la 3 luni și la 6 luni 

Moneda de decontare GBP GBP 

Tipul de început al tranzacționării Spot (la vedere) (T+0) Spot (la vedere) (T+0) 

Opționalitate Nu Nu 

Scadență 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 de ani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 de ani 

Tipul de valoare noțională Noțională constantă Noțională constantă 

Componenta fixă 

Frecvența plății Trimestrială sau semianuală Trimestrială sau semianuală 

Convenția de numărare a zilelor Efectiv/365F Efectiv/365F 

Componenta variabilă 

Indice de referință LIBOR GBP la 6 luni LIBOR GBP la 3 luni 

Frecvența de revizuire Semianuală sau trimestrială Trimestrial 

Convenția de numărare a zilelor Efectiv/365F Efectiv/365F  
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Tabelul 4 

CDS-uri bazate pe indici 

Tip Subtip Zonă geogra
fică Indice de referință Monedă de 

decontare Serie Scadență 

CDS-uri 
bazate pe 
indici 

Indici fără 
tranșe 

Europa iTraxx Europe 
Main 

EUR seria on-the-run 

prima serie off-the-run 

5 ani 

CDS-uri 
bazate pe 
indici 

Indici fără 
tranșe 

Europa iTraxx Europe 
Crossover 

EUR seria on-the-run 

prima serie off-the-run 

5 ani   
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2418 AL COMISIEI 

din 19 decembrie 2017 

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri 
înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate 

[„Nürnberger Bratwürste”/„Nürnberger Rostbratwürste” (IGP)] 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2), 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia 
a examinat cererea Germaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate 
„Nürnberger Bratwürste”/„Nürnberger Rostbratwürste”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/2003 
al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 973/2013 al Comisiei (3). 

(2)  Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4), în conformitate 
cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv. 

(3)  Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea 
„Nürnberger Bratwürste”/„Nürnberger Rostbratwürste” (IGP). 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1. 
(2) Regulamentul (CE) nr. 1257/2003 al Comisiei din 15 iulie 2003 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind 

înscrierea anumitor denumiri în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate”, prevăzut în 
Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole 
și alimentare (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste sau Nürnberger Rostbratwürste) (JO L 177, 16.7.2003, p. 3). 

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 973/2013 al Comisiei din 10 octombrie 2013 de aprobare a unei modificări minore 
a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate 
[Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (IGP)] (JO L 272, 12.10.2013, p. 5). 

(4) JO C 292, 2.9.2017, p. 12. 



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2017. 

Pentru Comisie, 

Pentru Președinte, 
Phil HOGAN 

Membru al Comisiei  
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2419 AL COMISIEI 

din 21 decembrie 2017 

de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul 
cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2017 în cadrul contingentelor 
tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 pentru carnea de pasăre 

originară din Ucraina 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,  
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (1) 
și (3), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru 
importul de produse din sectorul cărnii de pasăre originare din Ucraina. 

(2)  Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2017 pentru 
subperioada 1 ianuarie-31 martie 2018 sunt mai mari decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este necesar să 
se determine în ce măsură pot fi acordate drepturile de import, prin stabilirea coeficienților de alocare ce trebuie 
aplicați cantităților solicitate, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al 
Comisiei (3), coroborat cu articolul 7 alineatul (2) din regulamentul respectiv. 

(3)  Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2015/2078 pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2018 li se aplică coeficientul de alocare care figurează în anexa la 
prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare 

a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru carnea de pasăre originară din Ucraina (JO L 302, 19.11.2015, p. 63). 
(3) Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor 

tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13). 



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2017. 

