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ri privind etapele viitoare 

integrarea în zona euro. 
a angajamentelor asumate în Proiectul 

i.
Comunicarea privind coordonarea ex-ante a proiectelor de reforme majore ale 

politicilor economice
înainte 

negative, ale reformel
Comunicarea privind 

la nivelul UE, care au fost consolidate ca 

pack”). 
În acest fel, în opinia oficialilor europeni,

ibui la stimularea 

structurale. 
De altfel, obiectul declarat al Comisiei este de a ajuta

competitivitatea

viitoare. 
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economice, care pot 

O coordonare mai timpurie

Reformele, sau lipsa reformelor, pot avea efecte de contagiune semnificative asupra altor 
state membre, în special în cadrul zonei euro. 

Reformele bine conc

-
a întâmplat în timpul crizei. 

a le reduce la minimum pe cele negative, Comisia 

european.

convenite ca parte a Semestrului european, în special a celor rezultate din procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice. 

Ca o completare a acestor reforme, ar putea fi creat un instrument financiar, în principiu 
în cadrul bugetului UE, dar în afara plafoanelor stabili

cipalele puncte slabe ale economiei, în special în 
domeniile legate de competitivitate. 

a o integrare mai 

care acestea ar putea î
luna iunie 2012, Consiliul European l-a invitat pe 

ie de parcurs cu 

veritabile. 
La 28 noiembrie 2012, proiect pentru o Uniune 

, care a prezentat o vi

viitorul UEM va fi discutat, din nou, în cadrul Consiliului European din luna 
iunie 2013 rs cu termene precise.

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-CONSULT

vecinilor UE privind cooperarea 
cu aceasta

Conform concluziilor barometrului 

a
cu aceasta, lucru valabil mai ales 

(în care peste 50 % 
din per

).

„drepturile 
drept 

omului”, în cea
Evaluarea opiniei publice în 

o

ilor din 

%). 

sit % din 
-

destul de 
25 .

sunt

ând

s deja nivelul maxim (o treime 

a efectelor crize
19 % d
Partener %

le lor. 

Parteneriatul eu
(PEV),în special obiectivele, instrumentele 

Barometrul privind veci

.
Prin intermediul politicii europene 

beneficia d

reformele sectoriale. 
Obiectivul PEV este de a construi, 

v

Principalul instrument financiar al 

este Instrumentul european de 
(IEVP),

alimentat cu 12 miliarde EURO.
(sursa: http://ec.europa.eu/)

Buletin elaborat de:

Consilier pentru Afaceri Europene
e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro
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EURO-RESEARCH

se extinde

-

Acesta este rezultatul tabloului de b
Europene, un clasament al statelor membre ale UE. 

În -

Clasamentul globa -se 

care -
-

din perioada 2008-
În plus, în opinia oficialilor europeni, i pentru a 

a relansa , motiv de a 
încuraja antreprenoriatul, IMM-urile putând deveni 

deja un raport complementar tabloului 
-a îndeplinit deja în 

mare parte angajamentele emblematice privin

baza 
datelor referitoare la 24 u valoarea 

datelor).



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 5 

 

,
, pl

:

media UE.

Belgia, Regatul Unit, Austria, Irlanda, 

UE. 
: Italia, 

media UE. 
I :

media UE. 

Care sunt motivele pentru care 

în comun o serie de puncte forte ale 
sistemelor

eforturile întreprinderilor în domeniul 

superior. 
Sectoarele de activitate ale tuturor 

perfo

asemenea, un sector bine dezvoltat al 

O co

UE. 

liderii mondiali în special în ceea ce 

sectorului public

bune decât Australia, Canada, Brazilia, 

Canada.

24
de indicatori
categorii principale ( ):

„mijloacele” tele 
fundamentale care permit inovarea 
(resurse umane, sisteme de cercetare 

„

ale întreprinderilor europene (in

antreprenoriat, capital intelectual); 
„rezultatele”

traduc acestea în beneficii pentru întreaga 

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 6 

 

competitivitate.

an, de ocazia de a veni temporar în 
Europa.

birocratice inutile.

un

membru la altul, iar transferul dintr-un stat 
membru în altul poate fi foarte dificil sau 
chiar imposibil.

atractivitatea UE ca centru mondial de 

De aceea, Comisia a propus 

UE pentru perioade de peste trei luni, 

aceste categorii.

u privire la cereri, va prevedea 

În opinia oficialilor europeni, 
demersurile pentru a veni în UE, în scopul 

, trebuie 

mai deschis persoanelor talentate, ceea 
ce ar însemna creearea unui tip de 

în punerea în 

UE pentru a studia sau pentru a efectua 
cercetare.

