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-a 28-
aderat la UE, eveniment marcat printr-o

care a avut loc la Zagreb, 
la 30 iunie 2013
târziu în noapte.

Au trecut doar 20 de ani de când 

Iugoslavia, lupta pentru a-

depunea cererea de aderarea la UE, iar în 
prezent 

Înainte de a ade

proceduri administrative ale UE. 
-a reformat întru totul 

-

De asemenea, guvernul croat a

Alte reforme au vizat stabilirea unor 

alimentelor.
,

vor bucura de toate avantajele care decurg 

-

- u
probleme, vor beneficia de standardele UE 

-

Întreprinderile croate vor avea 

contracte de 

De asemenea, întreprinderile mici vor 

resursele Fondului european de dezvoltare 

Fondurile str

În ca

plângere împotriva Comisiei - sau împotriva 
-

Ombudsmanul 
European.

4,5 milioane de locuitori. 
200 de 

e care numai 48 sunt 
locuite permanent. 

ce va îndeplini criteriile în materie de 

stabilitate a cursului de schimb.
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO - STRATEG
 

Experimentul macroregional al 
Europei

 

Strategiile UE privind regiunea 
, care 

au promovat un model unic de cooperare, 

-

economie sau securitate - sunt abordate cel 
mai bine la nivel colectiv, astfel încât este de 

disponibile. 
În opinia oficialilor europeni, Studiul 

macroregionale amintite mai sus.

i Baltice. 

- inclusiv cu 
statele care nu sunt membre ale UE - a fost 

abordarea trebuie 

- în special în 

-
suficiente. 

Ceea ce presupune o responsabilizare 
e la un 

vizibilitate.
trategiile existente 

macroregiuni.
Astfel, î

strategii, trebuie analizate atent care sunt 
obi ate 

aceasta
ea va dispune. 

ne 
concentr

Ulterior, cum fiecare regiune este 
, noile macroregiuni pot recurge la alte 

, în mare 
, asupra strategiilor existente 

El pune accentul pe modul în care 
respectivele strategii au pus bazele a sute de 
noi proiecte

la nivel colectiv.

semnificativ, acest fapt ducând la o utilizare 

elor 

europene.

atingerea obiectivelor. 

co

traduce angajamentul politic în sprijin 

UE. 
Legat, de Strategia UE pentru 

regiunea , reamintim 
, în timp ce 

De asemenea, a

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

(Suedia, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Ge

-

usia 

O serie de proiecte emblematice au 
:

Baltic Deal, care are drept obiectiv 
colaborarea cu fermierii pentru a contribui la 
reducerea

sustenabil (EfficienSea), prin care se are în 
i Baltice 

într-o regiune-pilot pentru navigarea 
e-Navigation

Baltic Manure

- -o
oportunitate de inovare pentru întreprinderi. 

organice. 
BSR Stars are ca scop stimularea 

materie de cercetar

(EUSDR)

Austria, Ungaria, Rep

Moldova). Printre proiecte derulate sub cupola 
acestei strategii se 
jos.

Abordarea cu accent pe cooperare a 
contribuit la realizarea Podului Vidin-Calafat

-

transeuropene de transport (TEN-T).
Acesta este doar al doilea pod 

Proiectul intitulat Danube Shipwreck 
Removal

fluviului Du
pentru rea
de mediu. 

Danube Region Business Forum
(F

pentru mai mult de 300 de IMM-uri. 

Fond pentru 

(Danube Research and Innovation Fund), care 

Proiectul Danube Floodrisk (Riscuri de 

metode de cooperare cu 

Sistemul european de sensibilizare la 

Noi strategii 

La solicitarea Consiliului European, 
Comisia va prezenta, în 

state membre ale UE (Grecia, Italia, Slovenia 
,

European, fezabilitatea unei strategii 
macroregionale în Alpi. 