Pentru Comisie, 

Pentru Președinte, 
Jerzy PLEWA 

Director general 

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală  
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ANEXĂ 

Număr de ordine Coeficient de alocare – cereri depuse pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2018 
(în %) 

09.4273  2,644683 

09.4274  23,716742   
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2420 AL COMISIEI 

din 21 decembrie 2017 

de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul 
cererilor de licențe de import depuse de la 1 până la 7 decembrie 2017 în cadrul contingentelor 
tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 891/2009 în sectorul zahărului și de suspendare 

a depunerii de cereri pentru astfel de licențe 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,  
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (1) 
și (3), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de produse 
din sectorul zahărului. 

(2)  Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse de la 1 până la 7 decembrie 2017, pentru 
subperioada cuprinsă între 1 și 31 decembrie 2017 sunt, pentru numărul de ordine 09.4321, superioare 
cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se stabilească în ce măsură se pot elibera licențele de import, 
stabilindu-se coeficientul de alocare care urmează să fie aplicat cantităților solicitate, calculat în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3). Este necesar să se suspende, până la 
sfârșitul perioadei contingentare, depunerea de noi cereri pentru acest număr de ordine. 

(3)  Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

(1) Cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 891/2009 
de la 1 până la 7 decembrie 2017 li se aplică coeficientul de alocare ce figurează în anexa la prezentul regulament. 

(2) Depunerea de noi cereri de licențe de import este suspendată până la finalul perioadei contingentare 2017/2018 
pentru numerele de ordine indicate în anexă. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 
(2) Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare 

comunitare în sectorul zahărului (JO L 254, 26.9.2009, p. 82). 
(3) Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor 

tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13). 



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2017. 

Pentru Comisie, 

Pentru Președinte, 
Jerzy PLEWA 

Director general 

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală  
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ANEXĂ 

„Zahăr concesii CXL” 
Perioada contingentară 2017/2018 

Cereri depuse de la 1 până la 7 decembrie 2017 

Nr. de ordine Țară Coeficient de alocare 
(%) Cereri noi 

09.4317 Australia —  

09.4318 Brazilia —  

09.4319 Cuba —  

09.4320 Orice țară terță —  

09.4321 India 25,000213 Suspendate 

09.4329 Brazilia —  

09.4330 Brazilia disponibil în 2022/2023 și 2023/2024  

„Zahăr din Balcani” 
Perioada contingentară 2017/2018 

Cereri depuse de la 1 până la 7 decembrie 2017 

Nr. de ordine Țară Coeficient de alocare 
(%) Cereri noi 

09.4324 Albania —  

09.4325 Bosnia și Herțegovina —  

09.4326 Serbia —  

09.4327 fosta Republică iugoslavă a Macedoniei —    
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2421 AL COMISIEI 

din 21 decembrie 2017 

de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 
1 aprilie-30 iunie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,  
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188 alineatele (2) 
și (3), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru 
importul de produse din sectorul ouălor și al albuminelor originare din Ucraina. 

(2)  Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2017 pentru 
subperioada 1 ianuarie-31 martie 2018 sunt mai mici decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este oportun să 
se stabilească acele cantități pentru care nu au fost prezentate cereri și ca aceste cantități să fie adăugate la 
cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare. 

(3)  Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Cantitățile pentru care nu au fost prezentate cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului de punere în aplicare  
(UE) 2015/2077, care urmează să fie adăugate la subperioada 1 aprilie-30 iunie 2018, figurează în anexa la prezentul 
regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2017. 

Pentru Comisie, 

Pentru Președinte, 
Jerzy PLEWA 

Director general 

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală  
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(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 al Comisiei din 18 noiembrie 2015 privind deschiderea și modul de gestionare 

a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina (JO L 302, 
19.11.2015, p. 57). 



ANEXĂ 

Nr. de ordine 
Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitățile disponibile pentru subperioada 1 aprilie- 

30 iunie 2018 
(în kg echivalent ouă în coajă) 

09.4275  279 202 

09.4276  375 000   
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DECIZII 

DECIZIA (UE) 2017/2422 A CONSILIULUI 

din 6 noiembrie 2017 

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de 
asociere instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, cu 

privire la adoptarea Programului de asociere UE-Georgia 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 
alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, 

întrucât: 

(1)  Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale 
acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat 
la 27 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. 

