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Comisia Europeană este organul executiv al UE, independent din punct de vedere politic. Este
responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor
Parlamentului European și ale Consiliului UE.

Ce face Comisia?
 Propune noi acte legislative
Comisia este singura instituție a UE abilitată să propună acte legislative, pe care le înaintează spre adoptare
Parlamentului și Consiliului, având ca scop:
• protejarea intereselor UE și ale cetățenilor săi cu privire la chestiuni care nu pot fi abordate în mod
eficient la nivel național
• soluționarea unor chestiuni tehnice prin consultarea experților și a cetățenilor.
 Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene
• Stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE, împreună cu Consiliul și Parlamentul.
• Elaborează bugetele anuale în vederea aprobării de către Parlament și Consiliu.
• Controlează cheltuielile, care sunt verificate de Curtea de Conturi.
 Garantează respectarea legislației UE
• Alături de Curtea de Justiție, Comisia are responsabilitatea de a se asigura că legislația UE se aplică în
mod adecvat în toate statele membre.
 Reprezintă UE pe scena internațională
• Se exprimă în numele tuturor țărilor din UE în cadrul instanțelor internaționale, în special în domeniul
politicii comerciale și al ajutorului umanitar.
• Negociază acorduri internaționale în numele UE.

Componența Comisiei Europene
Activitatea Comisiei este coordonată de către o echipă de comisari („Colegiul”), condusă de un președinte.
Comisarii se concentrează pe anumite priorități politice stabilite de președintele Comisiei. Colegiul comisarilor
este desemnat o dată la 5 ani.
 Conducerea politică este exercitată de o echipă formată din 27 de comisari (câte unul din fiecare stat
membru), în fruntea cărora se află președintele Comisiei. Acesta decide de ce domeniu politic răspunde
fiecare comisar.
 Funcționarea cotidiană a Comisiei este gestionată de personalul său (avocați, economiști etc.), repartizat pe
departamente numite direcții generale (DG), fiecare dintre ele ocupându-se de un anumit domeniu de
activitate.

Cum lucrează Comisia?
Planificare strategică
Președintele definește direcția politică generală a Comisiei, ceea ce le permite apoi comisarilor să stabilească
obiectivele strategice și să elaboreze programul anual de lucru.

Proces decizional colectiv
Deciziile sunt luate pe baza responsabilității colective. Toții comisarii sunt egali în cadrul procesului decizional și
răspund, în aceeași măsură, pentru deciziile luate. Ei nu dețin competențe decizionale individuale, decât dacă
primesc o autorizație specială în anumite situații.

Ce face Comisia Europeană: strategie și politici
Sarcinile legate de strategie și politici
Comisia Europeană este unul dintre autorii strategiei globale a UE. Ea concepe și aplică politicile UE, apoi le
evaluează și raportează periodic.

Stabilirea priorităților strategice
Împreună cu celelalte instituții principale ale UE, Comisia Europeană stabilește strategia globală și orientarea
politicilor UE.

O dată la cinci ani, la începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește și prioritățile
politice pentru mandatul respectiv.
În fiecare an, Comisia transformă prioritățile în acțiuni concrete, definite într-un program de lucru care conține
planul de acțiune pentru următoarele douăsprezece luni.

Elaborarea și aplicarea politicilor
Comisia Europeană elaborează și pune în aplicare politicile UE:
 prezintă propuneri legislative Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene
 ajută statele membre să pună în aplicare normele UE
 gestionează bugetul UE și alocă fonduri
 asigură, alături de Curtea de Justiție, respectarea legislației europene
 reprezintă Uniunea Europeană peste hotare alături de serviciul diplomatic al UE, Serviciul European de
Acțiune Externă
Raportarea
Comisia Europeană își planifică activitatea și întocmește rapoarte cu privire la acțiunile derulate în cadrul unui
ciclu anual cunoscut sub denumirea de „ciclul de planificare strategică și de programare”. Toate rapoartele
rezultate sunt publicate periodic.
Evaluarea
Comisia analizează permanent dacă politicile UE răspund nevoilor întreprinderilor și cetățenilor europeni. În
evaluările sale, măsoară eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată a UE. Comisia
comunică publicului calendarul evaluărilor în cadrul foilor de parcurs pentru

Ce face Comisia Europeană: relații internaționale
Principalele sarcini legate de relațiile internaționale
Comisia Europeană este un actor principal în elaborarea politicii pentru dezvoltarea țărilor din restul lumii și în ajutorarea
comunităților afectate de catastrofe. La nivel internațional, participă la negocierea acordurilor de cooperare pentru dezvoltare
și este reprezentată pe teren de către delegațiile UE.

Ajutor umanitar și asistență pentru dezvoltare în restul lumii
CE colaborează strâns cu sau în cadrul unor organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite și Organizația
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și participă la reuniunile unor grupări informale precum Grupul celor 7 (G7) și
Grupul celor 20 (G20).

Delegații
În țările din restul lumii, Uniunea Europeană este reprezentată prin delegații și birouri. Delegațiile sunt misiuni diplomatice
care răspund de obicei de relațiile cu o țară, dar există și situații în care o delegație se ocupă de mai multe țări. Prin
intermediul delegațiilor și birourilor UE, Comisia Europeană este în legătură permanentă cu autoritățile locale și comunitățile
din întreaga lume.

Misiuni altor țări pe lângă UE
Țările terțe sunt reprezentate în UE de misiunile diplomatice acreditate pe lângă Uniunea Europeană.

Ce face Comisia Europeană: buget și finanțare
Sarcinile legate de buget și finanțare
Comisia Europeană propune și execută bugetul UE și gestionează, direct sau indirect, programele de finanțare ale UE.

