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Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern 

Declarația de la Versailles 

10-11 martie 2022 

 

1. Acum două săptămâni, Rusia a readus războiul în Europa. Agresiunea militară 

neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei încalcă grav dreptul 

internațional și principiile Cartei ONU și subminează securitatea și stabilitatea la nivel 

european și mondial. Provoacă nespus de multă suferință populației ucrainene. Rusia, și 

complicele său, Belarusul, poartă întreaga responsabilitate pentru acest război de 

agresiune, iar cei care se fac responsabili vor fi trași la răspundere pentru crimele lor, 

inclusiv pentru vizarea fără discriminare a civililor și a obiectivelor civile. În acest sens, 

salutăm decizia procurorului Curții Penale Internaționale de a deschide o investigație. 

Solicităm ca siguranța și securitatea instalațiilor nucleare din Ucraina să fie garantate 

imediat, cu asistența Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Cerem Rusiei să 

înceteze acțiunea sa militară și să retragă toate forțele și echipamentele militare de pe 

întreg teritoriul Ucrainei imediat și necondiționat și să respecte pe deplin integritatea 

teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, în cadrul frontierelor sale 

recunoscute pe plan internațional.   
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2. Felicităm poporul ucrainean pentru curajul de care dă dovadă în apărarea propriei țări și 
a valorilor noastre comune ale libertății și democrației. Nu îi vom lăsa singuri. UE și 
statele sale membre vor continua să ofere sprijin politic, financiar, material și umanitar 
coordonat. Ne angajăm să oferim sprijin pentru reconstrucția unei Ucraine democratice 
după încetarea agresiunii ruse. Suntem hotărâți să ne intensificăm și mai mult presiunea 
asupra Rusiei și Belarusului. Am adoptat sancțiuni semnificative și suntem în continuare 
pregătiți să adoptăm rapid noi sancțiuni. 

3. Nenumărate persoane fug din calea războiului din Ucraina. Oferim protecție temporară 
tuturor refugiaților de război din Ucraina. Felicităm țările europene, în special pe cele 
situate la frontierele cu Ucraina, pentru că au dat dovadă de o solidaritate imensă în 
găzduirea refugiaților de război ucraineni. UE și statele sale membre vor continua să își 
manifeste solidaritatea și să ofere sprijin umanitar, medical și financiar tuturor 
refugiaților și țărilor care îi găzduiesc. Solicităm să fie puse la dispoziție fonduri, fără 
întârziere, prin adoptarea rapidă a propunerii privind Acțiunea de coeziune pentru 
refugiații din Europa (CARE) și prin REACT-EU. Facem apel la Rusia să își respecte 
pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional umanitar. Rusia 
trebuie să asigure accesul umanitar sigur și neîngrădit la victimele din Ucraina și la 
persoanele strămutate în interiorul țării și să permită trecerea în condiții de siguranță a 
civililor care doresc să plece.  

4. Consiliul European a recunoscut aspirațiile europene și alegerea căii europene de către 
Ucraina, astfel cum se menționează în Acordul de asociere. La 28 februarie 2022, 
exercitând dreptul Ucrainei de a-și alege propriul destin, președintele Ucrainei a 
transmis cererea Ucrainei de a deveni membră a Uniunii Europene. Consiliul a acționat 
rapid și a invitat Comisia să-și prezinte avizul cu privire la această cerere în 
conformitate cu dispozițiile relevante din tratate. În așteptarea acestui aviz și fără 
întârziere, vom continua să ne consolidăm legăturile și să ne aprofundăm parteneriatul 
pentru a sprijini Ucraina să își urmeze calea europeană. Ucraina face parte din familia 
noastră europeană. 

5. Consiliul a invitat Comisia să își prezinte avizele cu privire la cererile depuse de 
Republica Moldova și de Georgia. 

* 

*                      * 
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6. Războiul de agresiune al Rusiei constituie o mișcare tectonică în istoria europeană. La 

reuniunea de la Versailles, am discutat despre modul în care UE se poate ridica la 

înălțimea responsabilităților sale în această nouă realitate, protejând cetățenii noștri, 

valorile noastre, democrațiile noastre și modelul nostru european. 

7. Confruntați cu o instabilitate, o concurență strategică și amenințări la adresa securității 

tot mai mari, am decis să ne asumăm o mai mare responsabilitate pentru securitatea 

noastră și să luăm noi măsuri decisive în direcția consolidării suveranității noastre 

europene, a reducerii dependențelor noastre și a elaborării unui nou model de creștere și 

de investiții pentru 2030. 