De aceea, Comisia propune 
stabilirea unor norme mai clare, mai 

întregii UE.
Astfel, c

iile procedurale, în special 
prin stabilirea unui termen de 60 de zile în 

ceea ce va face ca procesul aferent 

transparent.

flexibile vor spori posibilitatea ca 

UE, lucru extrem de important pentru 

programe comune.
Membrii de familie ai 

asemenea, de anumite drepturi de 
mobilitate;

vor avea drept

economic.

atului membru pe o 

a propriei afaceri.
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automat dreptul de a lucra, deoarece 
acordarea unui permis de

afara UE, cum ar fi persoanele „au pair”, 

Etapele 

intre în vigoare începând din anul 2016.

În pofida contextului actual, 

atunci când vine vorba de ocuparea unor 

demografice.
Una dintre probleme este 

mai bune atunci când este vorba de a 
atrage aceste talente în primele etape ale 

cercetare, prin oferte mai atractive.

i atractive pentru 

un interes mai mare pentru UE ca centru 

Schimburile mai numeroase de 

duce la crearea mai multor locuri de 

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

- burse de cerectare de 227 milioane EURO

de burse 
Marie Curie alocate în cadrul celui de- -cadru pentru cercetare (FP7, 
2007-2013).

Aproximativ 227 milioane EURO

cercetare în domeni

acesteia —
a lucra în UE.

-Curie, în cadrul programului Orizont 2020, care începe în 2014.
Pentr

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 8 

 

Ce sunt 

a Comisiei Europene.
-

EURO.
Apr %) spr

un procent de 24 

granturile de 

.
Începând din anul 2007, au fost acordate peste 4.000 de burse Marie Curie pentru

individuale, cu o valoare medie a burselor de 195.000 EURO.

Aproximativ 37 % dintre beneficiari sunt femei.
Marie Curie sunt Regatul Unit, urmat de Statele U

- care au ales-o.

-ga

Bursele 
-

beneficieze de formare într-

-
-o

Parlamentului European.

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-FUTURE

inovatoare pentru viitorul 
Europei

Treizeci de tineri lideri din mediul 

-au prezentat ideile 

Forumului anual pentru inovare
organizat de F

(EIT), care a avut loc la Bruxelles. 

-

durabile în UE. 

i oficiali europeni, care au 

antreprenoriale, colabor
multidisciplinare.

pentru inovare a fost modul în care 

prezent sunt mai numeroase decât 
oricând, 

vremurile noastre. 
De la furnizarea unor servicii 

utilizarea mai efic

antreprenoriatului ce a inclus seminarii în 

nivel universitar, a fost furnizat de Imperial 
College din Londra. 

Mai târziu în cursul acestui an, 

adrul 

În acest context, reamintim faptul 

Tehnologie (EIT)

spiritului antreprenorial în Europa. 

similare. 

zece so din Europa.

pentru a impulsiona dezvoltarea unei 

afacerilor.
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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Norme pentru implementarea 

În ianuarie 2013, în UE rata 

rândul -se la 23,6 %.

e nu 

formare în UE, ceea ce constituie o 
nu doar pentru persoanele 

adresa coeziunii sociale în UE.
Pentru a diminua nivelurile ridicate 

adoptat, în decembrie 2012, pentru 

Acesta include o propunere de 
recomandare a Consiliului privind crearea

privind Un cadru de calitate pentru 
stagii,

reducere a obstacolelor din calea 

tineret este unul dintre obiectivele-cheie 
ale politicii de coeziune, s

Consiliul European din februarie 
2013 a luat 

propunând 
ei de mun , cu un 

buget de 6 miliarde de euro pentru 
perioada 2014-2020

a nivelul 

regiuni al n
% în 2012.

Ea se va concentra pe integrarea 

Prin urmare, fondurile alocate 

izate 

descrise în 

tinerilor din decembrie 2012.
Concret, fondurile vor fi puse la 

eligibile a 
pentru tineret,

2013.
Conform 

state

stagiu de formare, în termen de patru luni 

sprijinul FS

miliarde EURO vor proveni dintr-o linie 

în rândul tinerilor, la care se vor 

Fondul social european - FSE.
,

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

Elaborarea acordului 

orare a unui nou 

-

tul 
aplice începând din 2020.

În opinia oficialilor europeni, decizia 
privind stabilirea obiectivului

evita cele mai grave rezultate ale 

b

din 2015, care va stabili regimul 

6 iunie 2013.
La 17 aprilie 2013, la Bruxelles, va 

interesate.

sub 2 C au
anului 2011, la Durban, urmând a se 
încheia în 2013.