Buletin elaborat de:

Consilier pentru Afaceri Europene
e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro
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de programe ale UE pentru 

În opinia oficialilor europeni, 
planificarea programelor fondurilor structurale 
ale UE pentru perioada 2014-2020 este un 

, mai ales în 
contextul în care la nivelul Parlamentului 
European s-au adoptat o serie de rapoarte 
care convin, în principiu, asupra unei reforme 
radicale a politicii regionale
rezultatul negocierilor cu statele membre, 
privind ului de 
gestionare, cu impact maxim, a programelor

-cheie pentru 
,

ultimul Consiliu European, UE a invitat statele 

Noile reforme vor oferi politicii 
regionale a UE mijloacele pentru a aborda 

UE în 

, precum: Sprijinirea 
IMM-

carbon —
Prin aceste reforme, 

politica astf
,

mobilizând
Europei pentru a duce la îndeplinire Agenda
Europa 2020.

Acordul preliminar include cea mai 
ntru 

politica timp ce negocierile 
privind celelalte aspecte precum rezerva de 

aprobate vor oferi 

programarea.
Ele stabilesc normele ce vor 

fundamenta obiectivele
.

Acestea vor stipulate prin „acorduri 
de parteneriat” între fiecare stat membru 

, ca puncte de plecare 

Comi
acordurile 
acestui an printr-un acord privind toate 
programele

Elemente cheie ale reformei,
confirmate de vot, vor fi:

-a
subliniat în Strategia Europa 2020, prin 
intermediul unui set comun de norme care 
se apli

Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 

afaceri maritime).
Cea mai mare parte a bugetului se 

va concentra pe un 
strâns legate de Strategia 2020 

Între 50 % din bugetul 
FEDER se va concentra 
sprijinire a CDI, a agendei digitale, a

- a

cu emisii reduse de carbon, de a aloca cel 

generabile.

, iar progresele vor fi 

multe norme comune tuturor fondurilor,

utilizare a tehnologiei digitale („e-coeziune”).
Adoptate la 6 octombrie 2011, 

propunerile legislative pentru 2014-2020 ale 
Comisi principiul de parteneriat 

, un element 
cheie în cadrul noii politici (inclusiv prin 
adoptarea unui cod european de co
materie de parteneriate).

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

ucenicii

a
WorldSkills

2013 din Leipzig, Germania. 

UE prin intermediul unui parteneriat amplu al 

i va identifica, în special, 
programele de ucenicie din UE care au cel 

adecvate în fiecare stat membru.

— CES,
BusinessEurope, Centrul European al 

— CEEP

— UEAPME). 

cel mai recent buletin trimestrial privind 

desea un prim pas 

Acesta este motivul pentru care 

pentru tineret
decembrie 2012 ca parte a pachetului de 

Consiliu în aprilie 2013.
le 

programe de ucenicie. 

-
întreprinderile, sindicatele, camerele de 

etc. -
încurajându-i

pentru sistemele de tip ucenicie.

-au luat angajamentul:

.

.
- - consilieze 

programe de ucenicie de calitate, adaptate 
de

De asemenea

.

uceniciilor.
Comisia s-

evaluarea inter pares în vederea sprijinirii

specifice în domeniul EFP.

a fondurilor UE pentru a contribui la atingerea 

.
analizeze includerea uceniciilor în 

.
invite Eurochambe

Regândirea 
pachetului de încadrare în 

munca a tinerilor.

2013 - „Împreuna pentru tinerii Europei”.
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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muncii nedeclarate
 

recent o
consultare

-

aplicarea legii din statele membre, cum ar fi 
inspecto

O astfel de cooperare ar putea include 
schimburi de bune practici în materie de 

identificarea unor principii comune pentru 
inspectarea angajatorilor, promovarea 

control comun.

de oficialii europeni ca un flagel, 

În plus, m

De aceea, g

Consultarea 

combatere a muncii nedeclarate, stabilite în
aprilie 2012 în 

.
Pachetu

e
necesitatea unei mai bune 

unei platforme, la 
nivelul UE, pentru a permite inspectoratelor de 

imagine de ansamblu a principalelor probleme 

activitate independent

fenomen.

-
20 septembrie 2013.

în care, la nivel european, 

luând în
reglementare din statele membre”. 

Ea este un fenomen complex, ca efect 
al unei serii de factori, precum impozitarea 

guvern, lipsa mecanismelor de control, lipsa 

,

de combatere a muncii nedeclarate ar ajuta 

strategiei Europa 2020 care constau în 
% din persoanele cu 

Un nivel ridicat al muncii nedeclarate 

consolidarea fisca
Ea are un impact negativ asupra 

asigurarea dreptului la a accesului la 

statelor membre. 