În acest sens, am abordat astăzi trei dimensiuni esențiale: 

a) întărirea capabilităților noastre de apărare; 

b) reducerea dependențelor noastre energetice și 

c) construirea unei baze economice mai solide. 

I. ÎNTĂRIREA CAPABILITĂȚILOR NOASTRE DE APĂRARE 

8. În decembrie 2021 am hotărât că Uniunea Europeană își va asuma o responsabilitate 

mai mare pentru propria sa securitate și că, în domeniul apărării, va urma o direcție 

strategică de acțiune și își va mări capacitatea de a acționa în mod autonom. Relația 

transatlantică și cooperarea UE-NATO, cu respectarea deplină a principiilor prevăzute 

în tratate și a celor convenite de Consiliul European, inclusiv a principiilor incluziunii, 

reciprocității și autonomiei decizionale a UE, sunt esențiale pentru securitatea noastră în 

ansamblu. O UE mai puternică și mai capabilă în domeniul securității și al apărării va 

aduce o contribuție pozitivă la securitatea mondială și transatlantică și este 

complementară NATO, care rămâne baza apărării colective pentru membrii săi. 

Solidaritatea dintre statele membre este afirmată la articolul 42 alineatul (7) din TUE. 

La modul mai general, UE își reafirmă intenția de a intensifica sprijinul pentru ordinea 

mondială bazată pe norme, în centrul căreia se află Organizația Națiunilor Unite. 
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9. Având în vedere provocările cu care ne confruntăm și pentru a ne proteja mai bine 

cetățenii, recunoscând în același timp caracterul specific al politicii de securitate și 

apărare a anumitor state membre, trebuie să investim cu hotărâre mai mult și mai bine în 

capabilități de apărare și în tehnologii inovatoare. Am convenit așadar: 

a) să creștem substanțial cheltuielile de apărare, cu o pondere semnificativă pentru 

investiții, axându-ne pe deficitele strategice identificate și dezvoltând în 

colaborare capabilitățile de apărare în cadrul Uniunii Europene; 

b) să elaborăm stimulente suplimentare pentru a impulsiona investițiile colaborative 

ale statelor membre în proiecte comune și în achiziții publice comune de 

capabilități de apărare; 

c) să investim mai mult în capabilitățile necesare pentru desfășurarea întregii game 

de misiuni și operații, inclusiv investind în factori determinanți strategici precum 

securitatea cibernetică și conectivitatea bazată pe spațiu; 

d) să încurajăm sinergiile dintre cercetarea și inovarea din domeniul civil, cel al 

apărării și cel al spațiului și să investim în tehnologii critice și emergente și în 

inovare pentru securitate și apărare; 

e) să luăm măsuri pentru consolidarea și dezvoltarea industriei noastre de apărare, 

inclusiv a IMM-urilor. 

10. De asemenea, trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru provocările emergente cu 

evoluție rapidă, în modul următor: 

a) protejându-ne împotriva războiului hibrid din ce în ce mai intens, consolidându-ne 

reziliența cibernetică, protejându-ne infrastructura – în special infrastructura 

critică – și combătând dezinformarea; 

b) consolidând dimensiunea de securitate și apărare a industriilor și activităților 

spațiale; 

c) accelerând eforturile actuale de sporire a mobilității militare în întreaga UE. 
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11. Invităm Comisia, în coordonare cu Agenția Europeană de Apărare, să prezinte, până la 

jumătatea lunii mai, o analiză a deficitelor de investiții în domeniul apărării și să 

propună eventualele inițiative suplimentare necesare pentru a consolida baza industrială 

și tehnologică de apărare europeană. 

12. În paralel cu aceste eforturi, ne vom sprijini partenerii prin toate instrumentele 

disponibile, inclusiv prin folosirea într-o mai mare măsură a Instrumentului european 

pentru pace. 

13. Viitoarea Busolă strategică va oferi orientări pentru acțiuni care să înglobeze aceste 

dimensiuni de securitate și apărare, astfel încât Uniunea Europeană să devină un 

furnizor de securitate mai puternic și mai capabil. 

II. REDUCEREA DEPENDENȚELOR NOASTRE ENERGETICE 

14. În ultimii câțiva ani, Uniunea Europeană a stabilit ținte ambițioase pentru a atinge 

obiectivul neutralității climatice până în 2050. 