-un singur regim 

-cadru a 

ocolului de la Kyoto.

-au asumat o a 

juridic obligatoriu în temeiul Protocolului 

-au asumat diverse tipuri 

obligatoriu vizând reducerea sau limitarea 

C
înainte de 2020 este, de asemenea, 

.

fost lansate negocieri paralele în cadrul 

m
emisiilor globale de GES înainte de 
intrarea în vigoare a acordului în 2020.

2020

2 C.

acordului din 2015, comunicarea 

înainte de 2020 la nivel global vor fi 
cruciale pentru intrarea politicilor pe 

succes.

primite, care vor contribui la elaborarea 

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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Raport intermediar privind 
energia din surse regenerabile

Care sunt obiectivele UE privind 
energia din surse regenerabile?

Directiva privind energia din surse 

obiective obligatorii cu privire la 
energia din surse regenerabile.

Aceasta se concentre
atingerea unei ponderi a energiei din 
surse regenerabile de 20 % din 

2020.

obiective individuale în ceea ce 

surse regenerabile în cadrul consumului 
energetic.

Mai mult, în sectorul 
transporturilor, toate statele membre 

10% a energiei din 
surse regenerabile.

Aceste obiective pot fi atinse prin 

Obiectivele privind energia din 

diversifice resursele de energie prin 

gaze.

Care este scopul raportul 
intermediar privind energia din surse 
regenerabile?

e
raportare care decurg din Directiva privind 

Scopul acestui raport este 
evaluarea progresului statelor membre 

surse regenerabile în vederea 
obiectivelor pentru 2020.

dedicate schemei de durabilitate pentru 

în UE
asupra mediului al acestui consum.

ea 

regenerabile?

Adoptarea
actual privind obiectivele obligatorii din 
punct de vedere juridic a avut ca 

energiei din surse regenerabile.
Cele mai recente date Eurostat 

statelor membre sunt în prezent în grafic 

pentru 2020.
În 2010, cota de energie din surse 

regenerabile în UE a fost de 12,7 %, iar 
-au atins 

deja obiectivele intermediare respective 

durabilitate ale UE, punerea în aplicare de 

În prezent, 
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pentru 2020?

-au înregistrat progrese 

îngrijorare cu privire la progresele 
viitoare: transpunerea directivei a fost mai 

-ar fi dorit, printre altele ca 
urmare a crizei economice actuale din 
Europa.

pentru îndeplinirea obiectivului final are o 
în timp, în realitate 

sunt necesare mai multe eforturi în anii 

membre.
Politicile actuale nu vor fi suficiente 

energiei din surse regenerabile în 
majoritatea statelor membre.

Prin urmare, vor fi necesare 
eforturi suplimentare pentru ca statele 

atingerea obiectivelor pentru 2020?

Statele membre ar trebui 
finalizeze transpunerea Directivei 
privind energia din surse regenerabile

abordarea barierelor în calea recurgerii la 
energia din surse regenerabile prin:

întârzierile;

energiei din surse regenerabile;

privind schemel

energiei.

Nerealizarea obiectivelor pentru 
energia din surse regenerabile va avea 

mportante pentru UE.

dezvoltare a energiei din surse 

pentru a trece la o economie cu emisii 

În acest sens, actualul deceniu va 
fi crucial pentru a aduce Europa pe calea 

În al doilea rând, nerealizarea 

celor trei obiective ale politicii UE în
domeniul energiei:

compromise.

mai multor tehnologii legate de energia din 
surse regenerabile nu ar permite 

la competitivitatea UE.

ea 

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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municipale, dintre 
care mai mult de o treime merg direct la 

În vreme ce unele state membre 
-un

mod productiv, reciclând sau transformând 

lor municipal

În acest context, seminarul 
la Bruxelles, a vizat 

sprijinirea statelor membre care nu au 

Obiectivul lui a fost de a contribui la 
optimizarea politicilor lor în materie de 

În paralel, Age

În opinia oficialilor europeni, multe 

mu

a resurselor în Europa. 

mai multe locuri 

În contextul economic actual, este 

ne folosi de acestea pentru a crea locuri 

presiunea asupra resurselor naturale.
-au înregistrat 

necesare îmbu

necesitatea de a folosi instrumente 

programe de responsabilizare a 

„pay as you throw”). 

,
viitoar

—
Directiva-cadru 

.

cadrul financiar multianual (CFM) 2014-
ex ante în 

contextul fondurilor structurale ale UE 

obiectivele UE cu caracter juridic 
obligatoriu, cum ar fi obiectivul de reciclare 
de 50 le.

