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Orizont 2020 a fost lansat cu un buget de 15 miliarde euro
pentru primii doi ani

deja, în cursul lunii decembrie 2013,
primele apeluri de proiecte din cadrul 
Orizont 2020 -
inovare al Uniunii Europene, cu un buget 
de 80 de miliarde euro. 

- care în primii doi ani 

miliarde euro - este destin
economiei din Europa bazate pe 

Aceasta include 12 domenii în care 
-2015, 

În aprecierile oficialilor europeni, 
f

i
.

de cercetare a UE.
Majoritatea apelurilor din bugetul 

pe anul 2014 sunt deja deschise pentru 
depunerea de proiecte , iar alte cereri vor 
fi lansate pe parcursul anului viitor.

Numai cererile din cadrul bugetului 

miliarde euro, finan

fundamentali ai programului Orizont 
2020:

Circa 3 
miliarde euro, inclusiv 1,7 miliarde pentru 
granturi ale Consiliului European al 

-Curie destinate tinerilor 

r în sectorul 
industrial: 1,8 miliarde euro pentru 

industrial a Europei în domenii precum 
TIC, nanotehnologiile, sistemele avansate 

2,8 
miliarde euro pentru proiecte inovatoare 

din cadrul programului Orizont 2020, în 
ansamblu -

transport; politici climatice, utilizarea 

Orizont 
2020 este cel mai amplu program cadru 

, care se întinde
, iar m

pentru cercetare ale UE sunt alocate pe 
baza cererilor competitive.

Bugetul pentru Orizont 2020 
include Centrul Comun 
de Cercetare, Institutul European de 

atea 

Tratatului Euratom.
De asemenea, vor fi publicate 

cereri separate în cadrul unor 
parteneriate specifice cu sectorul 

e membre.
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În 2014, bugetul total alocat 

cheltuieli administrative, va fi de 9,3 
miliarde euro
la 9,9 miliarde euro. 

Sumele definitive pentru anul 2015 
fac obiectul deciziei privind bugetul anual 
pentru 2015.

Orizont 2020 sunt stabilite în programele 
de lucru publicate pe portalul digital 

reorganizat pentru a permite aplicarea 
tuate pe 

suport electronic. 

de audituri.
Cererile pentru 2014 – 2015 includ 

500 de milioane euro 

medii (IMM) inovatoare, prin intermediul 
unui nou instrument pentru IMM-uri. 

majoritatea proiectelor a aspectelor 
legate de gen; de as
fonduri pentru stimularea în continuare a 
dezbaterilor privin
societate. 

Î
transforma „accesul liber” într-
programului Orizont 2020, astfel încât 
rezultatele privind proiectel
accesibile în mod liber publicului larg.
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

335 de milioane recuperate de la Statele Membre (în cadrul PAC)

În cadrul proceduri
revendi euro (din care o parte au fost recuperate), reprezentând fonduri 
din cadrul politicii agricole comune - PAC a UE, cheltuite incorect de statele membre (care 

.
Banii revin la bugetul Uniunii

membre -
Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Letonia, Olanda, România

de 141,8 milioane euro, imputate 
din motive de punct , 78,8 milioane euro,

imputate Greciei
, 24,3 milioane euro, imputate Olandei din motive de puncte slabe privind 

22,2 
milioane euro, imputate Greciei .

Tot 17,7 milioane euro, din motive de puncte slabe 

-2/11) împotriva unei decizii 
anterioare a Comisiei, Portugaliei i se va rambursa suma de 0,5 milioane euro.

Statele membre sunt respons
controalele

( ).
anual peste 100 de audituri (

)
ulterior anumite fonduri,

SM n
cheltuite în mod adecvat.

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-DEMNITARI

Începând cu 1 ianuarie 2014, 
Angela Filote a preluat

anul 2010, la sediul Comisiei Europene 
de la Bruxelles. 

diplomatice a Comisiei Europene în 
România. 

-a ocupat de 
punerea în aplicare a strategiei de 
comunicare a Comisiei Europene pentru 
România. 

publicului, acestea incluzând crearea unei 

de parteneri.
Din 2006, ea s-a mutat la Ankara, 

exp
procesul de pre-aderare la Uniunea 

din
-adjunct al 

Europene, în 2010, a devenit unul dintre 

cel responsabil pentru tema extind

Începând cu anul 2011, Angela 
Filote a lucrat

unde s-a ocupat în principal de difuzarea 

campaniei de comunicare cu privire la 
reformele din cadrul acestei politici la 
nivelul întregii Uniuni.

Angela Filote a studiat economie, 

Filosofie, c

Amsterdam.

comunicarea diferitelor politici europene.

în 
toate cele 28 de state membre (care se 

Antene Regionale la Barcelona, Belfast, 
Bonn, Cardiff, Edinburgh, Marsilia, 

Acestea au rolul de a informa 
mass-

(Sursa: http://ec.europa.eu/)

Buletin elaborat de:

Lia Ioana CRI AN
Consilier pentru Afaceri Europene

e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro
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EURO-FONDURI
 

 

Transfer de 240 milioane de euro 
de la POS Transport si POS 

a aprobat 
realocarea a 240 milioane de euro 

tre POR.
De la POS Transport au fost 

realocate fonduri în valoare de 140 
milioane de euro, iar de la POS Mediu 
fonduri în valoare de 100 milioane.