UE pentru a promova cooperarea între 

bune practici ar putea reprezenta un sprijin 

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

sarcinile excesive, suprapunerile, lacunele 

de la adoptarea a trei directive ale UE privind 

numele de se 

concedierile colective, directiva privind 
transferul de întreprinderi
stabilire a unui cadru general de informare 

.

ale UE sunt în general relevante, eficiente, 

Beneficiile pe care acestea le 

pentru a gestiona bine restructurarea, într-un 
mod responsabil din punct de vedere social. 

Este vorba de un drept social 
fundamental care contribuie la atenuarea 
conflictelor, la crearea unui climat ce 

sociale, c
reprezen
angajatorilor.

aplicar

De asemenea, se pot aduce 

prin diseminarea bunelor practici, prin 
sensibilizarea
punerii în aplicare.

document de lucru al serviciilor Comisiei,
ce prevede o serie de posibile remedii la 

ructiv la 

Sunt subliniate domeniile care 

Evaluarea apare în contextul în care, 
ca parte a programului de lucru pentru 2010, 

te. 
Astfel, în 2010, au fost demarate 
-

et 

concedierile colective, transferul de 

.
Cele trei directive ale UE pun în 

aplicare dreptul social fundamental la 
-un 

-

Directivele privind concedierile 

consolidate, în timp ce directiva de stabilire a 
unu

dinainte de transpunere, pr
de factori -
partenerii sociali, dimensiunea întreprinderii, 
cultura dialogului social, atitudinea 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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au fost reco

socia

Germania, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, 

au primit câte o stea. 
Parteneriatul de inovare al Comisiei 

,
,

,
autonomia,
mediile adaptate persoanelor 

vârstnice. 

Câteva exemple de bune practici:
Andaluzia (Spania) are un sistem 

electronic integrat de inf

persoane cu vârsta de peste 65 de ani.
are un instrument pentru 

previzionare a riscurilor - în contextul 

a-

domiciliu sau într- –
rezultând mai p

nete de 190 GBP per pacient.

aplicare strategia sa pentru persoanele care 
egistrând o 

reducere cu 38

Universitatea din Coimbra, 
Portugalia

poz

-

Demersul competitiv a avut loc în 
contextul în care, în decembrie 2011, 

lansat 
Parteneriat pentru inovare privind 

având ca obiectiv principal 

Planul strategic de implementare a 

activitate pentru ,

pentru idei inovative.

unor

exemple concrete de servicii inovatoare cu 

Unele dintre ele au contribuit la 

extinderea unor elemente de bune practici de 

pentru 
idei inovatoare, cu scopul de a implica mai 

rezultatele, 

între acestea. 
De asemenea, au fost create 

OCDE privind economia de argint 
OMS (cooperare în mai multe domenii legate 

 

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

puternice 
pentru a proteja bugetul UE 

În conformitate cu articolul 325 din 

fondurile UE. 

sau confirmate care sunt raportate de statele 

cheltuielilor), raportul contribuie, de 
asemenea, la stabilirea domeniilor care sunt 

rtate, 

nivelurile de raportare din statele membre, 

asemenea, în fiecare an, un domeniu care 
face obiectul unei analize aprofundate. 

În acest an, domeniul ales este 
agricultura. 

R

gestionare a riscurilor (de exemplu în ceea ce 

meniu. 

procesul de monitorizare a rezultatelor 
 

Conform raportului anual al Comisiei 
privind „
UE”,

afectate de fraud

0,25 % din bugetul pentru cheltuieli. 

cele 295 de milioane EURO care au fost 

aproap

bugetare, fraudele suspectate sau confirmate 
s-au ridicat la 77,6 milioane EURO, ceea ce 

% din totalul resurselor proprii 

precedent.
În 2012, Comisia a întreprins o serie 

intensifica eforturile de combatere a fraudei. 

strategii antifrauda, s-au înregistrat progrese 
legislative semnificative în cursul anului 
trecut, printre care:

Parchet european ie 
va consolida în mod semnificativ anchetarea 

onale 

noul Regulament OLAF, care va 
crea un oficiu european d
mai puternic.