Comisia va organiza noi seminarii 

Mediu. 

— pe care statele 

transmit
2013 — vor fi analizate în detaliu. 

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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Reexaminarea poate avea ca rezultat propuneri de consolidare a obiectivelor 

august 2012, Comisia a publicat un tablou de bord

municipale. 
Principalele probleme 

95

preveni
— Austria, Belgia, 

— au sisteme complexe de colectare a 

de incinerare ridicate pot constitui un obstacol în ca

Directiva-

Un studiu recent elaborat de Comisie estime

de 
miliar este 400.

Acest seminar face parte dintr-

bilaterale în ultimul trimestru al anului 2012 

personalul casnic

propunere de decizie a Consiliului care 
fice 

pentru personalul casnic (C

otejând 

re Consiliu în 

a copiilor în 
sectorul serviciilor casnice.

i
detaliile referitoare la încadrarea lor.

mecanisme de tratare a plângerilor.

OIM sunt 
rii personalului 

legat de 
aspecte specifice referitoare la servicii.

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO – INFO

500 de centre de informare la 
dispo

Europa

Recent, oficialii europeni au lansat 

Europe Direct.

sfaturi practice referitoare la exercitarea

În prezent, în UE sunt 500 de astfel 
de centre, pentru cele circa 500 de 

în cursul anului 2013.

întâlnirii la Bruxe
centrelor, în cadrul Reuniunii generale 

Aceste centre de informare Europe 

nilor 
pe teren.

Cifrele sunt impresionante - numai 
anul trecut, centrele au primit peste un 

Noile centre au fost selectate de 

cinci ani, în baza unui concurs deschis.

titulatura de „Centru de informare Europe 
Direct”.

Majoritatea sunt gestionate de 

ntre a fost 
,

mai mult la serviciile lor.
Doar în ultimii patru ani de activitate 

centre, acestea au primit în jur de 
3,3 milioane d

, au organizat peste 

41 000 de evenimente
peste un milion de mesaje electronice.

u-se 

lor.
Anul 

(2013), consacrat 

organizând 
Europa, pentru a-

Serviciile oferite de aceste centre 
publicului larg sunt gratuite. 

Bugetul UE total alocat pentru 

11,4 milioane de euro pe an).

Centrul de contact Europe 
Direct

-mail, cu privire la toate aspectele 
legate de UE.

Centrele de informare Europe 
Direct sunt puncte de contact locale, care 

de chestiuni europene.
Centrele de documentare 

cercetarea privind procesul de integrare 

europene.

afacerile europene
diferite domenii de activitate ale UE care 

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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Portalul IMM-urilor din 
România

Ministerul pentru Societatea 
(MSI) a încheiat procedura 

de achizi n
managementul proiectului, dezvoltare de

i publicitate pentru proiectul Portalul 
IMM-urilor din România.

Consultantul va asigura expertiza 
i managementul de proiect 

nece rii cu succes a 
proiectului “Portalul IMM-urilor din 
România – Dezvoltarea 

ii bazelor de date 
destinate IMM-urilor”, obiectivul final al 
proiectului fiind realizarea unui sistem 

ia mediului de 
afaceri 
interoperabilitatea între membrii 

.
Printre activit
:

iei tehnice a portalului,
livrarea componentelor 

hardware necesare sistemului,

a sistemului,
popularea cu date a bazelor de 

date ale sistemului,
servicii de dezvoltare de 

inut electronic,
instruirea utilizatorilor,
suport Go-Live,
monitorizarea, controlul, 

i publicitatea proiectului.

coopereze. 
De asemenea, va contribui la 

diminuarea cheltuielilor generate de
ile de colaborare cu alte IMM-uri. 

i posibilitatea 

.

Prin acest proiect se va realiza o 

între IMM, care va aduce acestora o serie 
de beneficii, precum:

Noile servicii electronice vor 
deveni disponibile tuturor utilizatorilor, 
d

toare, rularea va fi 
ri 

standarde europene.
Fiecare utilizator va avea o 

rii securizate.
Costurile pentru IMM-uri 

:
o infrastructurii comune,
o derii timpilor de 

procesare,
o ei,
o

ii serviciilor oferite.
Sistemul va asigura accesul 

ii:
– date generale despre 

i acte normative de interes 
ionare, 

ele comisiilor din structurile 
iilor publice.

–

n care datele de acces 
personale folosite sau solicitate sunt 
protejate.

a
s iilor 
publi a mai consuma din timpul 

i. 
, pentru utilizatorii 

si ie un 
ii prin care 

util
iile publice. 
Portalul IMM-urilor va fi disponibil 

publicului larg în luna septembrie 2013.