(2)  În conformitate cu articolul 406 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este împuternicit să adopte 
recomandări în vederea realizării obiectivelor acordului. 

(3)  Pentru a facilita aplicarea acordului, părțile au convenit să instituie un program de asociere cu scopul de a furniza 
o listă de priorități pentru activitatea comună a acestora pentru fiecare sector în parte. 

(4)  Părțile au convenit asupra unui program de asociere care va pregăti și va facilita punerea în aplicare a acordului. 
Programul de asociere va trebui să fie adoptat de Consiliul de asociere instituit în temeiul acordului. 

(5)  Poziția Uniunii care urmează să fie adoptată în cadrul Consiliului de asociere cu privire la adoptarea Programului 
de asociere UE-Georgia urmează să fie adoptată de către Consiliu, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de 
asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de 
o parte, și Georgia, pe de altă parte, cu privire la adoptarea Programului de asociere UE-Georgia se bazează pe proiectul 
de recomandare a Consiliului de asociere atașat la prezenta decizie. 
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(1) JO L 261, 30.8.2014, p. 4. 



Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 6 noiembrie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
T. TAMM  
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PROIECT  

RECOMANDAREA NR. …/2017 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-GEORGIA 

din … 

privind Programul de asociere UE-Georgia 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-GEORGIA, 

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, 

întrucât: 

(1)  Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale 
acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat 
la 27 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. 

(2)  În conformitate cu articolul 406 alineatul (1) din acord, Consiliului de asociere este împuternicit să adopte 
recomandări în vederea realizării obiectivelor acordului. 

(3)  În temeiul articolului 420 alineatul (1) din acord, părțile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru 
a își îndeplini obligațiile care le revin în temeiul acordului și se asigură că obiectivele stabilite în acord sunt 
îndeplinite. 

(4)  Revizuirea politicii europene de vecinătate a propus o nouă etapă de cooperare cu partenerii, care să permită 
o mai mare asumare a responsabilității din partea ambelor părți. 

(5)  Uniunea și Georgia doresc să își consolideze parteneriatul convenind asupra unui set de priorități pentru 
perioada 2017-2020, cu scopul de a sprijini și de a consolida reziliența și stabilitatea Georgiei, urmărind, în 
același timp, o asociere politică mai strânsă și o integrare economică mai profundă. 

(6)  Prin urmare, părțile la acord au convenit asupra textului Programului de asociere UE-Georgia, care va sprijini 
punerea în aplicare a acordului, cu axarea cooperării pe interesele comune identificate împreună, 

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE: 

Articolul 1 

Consiliul de asociere recomandă ca părțile să pună în aplicare Programul de asociere UE-Georgia, astfel cum figurează în 
anexă. 

Articolul 2 

Programul de asociere UE-Georgia pentru perioada 2017-2020, astfel cum figurează în anexă, înlocuiește Programul de 
asociere UE-Georgia pentru perioada 2014-2016, care a fost adoptat la 26 iunie 2014. 

Articolul 3 

Prezenta recomandare produce efecte de la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, [ziua luna anul]. 

Pentru Consiliul de asociere 

Președintele  
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DECIZIA (UE) 2017/2423 A CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2017 

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de 
asociere UE-Turcia în ceea ce privește modificarea Protocolului 2 la Decizia nr. 1/98 a Consiliului 

de asociere CE-Turcia privind regimul comercial pentru produsele agricole 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, 
coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1)  Acordul de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia (1) (denumit în continuare „acordul”) 
vizează să promoveze consolidarea continuă și echilibrată a relațiilor economice și comerciale dintre Uniune și 
Turcia și instituie un Consiliu de asociere în scopul de a asigura punerea în aplicare și dezvoltarea progresivă 
a asocierii. 