Acea va avea un impact 
rii comunit ilor 

locale
ene.

Pentru scoli 
de 173 milioane de euro, iar 

de 67 
milioane de euro. 

Serviciile Comisiei Europene au 
at lnirii 

anuale cu Autorit ile de Management ale 
Programelor Opera
Români i de 
coeziune.

suma de 240 milioane de euro, este 
cel mai 

performant program. 
Prin intermediul acestui program, 

România a atras deja peste 1,64 miliarde 
de euro, iar sumele solicitate Comisiei -
prin intermediul POR - pentru a fi 
rambursate se ridic la aproximativ 1,75 
miliarde de euro, în timp ce rata de 

28% .
Conform Minsterului Fondurilor 

Europene, realocarea fondurilor nu 
implementarea proiectelor 

aprobate, deoarece sumele care au fost 
realocate nu erau contractate la 
nivelul POS Transport, respectiv POS 
Mediu.

(Sursa: fonduri-ue.ro)
 

Construc
– Deva

La începutul lunii decembrie 2013,
AM POS Transport a transmis la Comisia 

proiectul major 
– Deva 

- lot 2, lot 3 si lot 4 (sectorul Dumbrava 
– Deva)".

Ulterior transmiterii, Comisia 

de

sectorul Timisoara – Lugoj / Lugoj – Deva 
– Orastie. 

Obiectivele proiectului sunt:
Cons

– Deva sectorul Dumbrava 
– Deva pe 3 loturi, respectiv LOT 2 – 28.60 
km (tronsonul Dumbrava – Hodea, de la km 
27+620 – km 56+220), LOT 3 – 21,14 km 
(tronsonul Hodea – Ilia, de la km 56+220 –

4 – 22, 14 km (tronsonul 
Ilia – Deva, de la km 77+361 – km 99+500).

tre o 

accidente prin crearea unui sistem de 
transport rutier mai sigur, comparativ cu 

structurii rutiere existente, 

oraselor traversate în prezent.
Reducerea timpului de deplasare 

medii de deplasare.
Proiectul are un buget total de 

540.530.666 euro, din care 339.984.129 euro 

Coeziune, prin POS-T, iar suma de 

de Stat.
(Sursa: www.ampost.ro)
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Un nou regulament privind 
ajutoarele de minimis în sectorul 

Comisia a adoptat un 

minimis) care nu vor fi considerate 
drept ajutoare de stat.

Noul regulament va permite 

ajuto

Regulamentul, ajutoarele care nu 

un plafon de 0,75% din valoarea 
tru fiecare 

SM, erau considerate ajutoare care nu 

Noul regulament, aplicabil de la 1 
ianuarie 2014, aduce suma per beneficiar 

fiscale, iar plafonul pentru fiecare stat 

agricole. 

ajutoare care pot intra în domeniul de 
aplicare al acestuia.

în care c ntre 

Politica UE în materie de ajutoare 
de stat are ca scop asigurarea unei 

a

Ajutoarele de stat în sectorul 

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

incipiilor 
generale ale politicii în domeniul 

politicile comune ale UE în domeniul 

în special cu Acordul OMC privind 
agricultura.

Aceste principii au fost transpuse 

forestier 2007-2013;
regulamentul de exceptare pe 

categorii în sectorul agricol;
ajutoarele de stat specifice 

regulamentul privind formularele de 
notificare (anexa I, partea III, punctul 12, 
literele (a) - (t) din Regulamentul (CE) 
nr. 794/2004;

regulamentul privind ajutoarele 
de minimis în sectorul agricol.

Aceste instrumente au expirat la 

Comisiei de a moderniza ajutoarele de 

financiar multianual 2014-2020.
În 2013, Comisia 

revizuirea normelor în materie de ajutoare 

proiectul 
noului regulament de exceptare pe 
categorii în sectorul agricol.

exceptare pe categorii în sectorul agricol 

întrucât, în noiembrie 2013, prin 
intermediul unei , Comisia a 

regulamentul de exceptare pe categorii în 
uale.
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cadrul programului „Europa 
”

Europene pentru sectorul

cererile de grant.

disponibile în noul ghid al programului 

vind procesul de 

Astfel, aproape 170 de milioane de 
euro sunt disponibile în cadrul primelor 
cereri ale programului pentru 2014. 

Persoanele fizice nu pot solicita 

va avea un buget total de 1,46 miliarde 
euro — cu 9% mai 
mult decât nivelurile actuale — va sprijini 

arta spectacolului, artele frumoase, 
editarea, filmele, televiziunea, muzica, 
jocurile video, artele interdisciplinare, 

va promova, de asemenea, diversitatea 
c

pentru a sprijini cooperarea în domeniul 

permite IMM-urile 

bancare 750 de 
milioane euro, mecanismul devenind 

250.000 d

ajunge la noi categorii de public din afara 

peste 800 de filme europene 

de publicul din 

cinematografe europene vor beneficia de 

europene;

opere literare vor beneficia de sprijin 
-le cititorilor 

audiovizualului vor beneficia de formare 

-
capacitatea de a lucra pe plan 

Capitalele europene ale culturii, 
Marca patrimoniului european, Zilele 

premii în d
audiovizualului sunt, de asemenea, 
sprijinite prin programul „Europa 