(sursa:www.mcsi.ro)
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EURO-IMM

Relaxarea celor mai 

Cele 20,8 milioane de întreprinderi 
i mijlocii (IMM-

85 noi din 

cu Small Business Act din 2008, Comisia 
a pus IMM-urile în centrul agendei sale de 

lansate de Comisie, în jur de 1.000 de 
IMM-
identificat topul 10 al celor mai 

fost acela de a determina în ce mod 

de a identifica domeniile sau aspectele 
care ar putea necesita o examinare mai 

Potrivit rezultatelor publicate ale
anchetei, IMM-

la nivel european în aceste domenii, 
Comisia va aborda temeinic aceste 

decembrie 2012.
Prin intermediul acestui program, 

acquis-ul de reglementare al UE este 
se determina 

e a anului 2013, 

proceselor legislative aflate în curs.
În opinia oficialilor Comisiei, 

eco

care au în centrul lor preocuparea pentru o 

De asemenea, trebuie avut în 

stab
Revenind la topul celor mai 

acestea sunt:
REACH (înregistrarea, 

TVA -
.

Pachetul privind sigur

.

profesionale.
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-
- - lista 

.

.
.

Timpul de lucru.
Aparatura de înregistrare în 

transportul rutier (privind timpul de 
.

Procedurile de atribuire a 

de servicii).
Codul vamal modernizat.

În numeroase dintre aceste 

publice etc.), Comisia a întreprins deja noi 

cum s-a putut observa, de 

în vigoare la 16 martie 2013, constituie 
una dintre cele mai reu

permite IMM-
regimuri de contabilitate/de audit 
simplificate.

10 sunt publicate ca parte a aportului 
Comisiei la Consiliul European de 

-uri propuse de 

furnizate, de asemenea, în comunicarea 
–

nevoile IMM-

De asemenea, este prezentat un 
nou tablou de bord anual în care sunt 
consemnate progresele înregistrate în 

-

propunerile Comisiei de simplificare sau 

membre. 

modul în care diversele strategii de punere 

pentru IMM-
-urilor 

apare în faza de punere în aplicare de 

-
urilor ctiv rezultatele 
clasamentului celor
reducerea sarcinii administrative o 
prioritate în statele membre.

Costurile pe care o propunere 
-ar presupune pentru IMM-uri 

sunt evaluate sistematic înainte de 

respective. 
Ori de câte ori este posibil, 

microîntreprinderile sunt exceptate de la 

IMM-uri.

re

diferitele contexte.
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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„StartUp Europe” -
antreprenorii europeni -

UE

Atunci când se gândesc la 

persoane se gândesc la Silicon Valley din 

e inspire 
din parcursul antreprenorilor din UE, astfel 

Cu ajutorul fondatorilor Spotify, 
Angry Birds, Tuenti, Skype, SeedCamp, 

TheNextWeb, Comisia c

În acest mod, oficialii europeni 

Pentru aceasta, ei doresc ca tinerii 

StartUp Europe Leaders Club 
Startup Europe,

conecteze ecosistemele antreprenoriale 
locale din Europa pentru a ajuta 
întreprinderile nou-

dezvolte în Europa, pentru a-

Membrii clubului Startup Europe 

antreprenoriatul în domeniul internetului 
p

-au limitat la 
a discuta despre proiectele lor, ci le-au

De exemplu, Spotify este prezent în 

mai mare decât Twitter, cu peste 250 de 

succes pot ajuta la inversarea acestei 

sunt:
Zaryn Denzel, (@Zaryn),

fondator al Tuenti,

socializare, la care accesul este 

prealabil.
Daniel Ek (@eldsjal

Lorentzon (@MartinLorentzon) – fondatorii 
serviciului online de streaming d
Spotify.

Kaj Hed (@RovioHQ) –
Rovio (Angry Birds).

Lars Hinrichs (@LarsHinrichs)
– HackFwd,

timpurii, înainte de lansarea afacerii.
Joanna Shields

(@TechCityUK)
Tech City Investment 

Organisation.
Reshma Sohoni (@rsohoni) –

partener în cadrul SeedCamp, un 

antreprenori din Europa.
Boris Veldhuijzen van Zanten

(@Boris), fondator – unul dintre fondatorii 
The Next Web.

Niklas Zennström
(@atomicoventures) – co-fondator al 
Skype, Kazaa, Joltid Joost Atomico.

Celelalte elemente ale StartUp 
Europe sunt:

Parteneriatul european în 
favoarea întreprinderilor nou-
(Startup Europe Partnership

.
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Forumul acceleratorilor din UE 

programelor existente de accelerare a 
.