o comunicare privind modul în 
care se poate co

propunerea din partea Parchetului european.
propunerea privind protejarea 

or 

propunerea ar putea contribui, de asemenea, 

lor autori ai fraudelor 
pe întreg teritoriul Uniunii.

domenii. 
Cu toate acestea, Comisia su

mod echivalent pe întreg teritoriul UE. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Instituirea Parchetului European 

procedurale ale OLAF

Statele membre UE 
fiecare an, se pierd circa 500 de milioane de 

instituirea unui Parchet European (articolul 86 

85 din TFUE).
vind starea 

Barroso a reiterat angajamentul Comisiei de 
a concretiza acest proiect.

Într-un document comun din 20 martie 

-au exprimat sprijinul pentru 
instituirea Parchetului European.

În mai 2011, Comisia a adoptat 
Comunicarea privind protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii 

în care sunt 

financiare ale UE.
În iulie 2012, Comisia a adoptat o 

intermediul dreptului penal. 

pedepse minime armonizate (inclusiv 

 

Prin instituirea Parchetului 
European

contribuabililor din UE. 

European va consta în efectuarea de 
, acesta urmând 

— tatele membre 
—

În opinia oficialilor europeni, a

de consolidarea statului de drept; propunerea 
contribuind, în mod decisiv, la 

a fraudelor asupra fondurilor UE. 

F

Parchetul European va reprezenta 

Uniunii neputând efectua anchete penale.

de c
transforma OLAF într-un organism mai 

Logica propunerii de instituire a 

—
statele membr
temeiul normelor comune — este nevoie, de 
asemenea, de „instrumente federale” pentru 
a proteja acest buget în mod eficace pe 
întreg teritoriul Uniunii. 

În prezent, în materie de combatere a 
fraudelor împotriva fondurilor UE, exi

altul, iar media UE este de doar 42,3 %. 
Multe cazuri nu fac deloc obiectul 

scape, folosindu-

m

bugetului UE.

În temeiul tratatelor UE, Danemarca 
nu va participa la acest proiect Marea 
Britanie Irlanda
care acestea decid,
expres, o
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În paralel cu instituirea Parchetului 

(OLAF).
Parchetul European va avea o

vor 

procurorul european, pentru a se asigura o 

cazurile transfrontaliere.

plice 
.

vor avea sarcina 
de a efectua controlul judiciar, ceea ce 

vor putea fi contestate la acest  nivel.
Un „colegiu” format din 10 

persoane, reunind procurorul general, 4 

prin convenirea unor norme generale de 
alocare a cazurilor.

consolidea drepturile 
procedurale ale persoanelor suspectate

de Parchetul European.
Aceasta include, de exemplu, dreptul 

, dreptul la 
informare dreptul la 
un avocat,în caz de arest.

În plus, normele prin care se instituie 
Parchetul European definesc alte drepturi 

UE, pentru a se asigura inice 
privind drepturile procedurale.

norme clare, 
care Parchetul European le poate utiliza în 

Comisia propune consolidarea pe mai 

-cheie. În primul rând, se 
propune insti

ale OLAF. În al doilea rând, se prevede o 

cazul 

instituirea Parchetului European
re

Parchetului European, cum ar fi faptele care 

întrunesc elementele constitutive ale unei 

care nu au un impact financiar.

administrative privind fraude sau alte 

Parchetului European, astfel de fapte vor fi de 

posibil Parchetului European. 

in

Parchetului European (cum o face în prezent 

va sprij

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

consumatori

modernizarea normelor UE privind pachetele 

acum
s- Directivei din 
1990 privind pachetele de servicii pentru 

.

pachete prestabilite de servicii pentru 

multe servicii, cum ar fi zborul, cazarea la 

executarea tuturor serviciilor incluse în 

falimentului unui operator de turism. 
Reforma intervine pe fondul unei 

-

special pre
pentru a combina diferite formule turistice mai 

-un catalog un 
pachet prestabilit de servicii.