-

persoane).
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Ghidul Erasmus+ pentru fonduri 
de 1,8 miliarde euro

Erasmus+, noul program al Uniunii 

Programul este deschis 

bugetului Erasmus+ (care ont de 
peste 4 milioane 

.
În 2014 vor fi disponibile, în cadrul 

programului Erasmus+, fonduri în valoare 
de 1,8 miliarde euro pentru:

voluntarilor – termenul pentru cereri de 
17 martie 2014;

a crea sau a consolida 

economici – termenul pentru cereri este 
aprilie 2014;

a s

Comenius, Grundtvig), programul „Tineretul 

Alfa, Edulink 

grupurile de coordonare pot depune o 

noi 
parteneriate inovatoare - -numitele 

, care vor 

superior, furnizorilor de formare 

În domeniul sportului, accentul se 

Ghidul programului Erasmus+ 

administrative 
legate de acordarea granturilor.

Erasmus+ va aborda problema 
deficit oferind 

care nu sunt membre ale UE. 

inclusiv 

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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EURO-BUSINESS

Progrese în recuperarea 

propunerii Comisiei Europene referitoare 

indisponibilizare a conturilor bancare, 
car

Aceasta face parte din programul 
al Comisiei, 

Progresele realizate în cadrul 

indisponibilizare a conturilor bancare
un pas înainte important pentru 

întreprinderile mici din Europa, care au
tru 

le 

.
În fapt, întreprinderile europene 

pierd aproximativ 2,6% din cifra lor 

incerte, iar majoritatea acestor 
întreprinderi sunt IMM-uri. 

euro,

litigii judecate în s

de indisponibilizare a conturilor bancare, 

Compromisul la care s-a ajuns în 
cadrul Con
principalele puncte ale propunerii 
Comisiei.

elemente-cheie ale propunerii, cum ar fi 

a cazurilor 

textul Consiliului de

puncte de vedere:
domeniul de aplicare: contrar 

propunerii Comisiei, în textul Consiliului, 

f

indisponibilizare a conturilor bancare 
pentru

regimul matrimonial;

conform textului Consiliului, normele se 

într-

contul: creditorul va putea utiliza 
mecanismul stabilit de noile norme numai 

împotriva debitorului.
Pentru a deveni act cu putere de 

lege, propunerea Comisiei trebuie 

statele membre în cadrul Consiliului. 

de indisponibilizare a conturilor bancare 

Instrumentul va fi aplicabil doar în 
cazurile transfrontaliere. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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a propus 
recent 

de munc

Scopul Propunerii de 
Recomandare a Consiliului privind un 
cadru de calitate pentru stagii va solicita 
în special statelor memb

necesar. 
Actualmente, unul din trei stagii nu 

corespunde standardelor în ceea ce 

nutul didactic, conform unui sondaj 
recent al Eurobarometru. 

Multe dintre aceste stagii care nu 
corespund standardelor sunt utilizate de 

Stagiile – în 
- iale 

Orie

pe un acord scris de stagiu. 

Într-
ul 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)

Prin stabilirea unor standarde 
comune de calitate pentru stagii, 
adoptarea cadrului de calitate pentru 
stagii va sprijini implementarea 
mecanism

organizarea mai multor stagii 

extinderea portalului EURES la stagii, 
astfel cum a solicitat Consiliul European 
în Concluziile din iunie 2012.

tagiile 
care fac parte dintr-
sau care sunt obligatorii pentru a avea 

Cadrul de calitate pentru stagii 

din decembrie 2012.

este acela de a se a

stagiu în termen de patru luni din 

al. 

reforme structurale, iar s
calitate sunt extrem de importante pentru 
implementarea eficace a acesteia.

devenit un punct important de intrare pe 

Un sondaj recent Eurobarometru 
referitor la calitatea stagiilor

mai multe. 

35% dintre furnizorii de stagii nu ofe
acord scris de stagiu, iar la 23% dintre 

de a-
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A  crescut încrederea în redresarea economic

itorul UE
2013, a se vedea anexa). 

cu 4 puncte procentuale (de la 36% la 40%).
-

-1) sunt cele patru probleme 
principale cu care s

-1). 

- ul (36%, -
publice ale statelor membre (26%, -4).

În fine, 

favoarea acesteia (52%, +

chestionar sunt în favoarea monedei euro, cele mai ridicate niveluri fiind înregistrate în 
Luxemburg (79%), Slovenia (78%), Slovaci

te viitorul UE
(Sursa: http://ec.europa.eu/)



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 11 

 

comune reformate în domeniul 
pescuitului

Recent, Parlamentului European a 

pescuitului 

în toate apele Uniunii Europene începând 
de la 1 ianuarie 2014.

pentru pescari. Pentru a sprijini acest 

-

Promovarea unei acvaculturi 
sustena

politici prin care se va schimba radical 

pentru resurse. 
Noua PCP constituie un vector 

pentru nevoile stringente actuale ale 

Votul este rezultatul unui proces 

constructive care au culminat cu 
ajungerea la un acord politic în luna mai. 

