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În continuare, se pune la dispoziția delegațiilor proiectul de concluzii adoptat de Consiliul European
în cadrul reuniunii sus-menționate.
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Concluzii – 14 decembrie 2017

I.

SECURITATE ȘI APĂRARE
În urma concluziilor sale din decembrie 2016 și din iunie 2017, Consiliul European a analizat
progresele înregistrate în domeniul securității și apărării și:
•

salută instituirea unei cooperări structurate permanente (PESCO) ambițioase și incluzive
și subliniază importanța punerii în aplicare rapide a primelor proiecte; face apel la
statele membre participante să-și realizeze planurile naționale de punere în aplicare;

•

solicită continuarea lucrărilor privind Fondul european de apărare, în special adoptarea
rapidă în 2018 a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, în
timp util pentru a finanța în 2019 primele proiecte în materie de capabilități;

•

se așteaptă din partea Consiliului să încheie revizuirea cuprinzătoare a mecanismului
Athena pentru finanțarea costurilor comune ale misiunilor și operațiilor militare ale UE;

•

solicită ca în primăvara anului 2018 Consiliul să adopte o recomandare privind un nou
instrument specific care să acopere toate cerințele legate de consolidarea capacităților ca
sprijin pentru securitate și dezvoltare după 2020;

•

solicită continuarea lucrărilor privind punerea în aplicare a setului complet de propuneri
privind cooperarea UE-NATO, inclusiv a celor suplimentare asupra cărora s-a convenit
în luna decembrie;

•

invită Înaltul Reprezentant, Comisia și statele membre să înregistreze progrese în
lucrările privind mobilitatea militară, atât în cadrul PESCO, cât și în contextul
cooperării UE-NATO;

•

invită Înaltul Reprezentant să raporteze în iunie 2018 cu privire la acțiunile întreprinse
pentru consolidarea PSAC civile și să elaboreze în 2018, în consultare cu statele
membre și cu Comisia, un pact privind PSAC civilă.

Consiliul European va reveni asupra acestor chestiuni în iunie 2018.
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II.

DIMENSIUNEA SOCIALĂ, EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
Liderii au evidențiat importanța dimensiunii sociale, educaționale și culturale a politicilor
noastre în crearea unui sentiment de apropiere între europeni și în construirea viitorului
nostru comun. În temeiul tratatelor, statele membre continuă să aibă responsabilitatea
principală în aceste domenii, însă se pot realiza multe prin colaborare, cu respectarea
deplină a principiilor subsidiarității și proporționalității.
DIMENSIUNEA SOCIALĂ
Summitul social de la Göteborg a reamintit necesitatea de a acorda întâietate oamenilor, de a
dezvolta și mai mult dimensiunea socială a Uniunii pe baza unui angajament comun și a unor
competențe solide, precum și de a promova convergența prin eforturi depuse la toate
nivelurile, inclusiv de către partenerii sociali. Ca prim pas, ar trebui înregistrate progrese în
următoarele direcții:
•

punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, la nivelul Uniunii și al
statelor membre, acordând atenția cuvenită competențelor lor respective; Comisia este
invitată să propună o monitorizare adecvată;

•

facilitarea bunei funcționări a dialogului social la toate nivelurile, inclusiv a „noului
început pentru dialogul social” la nivelul UE;

•

înregistrarea rapidă de progrese în dosarele sociale pendinte la nivelul UE și
disponibilitatea de a examina viitoarele inițiative anunțate de Comisie în programul său
de lucru pentru 2018;

•

realizarea de acțiuni care urmăresc prioritățile din Planul de acțiune al UE pentru
combaterea diferențelor de remunerare între femei și bărbați;

•

obținerea de noi rezultate privind Noua agendă pentru competențe în Europa, cu un
accent deosebit în 2018 pe punerea în aplicare a recomandării Consiliului privind
parcursurile de actualizare a competențelor, destinate persoanelor cu cele mai mari
nevoi în materie de competențe.

Consiliul European va reveni asupra tuturor acestor chestiuni în martie 2018 pentru a asigura
acțiuni ulterioare corespunzătoare.
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EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
Educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți caracterizate prin coeziune
și favorabile incluziunii, precum și pentru sprijinirea competitivității noastre. La Göteborg,
ne-am exprimat dorința de a face mai mult în aceste domenii, în care UE joacă un rol
important de completare și de sprijin. Ca urmare, Consiliul European invită statele membre,
Consiliul și Comisia ca, în conformitate cu competențele lor respective, să continue lucrările
în vederea:
•

intensificării mobilității și a schimburilor, inclusiv printr-un program Erasmus +
consolidat în mod substanțial, extins și favorabil incluziunii;

•

consolidării parteneriatelor strategice la nivelul întregii UE între instituții de învățământ
superior și încurajării creării, până în 2024, a aproximativ 20 de „universități europene”,
constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE, care vor permite
studenților să obțină o diplomă de învățământ superior prin combinarea studiilor din mai
multe țări din UE și vor contribui la competitivitatea internațională a universităților
europene;

•

consolidării învățării limbilor, astfel încât să crească numărul tinerilor care vorbesc cel
puțin două limbi europene în plus față de limba lor maternă;

•

promovării mobilității studenților și a participării acestora la activități culturale și
educaționale, inclusiv prin intermediul unei „legitimații europene de student”;

•

promovării cooperării statelor membre privind recunoașterea reciprocă, în cadrul
adecvat, a diplomelor de învățământ superior și a celor de absolvire a învățământului
secundar;

•

valorificării Anului European al Patrimoniului Cultural pentru a crește gradul de
conștientizare cu privire la importanța socială și economică a culturii și a patrimoniului
cultural.

Comisia este invitată să prezinte, după caz, propuneri de recomandări ale Consiliului în
primăvara anului 2018, în vederea adoptării de către Consiliu cât mai curând posibil.
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De asemenea, Consiliul European solicită Comisiei, Consiliului și statelor membre să
examineze posibile măsuri care să vizeze:
•

provocările, la nivelul competențelor, legate de digitalizare, de securitatea cibernetică,
de alfabetizarea mediatică și de inteligența artificială;

•

necesitatea unei abordări a educației și formării care să fie favorabilă incluziunii, bazată
pe învățarea pe tot parcursul vieții și axată pe inovare;

•

condițiile cadrului juridic și financiar pentru dezvoltarea industriilor culturale și creative
și pentru mobilitatea profesioniștilor din sectorul cultural.

Chestiunea resurselor bugetare pentru activitățile menționate anterior va fi abordată în
contextul următorului cadru financiar multianual.
III. SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Consiliul European salută rezultatul reuniunii la nivel înalt „One Planet”, desfășurată la Paris
la 12 decembrie 2017, care a vizat intensificarea finanțării publice și private în sprijinul
acțiunilor din domeniul climei, după COP 23, care a avut loc la Bonn la 6-17 noiembrie 2017,
și pe drumul către COP 24, care va avea loc la Katowice, unde va fi adoptat pachetul de
punere în aplicare a Acordului de la Paris. Consiliul European reafirmă cu tărie angajamentul
UE și al statelor sale membre de a pune în aplicare rapid și integral Acordul de la Paris și de a
continua să conducă lupta împotriva schimbărilor climatice, inclusiv prin adoptarea de
propuneri legislative pendinte la nivelul UE.
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