Normele în vigoare sunt dificil de 
aplicat în era internetului, în care 

ce mai des 
online pachete personalizate (de la un singur 

milioane d

personalizate vor fi, de asemenea, 

ei în 

Acest lucru va aduce, de asemenea, 

de informare, cum ar fi necesitatea de a 

ea la nivel transfrontalier a 

insolvabilitate.
Normele UE privind pachetele de 

servicii turistice trebuie – în opinia oficialilor 
europeni -

consumatorilor, documentele oferind o 
or de consumatori 

Cu atât mai mult cu cât turismul este o 

milioane de î

persoanele tinere.

– de

unui singur furnizor – acest sector poate 

existente asupra pachetelor de servicii 

pachete 
, propunerea 

prevede:
controale mai stricte în ceea ce 

(fixând un 
plafon de 10
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consolidarea drepturilor de 
anulare: consumatorii vor beneficia de o mai 
mare flexibilitate, având posibilitatea de a 

gratuit contractul înainte de plecare în caz de 
dezastre naturale

-ar putea 
afecta concediul, de exemplu, atunci când 

responsabilitatea: consumatorii vor trebui 
-

incluse în pachet — în timp ce, în prezent, 

esponsabile 

sabilitatea.
consolidarea drepturilor la 

: în cazul în care un serviciu 

morale suferite, în special în cazul unui 
concediu ratat.

un singur punct de contact în 
: consumatorii 

vor putea adresa plângeri sau cereri de 

Pentru altor formule de 
, propunerea 

dreptul de a-
de a fi 

alt prestatorde servicii în timp ce 

cu privire 

serviciu în parte. 
Pentru întreprinderi, propunerea va 

conformare prin:
crearea unor con

excluderea din domeniul de 
aplicare a directivei 
organizate
la 76 de milioane EURO pe an.

introducerea, la nivelul UE, a 
unor norme în materie de informare, 

a
sisteme
insolvabilitate, facilitând astfel schimburile 
comerciale transfrontaliere.

peste 20 de 
ani, Directiva din 1990 privind pachetele de 

eficace consumator

cazarea, (3) alte servicii turistice.

e în materie de 

sunt furnizate toate serviciile incluse în 
pachet (de exemplu, zborul

falimentului unui operator de turism.
Normele din cadrul acestei directive 

ra în care 

celor ca

-a concentrat asupra 

În plus, în ianuarie 2013, 
-au întâlnit cu 

întreprinderi din sectorul turismului pentru a 

UE privind pachetele de servicii turistice 
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Noi norme privind serviciile de 

Europene 

din 2012, 

poate 

De asemenea, modernizarea cadrului 

defi -cheie ale 
Actului 
constituind
modului în care europenii 

% dintre ac

34
%

ne, putând astfel efectua 

Unele sectoare economice — cum ar 
fi sectorul turistic — hiar cea mai 

de a ajunge la un acord privind punerea în 
aplicare a unor standarde tehnice comune).

afaceri bazat pe „comisioane interbancare” 

e
asupra 

În vederea ada

care include:

privind comisioanele interbancare pentru 
.

În fapt, în prezent

de mai mult de 1 % din PIB-
130 de miliarde de euro pe an. 

Este vorba de un cost pe care 
economia -l poate permite,
motiv de a 

comisioanele interbancare vor elimina o 

de ridicat al acestor comisioane.
omisioanele 

g asupra facturilor 
consumatorilor. 

cele mai mari venituri. 
Completând aplicarea normelor

antitrust, regulamentul care prevede 
plafonarea comisioanelor interbancare va 

acestor comisioane pe toate planurile. 

noi act

urilor 

ut, deoarece include în 

-
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Acestea sunt servicii efectuate 

utilizarea unui card de credit. 
Prestatorii de servicii de acest tip 

supraveghere ca 

prestatorii de servici

inclusând un protocol mai strict de 
autentificare a clientului pentru efectuarea 

consumatorii vor fi mai bine 

Consumatorilor li se va putea cere 
—

EUR
EURO în prezent) —
cardul neautorizate.

pe internet în Europa, pentru a stimula 
competitivitatea UE la nivel mondial.