În octombrie 2013, Consiliul de 
init în unanimitate acest 

-
exprime votul final de sprijin în sesiune 

Obiectivul central al politicii 
comune reformate în domeniul pescuitului 

tivitate 

pentru mediul marin de care depinde. 

pescuitul la un nivel sustenabil, cu o mai 

Ea are drept scop sprijinirea unei 

de co

într-
Reforma contribuie la Strategia 

în regiunile costiere.

fost lansate în 1970 de Comunitatea 

sector. 

datând din 2002.
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)

 



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 12 

 

EURO-TRANSPORT

privind utilizarea dispozitivelor electronice portabile la bordul avionului (denumite în 

electronice. 

itivele electronice 
portabile (DEP) în mod care nu transmite, cunoscut sub denumirea de mod „avion”, în 

- -fi, telefoane mobile
În general, companiile aeriene nu permit în prezent utilizarea telefoanelor sau a 

conexiunii wi-

au posi
sol, ci la un sistem la bord certificat ca fiind sigur. 

Comisiei în domeniul 
vor , pentru a oferi conexiuni mai 

, caz în care
ale echipajului, pentru a utiliza DEP.

În orice caz, echipajul va or în cursul scurtei instruiri privind 
cere depozitarea bagajelor

fi utilizate telefoanele inteligente, tableta, dispozitivul electronic de 
citire sau dispozitivul audio portabil?

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Primul portal turistic al regiunii Banat

–
– -Ec

Banat din Zrenjanin (Serbia) pentru 
–

www.banatour.eu.
i realizat în cadrul proiectului „Regenerarea turismului 

-
Tehimpuls est -

proiectului.
Portalul www.banatour.eu are ca scop revigorarea turismului din Banat prin 

într-
Astfel, portalul va fi trilingv

a regiunii pe care utilizatorii o vor putea interog
suplimentare, fotografii dinamice, va integra la 

la pe
regiune.

despre acestea, o - (Trip 
P transmise în timp real despre vreme

telefoanele mobile inteligente.

care va permite 

. Forumul din cadrul portalului 
www.banatour.eu
de serviciile de turism din regiunea Banat.

Proiectul „Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative pentru 
www.banatour.eu

aproximativ 316.500 euro. Proiectul se desf pe parcursul a 18 luni urmând a se 

i
ea

(Sursa:www.adrvest.ro)
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Conform unui sondaj 
Eurobarometru, 58% dintre europeni sunt 

feroviar d

e
aproximativ 19% dintre europeni nu 

oresc cu trenul din cauza 
problemelor de accesibilitate. 

-
au plâns, în special, de proasta 

referitoare la 
accesibilitate.

Acest studiu reprezentativ, care a 
luat în considerare opiniile a 26.000 de 
europeni, a fost realizat cu scopul de a 

interne de transport feroviar, inclusiv 
trenurile propriu-
accesibilitatea pentru persoanele cu 

.

realizat în 2011 (disponibil la 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_32
6_en.pdf).

În ianuarie 2012, Comisia a 
prezentat cel de-al 4-lea pachet feroviar, 
care cupr

serviciilor interne de transport feroviar de 

-
pân

Slovenia (cu peste 10 puncte procentuale 

Nivelul sa

acest aspect), iar ratele cele mai ridicate 
în Marea 

Britanie

Cel de-al 4-lea pachet feroviar 

crearea unor sisteme comune de 

emitere a biletelor. 
Fiabilitatea
Nivelul cel ma

înregistrat în Irlanda, Letonia, Austria 
Marea Britanie (peste 73%), iar cei mai 

%).
Frecv

— sincronizarea este un factor 

consumatorilor de servicii de transport. 
În general, 59% dintre europeni 
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Europ -est au cel mai 

În conformitate cu noua poli

de transport paneuropene, mai ales în 
domeniul transportului feroviar, pentru a 

pentru a 
Accesibilitatea
Doar 37% dintre europeni sunt 

.

ridicat în rândul locuitorilor din Marea 
Britanie (61 %),
(52%). 

sub medie.

(40% de cea a vagoanelor), iar procentul 
i mic în ceea ce 

accesibilitatea vagoanelor).
Aspectele privind accesibilitatea 

modale a transportului feroviar, în special 

europene. 
34% di

trenul. 

transportul feroviar nu este utilizat de 

E din 
cauza unor probleme de accesibilitate.

tratare a plângerilor a crescut, din 2011 

de 11 puncte procentuale — acesta fiind 
unul dintre primele efectele ale punerii în 
aplicare a regulamentului privind 

puncte procentuale.

feroviar în UE
Doar 35% dintre europeni 

83% dintre ei locuiesc la cel mult 30 de 

, 53% 

suburbane (

n
trenuri suburbane de mai multe ori pe 

mijlocul de transport predominant în 
care 

automobilul aproape 9.500 km — cu 
100 .

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-MEDIU

Transportul urban mai ecologic

printr-un „pachet de mobilit .
El va consolida schimbul de bune 

unor 
” pentru a stimula trecerea la 

un transpo
zonele urbane.

85% din PIB-ul Uniunii. 

conge

de emisii de CO2. 

pericol obiectivele UE de realizare a unui 

din punct de vedere al resurselor.