EU Crowdfunding 
rearea unei 

-
.

sensibilizarea mai mare a 
investitorilor de capital de risc cu privire la 
afacerile din sectorul internetului prin 

.

promovarea talentelor în 
domeniul internetului prin:

a) extinderea rolului 

fi „Massive Online Open Courses”) în 
vederea combaterii lipsei de dezvoltatori 
web; 

b) folosirea platformelor de 

antreprenorii din domeniul internetului pot 
e

c)
unor tandemuri la n

antreprenori, pentru a face schimb de idei 

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

formulate în ianuarie 2013 de un grup 
independent la nivel înalt pentru libertatea 

-media. 

cu privire la aspecte precum domeniul de 

Concluziile c

tratatele UE.
A doua consultare

mod specific, la recomandarea grupului la 
nivel înalt ca organismele de reglementare 

independente.
Mass-media audiovizuale fac deja 

,

una fiind 

cazul revizuirii articolului 30 din Directiva
serviciilor mass-media audiovizuale 
(SMA).

Consultarea are loc

unor 

noastre mass-media, considerate ca 
elemente importante ale .

SMA 

serviciilor mass-

audiovizualului. 

echitabile pentru prestarea la nivel 
transfrontalier atât a serviciilor de 

garantarea pluralismului mass-
combaterea urii pe considerente rasiale, 

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-BUSINESS 

recent o carte verde pri

iile pe termen lung 

sch

dezvoltarea.

capacitatea sectorului financiar din Europa 

pe termen lung.

vedem ce se poate face pentru a 
e

termen lung, iar cartea verde se 

sau ar 

existe o implicare mai mare a investitorilor 
e exemplu, fondurile de 

pensii), sau de alte alternative.
-urilor 

IMM-urile au 

poate face pentru a elimina barierele din 

caracter legislativ.
În opinia oficialilor europeni, 

economia

o revenire la c

Europa
termen lung.

Ceea ce presupune 
sectorul financiar —

pensii —
pe termen lung.

E cadru 
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pentru 
consolidarea pot

.

termen lung,

precum infrastruc

beneficii mai largi pentru societate în 

Impactul acestora poate, de 

ii 

rmen lung în energiile cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, în 

depinde de 
capacitatea sistemului financiar de a 

Acest proces poate fi realizat prin 
ermediari — de

asigurare, fonduri de pensii etc. —

sau a economiilor în raport cu PIB-ul este 
, comparativ cu alte regiuni.

niveluri ridicate de incertitudine, aversiune 

macroeconomice instabile.
Acest lucru poate avea efecte de 

pe termen lung.

adecvate ale sectorului financiar pentru a 

economice mai generale.

amplu, calibrarea 

financiare de a can
termen lung.

financiare în a oferi instrumente de 
lung.

termen lung.
facilitarea accesului IMM-urilor 

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-SOCIAL

adâncirea crizei sociale

r ine ultimul Buletin al 

În anumite state membre, efectele 

e trai sunt tot mai 
evidente. 

din afara UE a încetinit, iar criza a afectat 
negativ natalitatea.

pentru a face posibi

e

ianuarie 2013, afectând 26,2 milioane de 
persoane în UE (19 milioane în zona 

(11,9% în zona euro). 

precedent de 10 puncte procentuale în 
2012. 

PIB-ul UE s-a contractat cu 0,5% în 
cursul celui de-al patrulea trimestru din 
2012, aceasta fiind cea m
de la începutul anului 2009. 

Numai în al patrulea trimestru din 
2012, nivelul o

Contractarea bugetelor publice a 
-

direct, prin

macroeconomice agregate. 

sectorul public au generat reduceri 
semnificative ale nivelului veniturilor reale 

majorarea impozitelor au un impact diferit 

venituri 

mai prudent, astfel încât categoriile cele 
-un

peste nivelurile observate în ultimii zece 
ani, acest fenomen afectând aproape una 

compensarea pierderilor de venituri ale 

stabilizarea economiei. 

perioadele precedente de recesiune, 

.
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Ea 

Consiliul European din martie 2013 
a conf

În februarie 2013, Comisia a 
prezentat un 

-a

atunci 

tinerilor a atins un nou nivel record în 
întreaga UE (23,6% din tinerii activi erau 

t mai lungi pentru 

În trimestrul trei din 2012, 7,1% din 

precedent. 

ma

prezent de aproximativ 8 milioane, este la 
r de îngrijorare.