Regulamentul privind comisioanele 

niveluri maxime ale comisioanelor 

acestor tipuri de carduri. 
Suprataxele sunt taxele suplimentare 

ata cu cardul 
fiind 

În cazul în care comisioanele 
interbancare sunt plafonate pentru cardurile 

cardul vor fi reduse considerabil, iar 
suprataxele nu vor mai fi justificate.

transfrontaliere se vor aplica plafoane în ceea 

consu -

- (d

).
Plafoanele sunt stabilite la 0,2 % din 

val , în cazul cardurilor de 
%, în cazul cardurilor de credit. 

Aceste niveluri au fost deja acceptate 

În cazul cardurilor care nu fac obiectul 
plafoanelor (în principal cardurile comerciale 

În acest fel, costurile impuse de 
aceste carduri costisitoare pot fi transferate 

Comisioanele interbancare sunt 

Ele sunt invizibile pentru consumatori, 

, respectiv, consumatorii se 
anual la zeci de miliarde de euro.

Nivelul comisioanelor interbancare 

ceea ce suger

Plafonarea comisioanelor 
interbancare va reduce costurile pentru 

ilor la 
nivelul UE. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Tabloul de bord este un raport 

din perspectiva 

.
Rapoartele anexate la prezentul 

tab

Datele din tabloul de bord sunt 

este inclus

Norvegia. 

solicitarea Parlamentului European.
onsumatorilor 

Doar 35% dintre europeni au 

primesc produse pe care nu le-au comandat. 
Acestea sunt unele dintre rezultatele 

consumatori, editia pentru 2013, publicat de 

 

Unul dintre rezultatele cele mai 

consumatorilor

Concluziile principale ale tabloului 

Ponderea consumatorilor care fac 
nic intern a crescut de 

la 38 % la 41
de la 9,6 % la 11
transfrontaliere. 

Cu toate acestea, consumatorii 

membre ale UE, în raport cu cele efectuate 
%). 

Printre posibilele motive ale 

cons

co -

transfrontaliere online.
Comisia a depus eforturi pentru a 

tronic, 
prin crearea unui mediu favorabil 
consumatorilor. 

online a litigiilor va permite consumatorilor 

Directiva privind drepturile 
consumatorilor, care se va aplica în toate 

referitoare la politicile de retur în cazul 
v

de a-
mai bune oferte.

pentru consumatori 

Procentul de consumatori care se 

la 18 % la 76
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Majoritatea 

consumatorilor s-

efectuate în acest

consumatorii care nu dispun de o conexiune 
internet la domiciliu par a fi printre cei care 

Printre eforturile de ameliorare a 

Acesta va avea drept scop 

sociodemografice. 
Studiul va propune, de 

asemenea, utilizarea unor instrumente mai 
bune pentru studiul mecanismelor 

Persi

ilicite din ultimii patru ani nu a înregistrat o 

Peste 50 % dintre consumatori au 
dec
astfel de practici pe internet.

Pe baza rezultatelor Summitului 
european dedicat consumatorilor din 2013,

consumatorilor. 

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

apte din zece consumatori nu 

primesc produse pe care nu le-au comandat, 

defecte pentru a fi reparate.
Pentru reducerea lacunelor din 

a creat un site internet interactiv pentru 
profesori — Clasa consumatorului.

a Anului eur

În plus, Comisia va efectua un 

coerent în întreaga UE.

Aceasta a sprijinit ela
interesate a unui raport care include 

legate de mediu.
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EURO - MEDIU
 

281,4 milioane EUR pentru proiecte 

La 27 iunie 2013, la Bruxelles, s-a
ajuns la un ac

(2014 – 2020). 

proiecte 
integrate”

extinderea proiectelor prin mobilizarea unor 

În prezent, sunt necesare acordurile 

LIFE+ este instrumentul financiar 

buget total de 2,14 miliarde EURO pentru 
perioada 2007 – 2013. 

fiecare an câte o 
cerere de propuneri de proiecte LIFE+. 

fondul pentru mediu al Uniunii Europene. 
meniul 

de mediu în toate statele membre. 

URO, 
din care UE va furniza 281,4 milioane EURO.

În urma celei mai recente cereri a 
Comisiei, care s-a încheiat în septembrie 
2012, aceasta a primit 1 159 de propuneri.