Un nou sondaj Eurobarometru

fiind probleme grave congestionarea 

accid

bordarea 
problemelor legate de mobilitatea urba

ale sectorului transporturilor, iar prin 
Prin pachetul privind mobilitatea 

valorificarea bunelor practici: Comisia 
va insti

Asigurarea unui sprijin 
financiar specific: Prin intermediul 

proiectele de transport urban, în special 

Civitas 2020 din cadrul ini

106,5 milioane EURO.
Civitas 2020 este com

parteneriatul european pentru inovare 

ecologice” (159 de milioane EUR pentru 

Statele membre implicate:

Cooperarea: Comisia 

e de 

zonele urbane, implementarea unor 

mediul urban.
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Premiu pentru biodiversitatea 
Europei

premiul Natura 2000, premiu ce 

cele mai bune practici din Europa în 
i

natural. 

protejate foarte valoroase din punctul de 

aproximativ 20% din teritoriul UE. 

fag din zonele muntoase ale Republicii 

Spaniei. 

 

economice.

Potrivit unui sondaj 
Eurobarometru

sunt pe cale 

important în prevenirea distrugerii unor 

pe mare. 

remedierea acestei lipse de informare în 
rândul opiniei publice, ilustrând varietatea 

nd
-

În fiecare an vor fi acordate cinci 
premii în diferite domenii, cum ar fi 

beneficiile socioeconomice, concilierea 

Sunt acceptate candidaturi din 

locale, întreprinderi, ONG-uri, proprietari 

persoane fizice). 
Termenul-limit

candidaturilor este 18 februarie 2014. 

pagina deinternet a 
concursului Natura 2000.

inaugurale a concursului Natura 2000 vor 

cadrul unei ceremonii la nivel înalt care 
va avea loc la Bruxelles.

Natura 2000

de zone naturale protejate, i
temeiul Directivei privind conservarea 

din 1992. 

Europa. 

naturale, cea mai mare parte a terenurilor 

accentul pe asigurarea, în viitor, a unei 

economic.
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Un aer mai curat în Europa

victimelor sale fiind mai grav decât în 
cazul accidentelor rutiere. 

mului sau a 
unor probleme respiratorii, afectând astfel 

-

industriei, traficului, centralelor energetice 

asemenea, o cauz

cele mai afectate fiind categoriile 

Costurile directe pe care societate 

inclusiv pagubel

miliarde euro pe an. 
Punerea în aplicare a pachetului 

oamenilor de aproximativ 40 de miliarde 

euro pe an, de peste 12 ori mai mult 
decât costurile 

miliarde euro pe an în 2030.
În opinia oficialilor europeni, prin 

noile întreprinse se va reduce la 

vulnerabile categorii, care au cel mai mult 

De asemenea, noul pachet va 

ula 
industria tehnologiilor curate
ca 

Nu în ultimul rând, n

printr-
pentru europeni -
de astm sau de alte probleme respiratorii, 

boli respiratorii cronice sau de boli 

Pachetul, adoptat recent, are mai 
multe componente, dintre care amintim:

un nou program de aer curat 
pentru Europa 

obiective în materie de calitate a aerului 
pentru orizontul anului 2030. 

Pachetul cuprinde, de asemenea, 

var

Directivei 
,

de emisie mai riguroase în ceea ce 
.

privin
, cum ar fi 

centralele energetice pentru cartierele de 
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s-ar putea realiza pe 

se vor evita 58.000 de decese 
premature.

se vor salva de la poluarea cu 
azot 123.000 kmp de ecosisteme (peste 
j

se vor salva de la poluarea cu 
azot 56.000 km2p de zone protejate 
Natura 2000 (mai mult 

se vor salva de la acidificare
19.000 kmp de ecosisteme forestiere.

singure, vor scuti societatea de costuri 
externe în valoare de 40-140 miliarde
euro cte în 
valoare de aproximativ 3 miliarde euro, ca 

Printre rezultatele propunerii se va 
n de

competitivitatea. 
a va 

avea un impact net pozitiv asupra 

aerului. 
Ea survine în urma unor ample 

-a observat 

UE în acest domeniu.
tandardele 

de calitate a aerului convenite la nivelul 

numeroase state membre ale UE.
De asemenea, 

materie de poluare at , emise 

cadrul ONU, nu sunt, în general, 
îndeplinite.

suspensie, dioxidul de sulf (principala 

sc în mod 

 

urma acestui lucru are de suferit 

-se cu o 

Totalul costurilor externe legate de 

330-940 de miliarde de euro pe an. 

majoritatea europenilor.

important moment al unei revizuiri de 

aerului, care a demarat la începutul 
anului 2011.