Pentru a contribui la reducerea 

rândul tinerilor, Comisia a prezentat, în 
data de 5 decembrie 2012, un pachet de 

tinerilor. 

Pachetul include o propunere de 
recomandare privind introducerea unei 

în termen de patru luni de la terminarea 

în data de 28 februarie 2013. 
De asemenea, Comisia a propus 

aplic

Consiliul European din 7-8 februarie 2013, 
cu un buget de 6 miliarde de euro pentru 
perioada 2014-2020.

efectele negative ale crizei asupra 

-a
s-

sub 1,6 copii pe femeie în UE-27. 

pragul de 30 de ani. 

77,4
femei. 

în 2011, UE-

afara UE la o mie de locuitori din UE. 

crescut, atingând aproape un milion. 

serioase.
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO – DISCURS

e cheie pentru o 
r
Agricole Comune

- Comisar 
european

/2013 12:00:00
Dezbaterea asupra reformei Politicii agricole 

Parlamentului European (12 martie 2013)

Doresc, mai întâ

-raportorilor. 

patru regulamente –

regulamentul orizontal - au permis 

negociere înaintea Consiliului care ar trebui 
-

mandatului de negociere es

Comisie.
, ci 

începutul fazei de negocieri politice în 
vederea unui acord asupra unei Politici 
agricole comune ref

trilaterale. 

1. Problema va fi un 
.

s-
pl sau a 

.
agricultor activ, 

sunt 

publice. 

Din acest punct de vedere,
ideea unui obiectiv minim absolut de

-

Trei exemple:
tinerii fermieri.

Instalarea tinerilor fermieri 

urmare, 
european.

.
Fac parte din modelul nostru 

pentru 
,

de asemenea, bonus
pentru „primele hectare”.

zonele defavorizate.

Europa.

posibile.
În ultimele luni, am lucrat mult 

Statele Membre atunci când sunt 
detectate probleme grave de gestionare 

e în mod 
corect.

4. 
(introducerea unor practici agricole 
durabile), este un instrument de 

un ins

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

(greenwashing
aproximative care ar avea un efect 

duce la rate de eroare inadmisibile.

principiul unei a anumitor 

de „înverz

ce, mi se pare 

utilizate ca (baseline) pentru 

de- % de zone 

stabilizator al ecosistemelor agricole, 

competitivitatea pe termen lung.
-

agricultorii, introducerea practicilor 

% din 
bani.

în teritorii.
Mai întâi pe plan structural: prin 

încurajarea ,
a
circuitelor de comercializare scurte, se 

agricultori.
De altfel, din acest punct de 

Nu totul este fezabil sau de dorit în 
acest dom ...

continuare -

-o
a

impactul economic negativ pentru 

defavorabile.

de inte
completate:

cu 
; pe durata 

.
, pentru 

statele membre si pentru agricultori, în 
cadrul celui de-al doilea pilon PAC, a unui 
instrument de stabilizare a veniturilor.

, care nu

De asemenea, în sectorul
vitivinicol, Grupul la nivel înalt pentru 

a

conceptului de autorizare.

reveni la 

sprijinului financiar acordat 
în cadrul PAC, care 
contribuabililor. 

parteneriat într
agricultura sa (...).

ân la 

schimburi de opinii, cu scopul de a avansa în 

dezvoltarea teritoriilor noastre.
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EURO-JURIDIC

domeniul de aplicare al analizei 
sale privind sistemele judiciare 

ale statelor membre

nou instrument comparativ pentru 
promovarea unor sisteme judiciare eficace 

„Tabloul de bord european 
privind sistemele judiciare” va oferi date 

in cele 
27 de state membre ale UE. 

judiciare face deja parte din procesul de 
coordonare a politicilor economice ale UE 
din cadrul semestrului european, care 

enirea 

-

-
este

eficient.
Acesta este motivul pentru care 

n

economice a UE. 
Noul tabloul de bord european 

un sistem de avertizare timpurie, sprijinind 

acestora privind un grad sporit de 
eficacitate a sistemului judiciar în serviciul 

noastre.

În fapt, o

pentru un mediu de afaceri favorabil 

În acest context, noul tablou de 
bord va sprijini statele membre în 
consolidarea sistemelor judiciare 

i de creare de 

Sistemele judiciare eficace sunt 

încrederea în respectarea pe deplin a 

respectarea dreptului UE, eficacitatea

un stat membru.
Acestea pot afecta, de asemenea, 

în aplicare a instrumentelor UE bazate pe 

lor 

Tabloul de bord din 2013 privind 

asupra parametrilor unui sistem judiciar 
care contribuie la ameliorarea climatului 

indi

De asemenea, tabloul de bord 

cadrul unui mediu de afaceri, în ceea ce 

tablou de bord sunt:
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durata procedurilor judiciare
mbre 

ale UE, o treime dintre aceste state 

statelor membre. 
Problemele pot fi amplificate în 

tot mai mare de cauze pendinte.