15. În timp ce UE acționează în vederea atingerii acestui obiectiv, situația actuală necesită o 

reevaluare aprofundată a modului în care garantăm siguranța alimentării noastre cu 

energie. 

16. În acest sens, am convenit să eliminăm treptat, cât mai curând posibil, dependența 

noastră de importurile de gaze, petrol și cărbune din Rusia, în special prin: 

a) accelerarea reducerii dependenței noastre generale de combustibilii fosili, ținând 

seama de circumstanțele naționale și de alegerile statelor membre în ceea ce 

privește mixul lor energetic; 

b) diversificarea surselor și a rutelor noastre, inclusiv prin utilizarea GNL și 

dezvoltarea biogazului; 

c) dezvoltarea în continuare a unei piețe a hidrogenului pentru Europa; 
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d) accelerarea dezvoltării surselor regenerabile de energie și a producerii 

componentelor-cheie ale acestora, precum și simplificarea procedurilor de 

autorizare în scopul de a accelera proiectele energetice; 

e) finalizarea și îmbunătățirea interconectării rețelelor europene de gaz și de energie 

electrică și sincronizarea deplină a rețelelor noastre de electricitate în întreaga UE; 

f) consolidarea planificării de contingență a UE în ceea ce privește siguranța 

alimentării; 

g) îmbunătățirea eficienței energetice și a gestionării consumului de energie, precum 

și promovarea unei abordări mai circulare a modelelor de producție și de consum. 

Invităm Comisia să propună un plan RePowerEU în acest sens până la sfârșitul lunii 

mai. 

17. În plus, vom continua să lucrăm asupra următoarelor componente: 

a) asigurarea unor niveluri suficiente de stocare a gazului și instituirea unor 

operațiuni coordonate de realimentare; 

b) monitorizarea și optimizarea funcționării pieței energiei electrice; 

c) canalizarea unor investiții coordonate în sisteme energetice, inclusiv furnizarea de 

infrastructură pentru GNL; 

d) sporirea conectivității cu vecinătatea noastră imediată. 
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18. Invităm Comisia să prezinte, până la sfârșitul lunii martie, un plan pentru a garanta 

siguranța alimentării și prețuri accesibile la energie în următorul sezon de iarnă. 

19. În paralel, vom aborda și vom examina urgent opțiuni concrete, bazate pe Comunicarea 

Comisiei din 8 martie 2022, pentru a face față impactului creșterii prețurilor energiei 

asupra cetățenilor și întreprinderilor noastre, în special asupra IMM-urilor și cetățenilor 

vulnerabili, inclusiv în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului European din 24-25 

martie 2022. 

III. CONSTRUIREA UNEI BAZE ECONOMICE MAI SOLIDE 

20. Pornind de la punctele forte ale pieței unice, pentru a cărei finalizare vom continua să 

depunem eforturi, vom face baza economică a Europei mai rezilientă, mai competitivă 

și mai pregătită pentru tranziția verde și cea digitală, fără a lăsa pe nimeni în urmă. 

Reducerea dependențelor noastre strategice 

21. În perspectivă, următoarele sectoare sunt esențiale pentru abordarea dependențelor 

noastre strategice, în special în domeniile cele mai sensibile: 

Materii prime critice 

Vom asigura aprovizionarea UE prin intermediul unor parteneriate strategice, explorând 

constituirea de stocuri strategice și promovând o economie circulară și o utilizare 

eficientă a resurselor; 

Semiconductori 

Vom diversifica lanțurile valorice de aprovizionare, ne vom menține avansul tehnologic 

și vom dezvolta și mai mult capacitatea de producție a UE cu scopul de a asigura, prin 

Actul legislativ european privind cipurile, o cotă de 20 % pe piața mondială până în 

2030; 
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Sănătate 

Ne vom concentra pe sprijinirea inovării și a producției europene durabile de 

medicamente accesibile din punctul de vedere al prețului, pe accelerarea înregistrării 

furnizorilor europeni, pe finanțarea cercetării și a dezvoltării și pe consolidarea 

capacității de producție a produselor critice pentru a răspunde la crizele sanitare, 

inclusiv prin intermediul HERA, precum și pe transformarea Europei într-un lider în 

domeniul medicamentelor biologice; 

Dimensiunea digitală 

Vom investi în tehnologiile digitale, inclusiv în inteligența artificială, tehnologia de tip 

cloud și implementarea tehnologiei 5G în Europa și în străinătate. Vom examina 

fezabilitatea creării de parteneriate digitale, vom consolida cadrul normativ al UE prin 

adoptarea rapidă a actelor legislative pendinte (în special Actul legislativ privind datele, 