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO–MARKET

Clonarea a

- OMG. 
imal, dar, cu toate acestea, 

(seminal sau embrioni) pentru un animal deosebit de valoros.
n UE, 

comercializarea alimentelor provenite de la animale clonate ar avea nevoie de o aprobare 

În 2008, EFSA a e

comparat

ceste animale clonate nu 

recent 3 proiecte legislative privind 

utilizarea tehnicilor de clonare în UE 

de clone ale acestor animale. 
Comercializarea alimentelor 

provenite de la animale clonate va fi, de 

etice legate de utilizarea acestei tehnici. 
Proiectul legislativ privind 

existent privind alimentele noi în sensul 

un 
e a consumatorilor.

consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare provenite de la acestea.

alimentele noi vor crea un sistem mai 
eficient, care va oferi consumatorilor din 

un mediu favorabil pentru industria 

Elementele privind clonarea
Nu se va practica clonarea în 

privind utilizarea tehnicilor de clonare la 

(ex.
carnea, laptele etc.), provenind de la 
animale clonate, nu sunt introduse pe 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Cu toate acestea, clonarea nu va fi 

pentru fabricarea de produse 
farmaceut

utilizarea tehnici
Elemente cheie privind 

alimentele noi
În temeiul proiectului de 

regulament, alimentele noi fac obiectul 
unei proceduri de autorizare mai simple, 

general, produsele alimentare care nu au 
fost consumate în UE la un nivel 
semnificativ înainte de mai 1997, 
respectiv înainte de intrarea în vigoare a 

tehnologii noi, cum ar fi nanomaterialele.

speciale pentru produsele alimentare 
care nu au fost comercializate în UE, dar 

niunii.

de lege. 
În cadrul noului sistem, în cazul 

alimente care a prezentat cererea va 

produsului alimentar pentru 5 ani, înainte 
ca alte

analiza proiectele legislative ale Comisiei 
astfel 

încât proiectele legislative intre în 
vigoare cel mai devreme în 2016.

Vinurile din Republica Moldova –

importurile de vin din Republica Moldova, 
est

economic concret. 

sectorul vinicol este deosebit de
important pentru economia Republicii 

.

3, Comisia a 

European modificarea 
Comerciale Autonome, astfel încât 

fie complet liberalizate, înainte de intrarea 
în vigoare a Acordului de Asociere 
parafat la Vilni
unei Zone de Liber Schimb 

(DCFTA). 
DCFTA prevede liberalizarea 

pentru importurile de vin din Republica 

e Autonome (ATP) 

hectolitri de vin pe an). 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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EURO-GENDER

59 de zile „gratis” sau 

Potrivit datelor oficiale, disparitatea 

, este de 
16,2%

Conform unui recent raport 
publicat

27,3% în Estonia, la 2,3% în Slovenia. 

salariale în UE sunt aplicarea

În principiu, egalitatea de gen este 

egalitatea la locul 
minime la concediu de maternitate.

-
-o

a salariilor femeilor.
Ori, în opinia oficialilor europeni, 

- înscris în tratatele UE în 1957 –
se aplice 

remu
principala provocare va fi aplicarea 

stabilite de Directiva din 2006 privind 
.

statele membre au transpus corect 
normele UE privind tratamentul egal, 
lansând proceduri de constatare a 

de

au transpus o serie de acte legislative ale 
UE privind egalitatea de gen. 

Cu toate acestea, raportul 

a sistemelor de salarizare, de repere 

angajatele afectate de inegalitate. 

În realitate, 
membre

celelalte 26 
depune eforturi pentru a asigura aplicarea 

va fi necesar, noi proceduri de constatare 

Statele membre au datoria de a 
combate

Strategia 
Comisiei Europene pentru egalitate 

-2015).

materie de egalitate 

amintim
;

emise 

Zilele europene 
; schimburile de 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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; *(p) = date provizorii

Exemple de bune practici
Parlamentul belgian a adoptat în 

Belgia a fost, de asemenea, prima 

Legea france din 2006 privind 

De asemenea, impune, 

Legea 

Normele care sunt introduse 
progresiv sunt în prezent obligatorii 

1000 de 
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Göteborg - Premiul „Access 
City” 2014

Cu ocazia Zilei Europene a 
Persoanelor cu

iului 
„Access City” 2014.

Forumul european al persoanelor cu 
.

Înmânarea premiilor a avut loc la 
Bruxelles, în cadrul evenimentului intitulat 
„Turismul accesibil în Europa”,
organizat cu ocazia Zilei Europene a 

Europene a Turismului, care se 

de locuitori 

accesibilitatea, în beneficiul tuturor.
- acesta 

privind integrarea în societate a 

,
demonstrând care este calea de urmat 

Göteborg de a spori accesibilitatea 

bun exemplu pe care l-ar putea urma, în 

accesibilitatea parcurilor de dist

locale.
Locul 2 la concursul „Access City” 

Grenoble 
, iar locul 3 Poznan 

(Polonia), care au realizat progrese 

accesibilitatea transp

pionierat în materie de accesibilitate, în 
domenii precum mediul construit, 

publice. 
Î

fost 
Belfast, din Marea Britanie, 

publice”;
Dresda, din Germania, pentru 

Burgos, din Spania, pentru 

Malaga, din Spania, pentru 

ale con

Germania.

publice; de aceea, cu ocazia Zilei 
europene pentru persoanele cu 

organizat, de asemenea, o reuniune la 

accesibilitatea, la care au participat 

utilizatori. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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În cadrul acestei reuniuni s-a
discutat despre mijloacele prin care 

accesibile în Europa.
Premiul „Access City”
Premiul „Access City” a fost 

a sensibiliza op
persoanele cu

peste 50.000 de locuitori. 

-

accesibilitatea la aspectele fundamentale 

publice;
le 

conexe;

(TIC);
s

concursul Access City 2014
Într-

-au depus 
c
membre au îndeplinit criteriile necesare 
pentru a fi admise la concurs. 

membre au fost compuse din persoane 
cu

Fiecare juriu putea alege cel mult 

juriului european al concursului „Access 
City” 2014.