(2)  Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia (2) stabilește regimul comercial pentru produsele agricole. 
Protocolul 2 la decizia respectivă conține detalii referitoare la regimul preferențial aplicabil importului în Turcia 
de produse agricole originare din Uniune, inclusiv un regim preferențial pentru importul de carne de vită 
congelată. 

(3)  Uniunea și Turcia au desfășurat consultări și au convenit să modifice regimul preferențial aplicabil importurilor în 
Turcia de carne de vită originară din Uniune și să extindă sfera de aplicare a contingentului tarifar existent, 
stabilită în anexa la Protocolul 2 la Decizia nr. 1/98, la carnea de vită proaspătă și refrigerată. 

(4)  În temeiul articolului 35 din Protocolul adițional la acord (3), sfera de aplicare a tratamentului preferențial acordat 
reciproc de Uniune și de Turcia poate fi modificată printr-o decizie a Consiliului de asociere. 

(5)  Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul Consiliului de asociere UE-Turcia ar trebui să se bazeze pe proiectul de 
decizie atașat, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Consiliului de asociere UE-Turcia în ceea ce privește 
modificarea Protocolului 2 la Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia privind regimul comercial pentru 
produsele agricole se bazează pe proiectul de decizie al Consiliului de asociere UE-Turcia atașat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 11 decembrie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
S. KIISLER  
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(1) Acordul de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia, semnat la Ankara la 12 septembrie 1963 (JO 217, 29.12.1964, 
p. 3687). 

(2) Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 25 februarie 1998 privind regimul comercial pentru produsele agricole  
(98/223/CE) (JO L 86, 20.3.1998, p. 1). 

(3) Protocolul adițional semnat la 23 noiembrie 1970, anexat la Acordul de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia 
(JO L 293, 29.12.1972, p. 3). 



PROIECT  

DECIZIA NR. … A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-TURCIA 

din … 

de modificare a Protocolului 2 la Decizia nr. 1/98 privind regimul comercial pentru produsele 
agricole 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-TURCIA, 

având în vedere Acordul de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia (1), 

având în vedere Protocolul adițional la Acordul de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia (2), în 
special articolul 35, 

întrucât: 

(1)  Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia (3) stabilește regimul preferențial aplicabil comerțului cu 
produse agricole dintre Uniune și Turcia. Protocolul 2 la decizia respectivă conține detalii referitoare la regimul 
preferențial aplicabil importului în Turcia de produse agricole originare din Uniune, inclusiv un regim preferențial 
pentru importul de carne de vită congelată. 

(2)  Uniunea și Turcia au desfășurat consultări și au convenit să modifice regimul preferențial aplicabil importurilor în 
Turcia de carne de vită originară din Uniune și să extindă sfera de aplicare a contingentului tarifar existent, 
stabilită în anexa la Protocolul 2 la Decizia nr. 1/98, la carnea de vită proaspătă și refrigerată. 

(3)  Prin urmare, Protocolul 2 la Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia ar trebui modificat în consecință, 

DECIDE: 

Articolul 1 

Anexa la Protocolul 2 la Decizia nr. 1/98 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la …, 

Pentru Consiliul de asociere UE-Turcia 

Președintele  
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(1) JO 217, 29.12.1964, p. 3687. 
(2) JO L 293, 29.12.1972, p. 3. 
(3) Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 25 februarie 1998 privind regimul comercial pentru produsele agricole  

(98/223/CE) (JO L 86, 20.3.1998, p. 1). 