Proiectele LIFE+ 
biodiversitate 
conservare a sp

Dintre cele 258 de propuneri primite, 

proiecte depuse de parteneriate create între 

sate. 

beneficiarii acestora din 24 de state membre, 

milioane EURO, din care aproximativ 139,3 
milioane EURO sunt oferite de UE. 

Cele mai multe dintre ele (82) se 
înscriu în ca
implementarea directivelor „
„Habitate
Natura 2000.

-pilot care 

biodiversitate („Proiectele de biodiversitate” 
LIFE+).

Componenta LIFE+

-pilot care contribuie la 

instrumente inovatoare. 
Dintre cele 743 de propuneri primite, 

proiecte - dep

coordonate de beneficiari din 18 state 
membre -
de 298,5 milioane EURO, din care UE va 
furniza aproximativ 136,8 milioane EURO.

În cadrul acestei componente, 
Comisia va contribui cu peste 34,6 milioane 

buget total de 81,1 milioane EURO. 

pe aspecte cu impact indirect asupra emisiilor 

aerului.
Proiectele LIFE+ 

comunicare 
ntre 

cele 158 de propuneri primite, Comisia 

ioane 
EURO, din care UE va furniza aproximativ 
5,2 milioane EURO.

Patru dintre cele 10 proiecte 

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

pentru tratar

stimulent economic important pentru 

totale a controalelor în anumite cazuri. 

Aruncarea sau trat

Regulamentul UE privind 
interzice toate 

în 
afara UE/AELS, astfel încât transporturile 

în care sunt detectate. 
Regulamentul privind transferurile de 

afara OCDE, dar 

acestea vor fi tratate într-un mod care este în 
linii mari conform cu normele aplicate în UE. 

Propunerea

interesate au manifestat un sprijin larg în 

Ea contribuie la abordarea mai multor 
probleme semnalate recent de IMM-uri în 

Regulamentului privind transferurile de 

interpretare dintre statele membre, 

comu

eforturi pentru a asigura o punere în aplicare 

În acest context, Co

membre au 

e, acestea fiind 

În timp ce unele state membre au 

ri în 

n statele membre cu cele mai 
indulgente controale (port hopping).

statele membre, cu un grad mai mare de 

concentreze pe ru
vehiculele care sunt cel mai frecvent 
implicate în expedierile ilegale, respectiv 

controalelor într-
Prin prevenirea exporturilor ilegale de 

ct de 
vedere ecologic, într-
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Impactul produselor asupra 
mediului

obstacole; acestea se
mai multor metode diferite promovate de 

legate de mediu. 
Comunicarea privind 

unice pentru produse ecologice
Recomandarea privind utilizarea unor metode 
armonizate la nivelul UE, adoptate de 
Comisie în aprilie 2013, au lansat -
pilot

bune de
asupra mediului. 

în materie de mediu, consolidând astfel 
încrederea consumatorilor, a întreprinderilor, 

Sondajul a fost realizat în cele 28 de 
state membre ale Uniunii Europene, fiind 

Conform acestui sondaj, europenii ar 

obicei

Sondajul privind „Atitudinile 
europen
unice a produselor ecologice”

produsele sunt ecologice.
Cu toate acestea, doar 55 % din 

De aceea, oficialii europeni 

c
, fapt ce va contribui la 

economia verde.

produse 
ecologice poate avea un impact pozitiv 
asupra mediului (89
respective sunt la fel de efi

- 74 %. 

(84 %), Malta (82
(81

%), România (46 %) 
%).

52 % au, în general, 

54 %
privind propriile 

Bulgaria (40 %)
Malta (17 %). 

Cu toate acestea, 69 % din 
ideea de a impune 

ica rapoarte 

cele de mediu ale produselor lor .
În întreaga UE, 66 ar 

Mai mult de 90

din Suedia (81 %), Austria (77
Unit (77
sunt sigure pentru co

România (14 %).

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

100 de milioane de euro firmelor 
mici din domeniul tehnologiilor

Aproximativ 1.000 de întreprinderi 
nou-
inovatoare vor primi, în cadrul unei noi etape 

milioane de euro din partea parteneriatului 
public-privat pentru internetul viitorului. 

mass-media.

nevoie de 

ecosistem mai bun pentru noile întreprinderi. 
Etapa a tr

-line în diverse domenii. 