Propune bugetului UE
Comisia Europeană pregătește și propune un proiect de buget pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. În acest proces,
se bazează pe orientările bugetare pentru anul următor și respectă regulamentul privind cadrul financiar multianual în vigoare.

Gestionarea bugetului UE
Comisia Europeană are responsabilitatea finală pentru gestionarea bugetului UE. În practică, 80 % din cheltuielile bugetare
sunt gestionate de statele membre, în cadrul sistemului de gestiune partajată. Este vorba în special despre cheltuielile în
domenii precum agricultura, creșterea economică și ocuparea forței de muncă în regiunile UE.

Implementarea programelor de finanțare
Circa 80 % din fondurile acordate de UE sunt gestionate în cadrul unor programe administrate în comun de Comisia
Europeană și autoritățile naționale din statele membre.

Ce face Comisia Europeană: legislație
Sarcinile legate de legislație
Comisia propune și aplică reglementări care se aliniază obiectivelor tratatelor UE. Ea încurajează participarea
întreprinderilor și a cetățenilor în procesul legislativ și se asigură că normele sunt corect puse în aplicare,
evaluate și, dacă este nevoie, modificate.
Domeniile în care poate legifera UE
Fiecare acțiune întreprinsă de UE se bazează pe tratatele aprobate în mod democratic de către membrii săi.
Tratatele sunt acorduri cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, semnate de toate țările UE, care
stabilesc obiectivele UE, regulile de funcționare a instituțiilor europene, procedurile decizionale și relațiile dintre
Uniunea Europeană și statele sale membre. Ele reprezintă fundamentul legislației UE.
Propunerea reglementărilor
Comisia Europeană planifică, pregătește și propune noile norme europene. Are dreptul să facă acest lucru din
proprie inițiativă. Orice reglementare propusă trebui să apere interesele cetățenilor europeni și pe cele ale întregii
Uniuni. Propunerile legislative elaborate de Comisie sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului
Uniunii Europene, care trebuie să ajungă la un acord asupra textului înainte ca acesta să poată deveni parte din
dreptul european.

Îmbunătățirea legiferării
Comisia încurajează cetățenii, întreprinderile, autoritățile publice și orice alte părți interesate să participe la
procesul de elaborare a legislației europene. De aceea, a creat așa-numitele „instrumente pentru o mai bună
legiferare”. Astfel, ea poate propune noi norme ținând cont de date concrete și de opiniile tuturor părților
interesate.
Elaborarea normelor de aplicare
După adoptarea unei legi, Consiliul Uniunii Europene sau Parlamentul European poate autoriza Comisia să
adopte două tipuri de acte fără caracter legislativ: acte de punere în aplicare (menite să asigure aplicarea
corectă a unui act legislativ) și acte delegate (prin care actul legislativ poate fi actualizat pentru a reflecta
schimbările dintr-un anumit sector).
Asigurarea aplicării corecte
Comisia trebuie să monitorizeze dacă legislația UE este aplicată corect și la timp, în rolul său de „gardian al
tratatelor”. De aceea, poate lua măsuri atunci când constată că un stat membru fie nu a transpus toate
dispozițiile unei directive în legislația națională până la termenul-limită, fie nu a aplicat corect legislația UE.
Evaluarea și modificarea legislației
Comisia verifică periodic dacă normele UE au dus la rezultatele dorite pentru întreprinderile și cetățenii
europeni.

Cum se elaborează legislația UE
Cetățenii, grupurile de interese, experții: discuții, consultări

Comisia: înaintarea propunerii oficiale

Parlamentul și Consiliul de Miniștri: luarea unei decizii comune

Autoritățile naționale sau locale: implementare

Comisia și Curtea de Justiție: monitorizarea punerii în aplicare

6 priorități ale Comisiei pentru 2019-2024
Pactul ecologic European
Să fim primul continent neutru din punctul de vedere climatic.

O Europă pregătită pentru era digitală
Datorită strategiei digitale a UE, cetățenii vor putea folosi la maximum o nouă
generație de tehnologii.
O economie în serviciul cetățenilor
UE trebuie să creeze un mediu de investiții mai atractiv și să susțină o
creștere care să creeze locuri de muncă de calitate, în special pentru tineri și
pentru întreprinderile mici.

O Europă mai puternică pe scena internațională

UE își va consolida vocea în lume prin promovarea multilateralismului și a unei
ordini mondiale bazate pe norme.
Promovarea modului nostru de viață european
Pentru a apăra dreptatea și valorile fundamentale ale UE, Europa trebuie să
protejeze statul de drept.
Un nou elan pentru democrația europeană

Trebuie să le oferim europenilor un cuvânt mai greu de spus și să ne protejăm
democrația de interferențe externe precum dezinformarea și mesajele de ură din
mediul online.

Domenii în care acționează Comisia Europeană




















Afaceri externe și politica de securitate
Afaceri instituționale
Afaceri maritime și pescuit
Agricultură și dezvoltare rurală
Ajutor umanitar și protecție civilă
Bugetul
Cercetare și inovare
Comerț
Concurență
Cooperare internațională și dezvoltare
Cultură, audiovizual și mass-media
Economia și societatea digitală
Economie, finanțe și moneda euro
Educație și formare
Energie
Extinderea UE
Frontiere și securitate
Afaceri interne
Impozitare și fiscalitate





















Întreprinderi și industrie
Justiția și drepturile fundamentale
Mediu
Migrație și azil
Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale
Piața unică
Politica europeană de vecinătate
Politică regională
Prevenirea fraudei
Protecția consumatorilor
Sănătate publică
Schimbări climatice
Servicii bancare și financiare
Siguranță alimentară
Sport
Statistică
Tineret
Transporturi
Vămi
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