ANEXĂ 

Rubricile corespunzătoare codului NC 0202 20 din anexa la Protocolul 2 la Decizia nr. 1/98 se înlocuiesc cu următorul 
text: 

„Cod NC Descriere Reducerea taxei aplicabile națiunii celei mai 
favorizate (%) 

Contingent tarifar  
(în tone greutate 

netă) 

0201 20 

0202 20 

Alte bucăți de carne de animale din 
specia bovine, nedezosate, proaspete 
sau refrigerate, sau congelate 

Reducere de 50 % cu un nivel maxim 
al taxei de 30 % 

5 000 

0201 20 

0202 20 

Alte bucăți de carne de animale din 
specia bovine, nedezosate, proaspete 
sau refrigerate, sau congelate 

Reducere de 30 % cu un nivel maxim 
al taxei de 43 % 

14 100”   
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DECIZIA (UE) 2017/2424 A CONSILIULUI 

din 18 decembrie 2017 

de autorizare a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Chile, a Islandei și 
a Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de 

copii 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3), coroborat cu 
articolul 218, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere avizul Parlamentului European (1), 

întrucât: 

(1)  Printre obiectivele pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană se numără promovarea protecției drepturilor 
copilului, după cum se afirmă la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Măsurile de protecție 
a copiilor împotriva deplasării sau reținerii ilicite reprezintă o parte esențială a acestei politici. 

(2)  Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (2) (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles IIa”), 
care urmărește protejarea copiilor împotriva efectelor dăunătoare ale unei deplasări sau rețineri ilicite și stabilirea 
de proceduri în vederea asigurării înapoierii imediate a copiilor în statul în care își au reședința obișnuită, precum 
și în vederea garantării protecției drepturilor de vizitare și a drepturilor privind încredințarea. 

(3)  Regulamentul Bruxelles IIa completează și consolidează Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (denumită în continuare „Convenția de la Haga din 1980”), care 
stabilește, la nivel internațional, un sistem de obligații și de cooperare între statele contractante și între autoritățile 
centrale și urmărește să asigure înapoierea imediată a copiilor deplasați sau reținuți ilicit. 

(4)  Toate statele membre ale Uniunii sunt parte la Convenția de la Haga din 1980. 

(5)  Uniunea încurajează statele terțe să adere la Convenția de la Haga din 1980 și sprijină punerea în aplicare corectă 
a Convenției de la Haga din 1980, prin participarea alături de statele membre, printre altele, la comisiile speciale 
organizate periodic de Conferința de la Haga de drept internațional privat. 

(6)  Un cadru juridic comun aplicabil între statele membre ale Uniunii și statele terțe ar putea fi cea mai bună soluție 
pentru cazurile delicate de răpire internațională de copii. 

(7)  Convenția de la Haga din 1980 prevede că aceasta se aplică în raporturile dintre statul aderent și acele state 
contractante care vor fi declarat că acceptă aderarea. 

(8)  Convenția de la Haga din 1980 nu permite organizațiilor de integrare economică regională, precum Uniunea, să 
devină parte la aceasta. Prin urmare, Uniunea nu poate să adere la convenția respectivă și nici să depună 
o declarație de acceptare a unui stat aderent. 

(9)  În temeiul Avizului 1/13 al Curții de Justiție a Uniunii Europene (3), declarațiile de acceptare făcute în 
conformitate cu Convenția de la Haga din 1980 țin de competența externă exclusivă a Uniunii. 

(10)  La 23 februarie 1994, Chile și-a depus instrumentul de aderare la Convenția de la Haga din 1980. Convenția de 
la Haga din 1980 a intrat în vigoare pentru Chile la 1 mai 1994. 
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(1) Avizul Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
(2) Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 

judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, 
23.12.2003, p. 1). 

(3) ECLI:EU:C:2014:2303. 



(11)  Toate statele membre în cauză, cu excepția României, au acceptat deja aderarea Chile la Convenția de la Haga din 
1980. Chile a acceptat aderarea Ciprului, Sloveniei, Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Maltei la Convenția de 
la Haga din 1980. O evaluare a situației din Chile a condus la concluzia că România este în măsură să accepte, în 
interesul Uniunii, aderarea Chile în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1980. 

(12)  La 14 august 1996, Islanda și-a depus instrumentul de aderare la Convenția de la Haga din 1980. Convenția de la 
Haga din 1980 a intrat în vigoare pentru Islanda la 1 septembrie 1996. 