Juriul european, compus din 
din 

ului european al 
persoanelor cu 
Platform Europe, a ales, din aceste 33 de 

ai 

Politica UE privind 
accesibilitatea

Europa pentru persoanele cu
constituie un element important al 
Strategiei globale a UE pentru 

pentru 
perioada 2010-

aterie 
de

specifice privind accesibilitatea în domenii 

ii electronice.

pentru a optimiza accesibilitatea în 
domenii precum mediul construit, TIC, 

favoriza 

De asemenea, UE face eforturi 

persoanele cu
,

.
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Instrument juridic al UE pentru integrarea romilor

or membre, în 

În raportul din 2

romilor în Europa. 
pentru strategiile 

omilor, adoptat de Comisie la 5 
iunie 2011.

În perioada 2007-
a fost de circa 26,5 miliarde EUR0, statele membre fiind responsabile de gestionarea acestor
fonduri, inclusiv de selectarea proiectelor specifice. 

O mare parte din fonduri au fost 
e romi. 

Toate cele 28 de state membre ale 
Uniunii Europene s-

mi. 

Prin adoptarea acestei 
primul 

e
UE pentru integrarea romilor, statele 

specifice pentru a reduce decalajele 

Acordul este, în viziunea oficialilor 
europeni, un semnal puternic care ar

romilor
instrumentele principale.

De aceea, este necesar ca statele 
fonduri europene 

-2020, 

ce pe 

nivelurile pentru a asigura cheltuirea 
.

Recomandarea Consiliului cu 

a romilor în statele membre

me
accelereze eforturile.

SM

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Cadrul UE pentr
integrare a romilor convenit în 2011 de 

Bazându-se pe rapoartele 

recomand patru 
domenii în care liderii UE au stabilit 
obiective comune pentru integrarea 
romilor , locuri de 

, .

elor 

romilor nu numai fonduri 
–

un factor-cheie identificat de Comisie în 
evaluarea sa de anul trecut a strategiilor 

R SM
privind politici transversale pentru 
integrarea romilor, cum sunt asigurarea 

de

caracter juridic obligatoriu, statele 
aplice 

concrete de punere în aplicare a 
, în conformitate cu 

de integrare a romilor.
anului 2014, Comisia 

va elabora un nou raport privind 
progresele statelor membre.

voteze în acest caz, Parlamentul 
European a sprijinit Recomandarea 
Consiliului, în urma unui vot exprimat la 5 
decembrie în cadrul Comisiei pentru 

Comisia a adoptat un proiect de 

de integrare a romilor.

În cadrul ei s-a subliniat rolul 

punerea în aplicare a 

financiare adecvate
, în plen, de Parlamentul 

European, la începutul anului 2014).

ueze, în propriile 

procesul 
semestrului european pentru 
coordonarea politicilor economice. 

propunerii Comisiei, în cadrul semestrului 
european, Consiliul a adresat 

cu privire la 

cinci state membre (Bulgaria, Republica 

În aceste re , specifice 
, se solicita punerea în 

includerea unor 
(referitoare la romi) în 

politicile orizontale relevante. 

le pe teren, începând din 2014, 

Fondurile structurale ale UE, în 
special Fondul social european, vor 

Pe

În acest context, au fost propuse 

c -o strategie 

Pentru a asigura disponibilitatea 

SM

alocate din Fondul social european.
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EURO - BUGET

Verificarea datelor privind 

buget

În raportul publicat recent de 

componentele majore ale datelor 
privind ven

din raport ar putea 

M la 

Comisiei.

bazate pe VNB-ul statelor membre s-a
majorat de la circa 50% din buget în 2002 
(46 de miliarde de euro) la 70% în 2012 
(98 de miliarde de euro).

Resursele proprii bazate pe VNB 

pentru a echilibra bugetul UE. 
Orice supraevaluare (sau 

subevaluare) a VNB-ului pentru un stat

celorlalte state membre.
De aceea, 

calitatea datelor VNB ale statelor 

sufici

ciclul urm
.

de
a examinat eficacitatea procesului de 

pentru perioada 2002-2007 care sunt 

proprii. 
D

respective au devenit definitive în 2012. 
Criteriile de audit utilizate pentru 

referitoare la verificare, care au fost 
ama de 

control intern.

le membre nu 

le-a efectuat la nivelul statelor membre nu 
au avut un caracter suficient. 

Reamintim fapt

care au ca obiect domenii specifice ale 
bugetului UE sau aspecte specifice legate 
de gestiune.