Actul legislativ privind serviciile digitale, Actul legislativ privind piețele digitale, Actul 

legislativ privind inteligența artificială) și vom avea un cuvânt de spus în privința 

standardizării unor tehnologii-cheie, inclusiv a viitoarei tehnologii 6G; 

Alimente 

Ne vom îmbunătăți securitatea alimentară prin reducerea dependenței noastre de 

importurile de produse agricole esențiale și de factori de producție agricolă esențiali, în 

special prin creșterea producției UE de proteine vegetale. 

Invităm Comisia să prezinte cât mai curând posibil opțiuni pentru a aborda creșterea 

prețurilor la alimente și chestiunea securității alimentare la nivel mondial. 

Acțiuni la nivelul UE și în afara acesteia 

22. La nivelul UE, vom asigura cooperarea promovând inițiative industriale, inclusiv prin 

intermediul proiectelor importante de interes european comun (PIIEC) și al alianțelor 

industriale. În plus, vom consolida capacitățile de cercetare și inovare ale UE. 
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23. La nivel mondial, vom continua să urmărim o politică comercială ambițioasă și solidă, 

atât la nivel multilateral, cât și prin intermediul acordurilor comerciale, și să ne 

promovăm standardele, accesul pe piață, lanțurile valorice durabile și conectivitatea. Ne 

vom completa setul de instrumente de politică comercială și în domeniul concurenței cu 

instrumente care să abordeze efectele de denaturare ale subvențiilor străine asupra pieței 

unice, să ofere protecție împotriva măsurilor coercitive din partea țărilor terțe și să 

asigure reciprocitatea cu partenerii comerciali în privința deschiderii achizițiilor publice. 

Procesul care conduce la încheierea de acorduri comerciale ar trebui să fie transparent și 

incluziv, astfel încât să se garanteze rezultate de succes. 

IV. STIMULAREA INVESTIȚIILOR 

24. Vom crea un mediu care să faciliteze și să atragă investiții private prin: 

a) reformarea drastică, simplificarea și accelerarea procedurilor administrative de 

autorizare a proiectelor de investiții în UE; 

b) crearea unui mediu de reglementare simplu și previzibil, în special pentru IMM-

uri; 

c) promovarea competențelor pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale pieței 

forței de muncă și asigurarea unor locuri de muncă de calitate; 

d) continuarea promovării coeziunii sociale și menținerea modelului nostru social; 

e) finalizarea pieței noastre unice în toate dimensiunile sale, în special pentru 

sectorul digital și pentru servicii; 

f) crearea unor piețe financiare europene mai integrate, mai atractive și mai 

competitive, care să permită finanțarea inovării și care să garanteze stabilitatea 

financiară, prin aprofundarea uniunii piețelor de capital și finalizarea uniunii 

bancare. 
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25. Vom mobiliza fondurile publice europene și naționale necesare pentru a îmbunătăți 

accesul la capitalul de risc, a depăși disfuncționalitățile pieței, a mobiliza investiții 

private și a încuraja proiecte inovatoare. Vom utiliza în mod optim resursele UE. Vom 

utiliza bugetul și potențialul Grupului BEI pentru a cataliza investițiile, inclusiv 

recurgerea într-o mai mare măsură la finanțarea de risc pentru antreprenoriat și inovare. 

26. Politicile noastre bugetare naționale vor trebui să țină seama de nevoile globale de 

investiții și să reflecte noua situație geopolitică. Vom urmări politici bugetare solide, 

care să asigure sustenabilitatea datoriei pentru fiecare stat membru, inclusiv prin 

încurajarea investițiilor care stimulează creșterea și care sunt esențiale pentru 

obiectivele noastre verzi și digitale. În același timp, vom intensifica reformele care vor 

spori competitivitatea, vor impulsiona crearea de locuri de muncă și vor dezvolta 

potențialul de creștere în Uniunea Europeană. 

V. CALEA DE URMAT 

27. Vom continua acțiunile în ceea ce privește această agendă, atât ca state membre 

individuale, cât și în mod colectiv. Solicităm instituțiilor să accelereze lucrările cu 

privire la toate aspectele pe care le-am discutat. În calitate de lideri, vom reveni asupra 

acestei agende în cadrul viitoarelor noastre reuniuni de la nivelul Consiliului European. 
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