(13)  Toate statele membre în cauză, cu excepția României, au acceptat deja aderarea Islandei la Convenția de la Haga 
din 1980. Islanda a acceptat aderarea Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Maltei la Convenția de la Haga din 
1980. O evaluare a situației din Islanda a condus la concluzia că România este în măsură să accepte, în interesul 
Uniunii, aderarea Islandei în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1980. 

(14)  La 1 octombrie 1993, Bahamas și-a depus instrumentul de aderare la Convenția de la Haga din 1980. Convenția 
de la Haga din 1980 a intrat în vigoare pentru Bahamas la 1 ianuarie 1994. 

(15)  Toate statele membre în cauză, cu excepția României, au acceptat deja aderarea Bahamas la Convenția de la Haga 
din 1980. Bahamas a acceptat aderarea Bulgariei, Ciprului, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Maltei și Sloveniei la 
Convenția de la Haga din 1980. O evaluare a situației din Bahamas a condus la concluzia că România este în 
măsură să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Bahamas în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga 
din 1980. 

(16)  Prin urmare, România ar trebui autorizată să își depună declarația de acceptare a aderării Chile, a Islandei și 
a Bahamas la Convenția de la Haga din 1980, în interesul Uniunii, în conformitate cu dispozițiile prezentei 
decizii. Celelalte state membre ale Uniunii care au acceptat deja aderarea Chile, a Islandei și a Bahamas la 
Convenția de la Haga din 1980 nu ar trebui să depună noi declarații de acceptare, deoarece declarațiile existente 
rămân valabile în temeiul dreptului internațional public. 

(17)  Regatului Unit și Irlandei le revin obligații în temeiul Regulamentului Bruxelles IIa și participă la adoptarea și la 
aplicarea prezentei decizii. 

(18)  În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind 
Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea 
prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și aceasta nu i se aplică, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

(1) Prin prezenta decizie, România este autorizată să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Chile, a Islandei și 
a Bahamas la Convenția de la Haga din 1980. 

(2) România prezintă cel târziu până la 19 decembrie 2018 o declarație de acceptare a aderării Chile, a Islandei și 
a Bahamas la Convenția de la Haga din 1980, în interesul Uniunii, formulată după cum urmează: 

„[Denumirea completă a STATULUI MEMBRU] declară că acceptă aderarea Chile, a Islandei și a Bahamas la Convenția 
de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, în conformitate cu 
Decizia (UE) 2017/2424 a Consiliului.” 

(3) România informează Consiliul și Comisia cu privire la depunerea declarației de acceptare a aderării Chile, 
a Islandei și a Bahamas la Convenția de la Haga din 1980 și transmite Comisiei textul respectivei declarații în termen de 
două luni de la depunerea acestora. 

Articolul 2 

Statele membre care și-au depus declarația de acceptare a aderării Chile, a Islandei și a Bahamas la Convenția de la Haga 
din 1980 înainte de data adoptării prezentei decizii nu depun noi declarații. 
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Articolul 3 

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia. 

Articolul 4 

Prezenta decizie se adresează României. 

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
K. SIMSON  
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DECIZIA (UE) 2017/2425 A CONSILIULUI 

din 18 decembrie 2017 

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de 
asociere reunit în configurația comerț instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană 
și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și 
Republica Moldova, pe de altă parte, în legătură cu foaia de parcurs completă prezentată de 
Republica Moldova în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului în domeniul achizițiilor 

publice 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, 
coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1)  Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre 
ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, (denumit în continuare „acordul”) a fost 
încheiat de Uniune prin Decizia (UE) 2016/839 a Consiliului (1) și a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. 

(2)  În conformitate cu articolul 272 alineatele (1) și (2) din acord, Republica Moldova prezintă Comitetului de 
asociere reunit în configurația comerț, astfel cum se prevede la articolul 438 alineatul (4) din acord, o foaie de 
parcurs completă pentru punerea în aplicare a capitolului referitor la achizițiile publice, însoțită de un calendar și 
de descrierea etapelor principale care includ toate reformele referitoare la apropierea de acquis-ul Uniunii și la 
dezvoltarea capacităților instituționale. 