Astfel, în raportul special (RS nr. 
11/2013), intitulat „

” - asupra 
- Curtea a examinat 

Comisie a datelor VNB care sunt utilizate 

proprii: (taxe 
vamale p

resurse proprii 
calculate pe baza taxei pe valoarea 

(TVA) percepute de statele 
resurse proprii bazate pe 

(VNB) al statelor 
membre.
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VNB-ul este un indicator

prosperitatea unui stat. Este utilizat ca 

surse de venituri la bugetul UE. 
Spre deosebire de PIB, VNB-ul 

Auditul a acoperit verificarea de 
c

10 state membre (din UE-25) 
pentru perioada 2002-2007, punând 

tatele membre 

componentelor VNB-ului (ciclu finalizat în 
ianuarie 2012).

la nivelul 
Comisiei nu s-a

abordarea pe care a aplicat-o cu 

le-a efectuat la nivelul acestora nu au 
avut un caracter suficient. 

ri adecvate.

verificare, care s-au axat pe 

Aceste practici constituie o 

la momentul actual de Eurostat.

componentelor VNB-
fie selectate î

Curtea 
Comisiei:

seama de principiul raportului costuri-

de 

„rezervele generale”, care întârzie 

VNB, ducând la posibile incertitudini 
bugetare în statele membre;

-ului SM

estimarea;

i de „rezerve specifice”, 

membre;

or 

resurselor proprii bazate pe VNB.
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO – SCHOOL

Cel mai recent raport al OCDE cu 
privire

rezultate diferite de la un stat la altul. 

terii la care Europa se 

obiectivului din strategia Europa 2020 

a procentajului elevilor cu rezultate slabe. 

membre (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, 

2009 progrese semnificative în 
diminuarea procentajului elevilor cu nivel 

domenii care fac obiectul analizei. 

Cinci state membre (EL, HU, SK, 

Alte state membre au avut 
rezultate mixte, dar, în general, cele 
înregistrate în UE sunt ceva mai bune 

De aceea, în opinia oficialilor 

a- -

a investi într-
de calitate este fundamental pentru 
viitorul Europei.

În fapt, 

Ori, într-
în 

sistemele 

buie 
accelerat pentru ca statele membre nu

.
Studiul PISA a fost 

lansarea sa în anul 2000. 

La teste au luat parte aproximativ 
510.000 de elevi cu vârste cuprinse între 

, care au 

(cu accent p ).
Datele concrete - rezultate în urma 

studiilor PISA - le permit factorilor de 

identifice caracteristicile sistemelor 

De aceea, 
OCDE au semnat, de curând, un acord 
de cooperare în trei domenii - strategii în 

,

Ce spun aceste rezultate despre 
UE — analiza Comisiei:

Procentajul elevilor cu rezultate 

est obiectiv (EE, 

S-au înregistrat progrese 
notabile în CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, 
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din 2009, nu s-au
înregistrat progrese în diminuarea 
procentajului elevilor cu rezultate slabe la 
nivelul UE. 

, patru state membre (EE, 

cele mai bune rezultate din lume, având 
procentaje ale elevilor cu rezultate slabe 

stabilit de UE. 
Niciun alt stat membru nu a atins 

, dar progrese 
semnificative (peste 2 puncte 
procentuale) s-au înregistrat în BG, EE, 

Ameliorarea
.

Procentajul elevilor din UE cu 

2006

EE, IE, LV, NL, PL, SI, FI, UK. 
S-au înregistrat progrese 

constante în CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, 

so

Printre factorii 

-

-

ceea ce 

a fi eficiente, polit

Dincolo de acest nivel, este în 
general prea târziu pentru a compensa 

-a
organizat o sesiune de informare a 

rezultatelor PISA 2012 asupra procesului 
de elaborare a politicilor la nivel 
european. 

În cadrul acesteia s-au discutat 
concluziile studiului PISA 2012 cu statele 
membre pentru a contribui la identificarea 

problemelor.
Un prim schimb de opinii este 

februarie 2014.

viitorul 'Semestru european' al Comisiei 

- care începe în ianuarie - va sprijini 

Rezultatele studiului pot ,
de asemenea, statele membre la 

din partea Fondului social european.
Acesta poate deveni, prin proiecte 

grupurilor 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 32 

 

DIN SUMAR

Orizont 2020 a fost lansat cu un buget 
de 15 miliarde euro pentru primii doi 
ani – pg.1
335 de milioane recuperate de la 
Statele Membre (în cadrul PAC) – pg.2

i – pg.3
Transfer de 240 milioane de euro de la 

POR – pg.4

Lugoj – Deva – pg.4
Un nou regulament privind ajutoarele 

agricole primare – pg.5
Ghidul privi

– pg.6
Ghidul Erasmus+ pentru fonduri de 1,8 

miliarde euro – pg.7

transfrontaliere – pg.8

a tinerilor – pg.9
A crescut încrederea în redresarea 

– pg.10

reformate în domeniul pescuitului –
pg.11

electronice în avioane – pg.12
Primul portal turistic al regiunii Banat –
pg.13

– pg.14
Transportul urban mai ecologic – pg.16
Premiu pentru biodiversitatea Europei –
pg.17
Un aer mai curat în Europa – pg.18

–
pg.20
Vinurile din Republica Moldova – acces 

– pg.21
59 de zile „gratis” sau disparitatea 

– pg.22
Göteborg - Premiul „Access City” 2014 
– pg.24
Instrument juridic al UE pentru 
integrarea romilor – pg.26

statelor membre la buget – pg.28

i al lecturii – pg.30

C o n t a c t:

Tel: 0256-493667, Fax: 0256-493132
E-mail: contact@prefecturatimis.ro

Web: www.prefecturatimis.ro

e bibliografice 
webologice:

http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/,
www.fonduri-ue.ro
www.adrvest.ro
www.ampost.ro
google.com/imagini