În timp ce majoritatea statelor 

înregis n acest sens.
metodele alternative de 

, cum ar fi 
medierea, reduc volumul de activitate al 

considerabil. 

sunt utilizatori finali ai sistemului judiciar, 
privind

Aspectele identificate în tabloul de 
bord din acest an vor fi luate în considerare 

semestrul european,
deschis cu statele membre. 

Acest lucru poate conduce, în 

Comisie, în luna mai 2013, a unor 

apoi transmise liderilor UE spre aprobare în 

cadrul reuniunii Consiliului European din 
luna iunie 2013.

Pe baza tabloului de bord, Comisia 
, în prezent, statele 

membre, Parlament

din UE în contextul semestrului european. 
De asemenea, Comisia va lansa o 

are privind rolul 
inclusiv va organiza o 

la nivel înalt, Assises de la 
Justice, în perioada 21-22 noiembrie 2013.

Obiectivul Tabloului de bord 
european privind sistemele judiciare este de 
a oferi o imagine de ansamblu sistematic

care decurg din 
.

Tabloul de bord din 2013 privind 

pendinte, utilizarea de mijloace electronice 
pentru gestionarea cauzelor, a procedurilor 

acestui fapt — prin urmare, tabloul de bord 

ale World Justice Project.

are ca scop prezentarea unui sistem de 
clasificare unic sau promovarea unui anumit 
tip de sistem judiciar. 

Tabloul de bord privind sistemul 
judiciar va fi utilizat ca un instrument care 

ale statelor membre.
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-

combatere a practicilor 
comerciale neloiale

în întreaga 
UE practicile comerciale agresive, cum ar 
fi falsele oferte „gratuite”, publicitatea de 

copiilor.
La cinci ani de la intrarea în vigoare 

a Directivei privind practicile comerciale 
neloiale, Comisia a reexaminat aplicarea 

intensificare a procesului de asigurare a 

stimulare a încrederii consumatorilor, 
depuse de Comisie în conformitate cu 
Agenda consumatorului european.

în alte state ale UE, consumatorii pot 
alege dintr-
16 ori mai mare, dar 60 % din consumatori 

st avantaj.
Prin urmare, consumatorii nu 

Sporirea încrederii consumatorilor 
printr-
normelor poate da un impuls major 
cr

Studiile sunt concludente -

Dator

practici comerciale neloiale, cum ar fi 

consumatorilor sau utilizarea unor tehnici 

acestora. 
Înlocuind 27 de cadre normative 

directiva a simplificat normele de 
combatere a practicilor comerciale neloiale 

drepturile, indiferent statul membru UE în 

competente vor asigura respectarea 
acestor norme. 

Patru din cinci consumatori online 
din UE (81 %) au folosit serviciile unui site 

pot contribui la stimularea încrederii 

ca
ceea ce nu este întotdeauna cazul în 
prezent. 

semnalat probleme cu site-urile de 

Mai mult, problemele recurente sau 
practicile comerciale emergente, cum ar fi 

Din acest motiv este nevoie de o 

Pentru a da un exemplu, un 

echipamentelor electronice a fost amendat 
rare a 

consumatorilor de a beneficia de acest 
serviciu în mod gratuit. 
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similare au 

doamna Viviane Reding, al 
Comisiei Europene, a scris tuturor 

Directivei d le.

joace un rol mai important în consolidarea 

unor coordonate de asigurare a 

verificare”);
sprijinirea statelor membre în 

directivei, prin 
schimb de bune practici;

dezvoltarea unor indicatori de 
, în 

introducerea unor ateliere

cursuri de 
formare

S-

re este nevoie de 

transporturile, sectorul produselor digitale, 

întotdeauna utilizate în mod responsabil.
F Directiva 

2005/29/CE privind practicile comerciale 
neloiale, din 2005, sunt stabilite norme 
armonizate de combatere a practicilor 
comerciale neloiale.

orice afirm

ilor 
comerciale. 

economice.

prin care se previne exploatarea 
consumatorilor vulnerabili, cum ar fi copiii. 

„lis
„publicitatea-
gratuite”, practici interzise în toate 

În prezentul raport, statele membre 

Summitul european dedicat 
consumatorilor din 18-19 martie 2013,
care a fost organizat de Comisie, a
constituit un prilej de dezbatere, cu toate 

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