(3)  Articolul 272 alineatul (3) din acord prevede că, după obținerea unui aviz favorabil din partea Comitetului de 
asociere reunit în configurația comerț, foaia de parcurs este considerată drept documentul de referință pentru 
punerea în aplicare a capitolului 8 din titlul V al acordului. Uniunea depune toate eforturile pentru a ajuta 
Republica Moldova la punerea în aplicare a foii de parcurs. 

(4)  Comitetul de asociere reunit în configurația comerț trebuie să adopte o decizie cu scopul de a exprima un aviz 
favorabil cu privire la foaia de parcurs completă prezentată de Republica Moldova în ceea ce privește punerea în 
aplicare a acordului în domeniul achizițiilor publice. În conformitate cu articolul 438 alineatul (3) din acord, 
decizia comitetului menționat este obligatorie pentru părți, care iau măsurile necesare pentru a o pune în 
aplicare. 

(5)  Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului de 
asociere reunit în configurația comerț, întrucât foaia de parcurs prezentată de Republica Moldova respectă 
cerințele prevăzute la articolul 272 alineatele (1) și (2) din acord, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului de asociere 
reunit în configurația comerț atașat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 
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(1) Decizia (UE) 2016/839 a Consiliului din 23 mai 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între 
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe 
de altă parte (JO L 141, 28.5.2016, p. 28). 



Articolul 3 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
K. SIMSON  
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PROIECT  

DECIZIA NR. …/… A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-MOLDOVA REUNIT ÎN CONFIGURAȚIA 
COMERȚ 

din … 

de exprimare a unui aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs completă privind achizițiile 
publice 

COMITETUL DE ASOCIERE REUNIT ÎN CONFIGURAȚIA COMERȚ, 

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, în 
special articolul 272 alineatul (3), 

întrucât: 

(1)  Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre 
ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, (denumit în continuare „acordul”) a fost 
încheiat de Uniune prin Decizia (UE) 2016/839 a Consiliului (1) și a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. 

(2)  La articolul 272 alineatele (1) și (2) din acord se prevede că Republica Moldova prezintă Comitetului de asociere 
reunit în configurația comerț o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislației referitoare la 
achizițiile publice, însoțită de un calendar și de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate 
reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii și la dezvoltarea capacităților instituționale. 

(3)  Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din partea Comitetului de asociere reunit în configurația 
comerț este necesar pentru ca foaia de parcurs completă să devină un document de referință pentru procesul de 
punere în aplicare, și anume pentru a apropia legislația Republicii Moldova referitoare la achizițiile publice de 
acquis-ul Uniunii. 

(4)  În conformitate cu articolul 438 alineatul (3) din acord, Comitetul de asociere are competența de a adopta decizii 
în cazurile prevăzute în acord. Deciziile respective sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile adecvate pentru 
a le pune în aplicare. Comitetul de asociere adoptă deciziile prin acord între părți. 

(5)  În conformitate cu articolul 438 alineatul (4) din acord, Comitetul de asociere se reunește în configurația comerț 
pentru a soluționa toate chestiunile legate de comerț în conformitate cu titlul V din acord. 

(6)  Foaia de parcurs privind achizițiile publice prezentată de Republica Moldova este în conformitate cu cerințele 
prevăzute la articolul 272 alineatele (1) și (2) din acord. 

(7)  Prin urmare, este oportun ca Comitetul de asociere reunit în configurația comerț să adopte o decizie prin care să 
exprime un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs completă privind achizițiile publice prezentată de 
Republica Moldova, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Se exprimă un aviz favorabil în ceea ce privește Strategia națională de achiziții publice pentru perioada 2016-2020 și 
planul de acțiune pentru punerea sa în aplicare, adoptate de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1332 din 14 decembrie 2016. 
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(1) Decizia (UE) 2016/839 a Consiliului din 23 mai 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între 
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe 
de altă parte (JO L 141, 28.5.2016, p. 28). 



Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la …, 

Pentru Comitetul de asociere reunit în configurația comerț 

Președintele  
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DECIZIA (PESC) 2017/2426 A CONSILIULUI 

din 21 decembrie 2017 

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei 
de destabilizare a situației în Ucraina 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1). 

(2)  La 19 martie 2015, Consiliul European a convenit că vor fi luate măsurile necesare pentru a corela în mod clar 
durata măsurilor restrictive cu punerea în aplicare integrală a acordurilor de la Minsk, ținând cont de faptul că 
punerea în aplicare integrală fusese prevăzută pentru 31 decembrie 2015. 

(3)  La 28 iunie 2017, Consiliul a reînnoit Decizia 2014/512/PESC până la 31 ianuarie 2018 pentru a permite 
evaluarea în continuare a punerii în aplicare a acordurilor de la Minsk. 

(4)  În urma evaluării punerii în aplicare a acordurilor de la Minsk, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie reînnoită 
pentru o perioadă suplimentară de șase luni, pentru a permite Consiliului să evalueze în continuare punerea în 
aplicare a acestora. 

(5)  Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

La articolul 9 alineatul (1) din Decizia 2014/512/PESC, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Prezenta decizie se aplică până la 31 iulie 2018.” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. MAASIKAS  
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(1) Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare 
a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13). 



DECIZIA (PESC) 2017/2427 A CONSILIULUI 

din 21 decembrie 2017 

de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva 
Somaliei 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive 
împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/231/PESC. 

(2)  La 14 noiembrie 2017, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2385 (2017). 
Rezoluția menționată prevede o derogare de la înghețarea activelor și de la interdicția punerii la dispoziție de 
fonduri, alte active financiare sau resurse economice pentru furnizarea de asistență umanitară necesară de urgență 
în Somalia de către Organizația Națiunilor Unite, de către agențiile sau programele specializate ale acesteia, de 
către organizațiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite 
care furnizează asistență umanitară și de către partenerii acestora în materie de punere în aplicare, inclusiv de 
către organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planul de intervenție de 
asistență umanitară al Organizației Națiunilor Unite în Somalia. 

(3)  Prin urmare, Decizia 2010/231/PESC ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Articolul 6 alineatul (6) din Decizia 2010/231/PESC se înlocuiește cu următorul text: 

„(6) Alineatele (1) și (2) nu se aplică plății de fonduri sau alte active financiare sau resurse economice necesare 
pentru asigurarea furnizării la timp a asistenței umanitare necesare de urgență în Somalia de către Organizația 
Națiunilor Unite, de către agențiile sau programele specializate ale acesteia, de către organizațiile umanitare cu statut 
de observator în cadrul Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite care furnizează asistență umanitară și de 
către partenerii acestora în materie de punere în aplicare, inclusiv de către organizațiile neguvernamentale finanțate 
bilateral sau multilateral care participă la planul de intervenție de asistență umanitară al Organizației Națiunilor 
Unite în Somalia.” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. MAASIKAS  
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(1) JO L 105, 27.4.2010, p. 17. 



RECTIFICĂRI 

Rectificare la Decizia (PESC) 2015/1926 a Consiliului din 26 octombrie 2015 de modificare 
a Deciziei (PESC) 2015/778 privind o operație militară a Uniunii Europene în zona central-sudică 

a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED) 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 281 din 27 octombrie 2015) 

La pagina 13, articolul 1: 

în loc de:  „…denumirea «EUNAVFOR MED» se înlocuiește în toate cazurile cu denumirea «EU NAVFOR MED operația 
SOPHIA» ….” , 

se citește:  „…denumirea «EUNAVFOR MED» se înlocuiește în toate cazurile cu denumirea «EUNAVFOR MED operația 
SOPHIA» ….” .  
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