- echipe din ecosistemul digital -
care includ: acceleratoare, platforme de 

-uri. 

ecosistemului digital.

în jurul tehnologiilor dezvoltate în cadrul 
programului Comisiei de parteneriat 
public-privat pentru internetul viitorului.

ultimul apel deschis în cadrul parteneriatului 
public-privat pentru internetul viitorului, lansat 

valoare de 500 de milioane de euro.

Parteneriatul public-privat pentru 
int

mai durabile, printr-

Acest parteneri

mass-

modele de afaceri inovatoare. 
În cadrul lui s-au elaborat tehnologii 

-au creat bazele pentru 
i

În 2013, au demarat cinci proiecte 
mari, pentru a valida în mediul real 
tehnologiile dezvoltate. 

Platformele sectoriale elaborate în 
cadrul acestor proiecte vor fi puse la 

-
domeniul internetului pentru a crea diverse 

Aceas

conecteze ecosistemele antreprenoriale din 
Europa pentru a ajuta întreprinderile nou-

Leaders Club - un grup 
independent de fondatori în domeniul 
antreprenoriatului bazat pe tehnologie, care 
servesc drept model pentru antreprenorii 
europeni din domeniul internetului.

-
Europioneers
dintre cei mai buni antreprenori europeni ai 
anului în domeniul tehnologiei. Tech All 
Stars
nou- -i acces la 

-i

persoane influente.
-

acceleratorilor europeni

acceleratori de întreprinderi din sectorul 
internetului; încurajarea talentului european 

precum „cursurile on-
-

resurselor pentru sisteme de barter, 

mentoring.
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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22 de miliarde EURO în cercetare 

e
vor investi 

pentru 

cinci parteneriate public-
privat

medicamentele inovatoare,
aeronautica,
industriile ecologice,

,
electronica.

Aceste parteneriate de cercetare vor 
stimula competitivitatea industriei din UE în 

peste 4 

reducerea emisiilor de dioxid de carbon sau 

Pachetul propune, de asemenea, 

unic european.
Propunerea vine d UE de a-

scop un care 
.

În general, o propunere de investi
valoare de 8 miliarde EURO

Orizont 2020, va asigura aproximativ 10 
miliarde EURO
aproape 4 miliarde EURO din partea statelor 
membre ale UE.

Cele cinci parteneriate public-privat, 

(ITC), sunt:

inovatoare 2 (IMI2): pentru elaborarea 

antibiotice.

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

(FCH2): 

.
Clean Sky 2 (CS2): pentru 

proiectarea unor aeronave mai ecologice, mai 
.

Industrii ecologice (BBI): pentru 

tehnologiilor inovatoare pentru produse 
cotidiene mai ecologice.

electronice (ECSEL): pentru a stimula 
ene de fabricare a 

produselor electronice.
Propunerea vine în contextul în care 

ITC-urile sunt accesibile unei game largi de 
sectoare industriale, inclusiv IMM-urilor, toate 

posibilitatea de a depune cereri de fin
Au fost introduse 

ITC-urile referitoare la 
pentru medicamente inovatoare, Clean 
Sky Pi

actuale. 
În prezent sunt necesare noi 

propuneri legislative pentru a stabili 

Pachetul include, de asemenea, patru 
parteneriate public-privat între Comisia 

t

industriale, sprijin pentru IMM-

casele lor.
De asemenea, comunicarea Comisiei 

industrial în cadrul programului Orizont 2020, 
prin dezvoltarea de noi parteneriate public-
private, de exemplu în domeniile 
automobilel
din punct de vedere energetic, fabricilor 
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„Do The Right Mix” (Alege 

, care pot fi uti

Crearea unei sustenabile
-

au fost înregistrate pe site-ul central al campaniei http://www.dotherightmix.eu/.
Mobility Map

În cadrul celui de- -au primit 74 de cereri din 18
eligibile, cel de- urmând a se lansa în martie 2014.

-uri, adminis
România

Europa” —

52 de catastrofe 
, sprijinind 

peste 3,2 miliarde de euro.

-

gibile.
R

, iar p .
Principalele reforme:

clarificarea sferei de aplicare a Fondului de Solidaritate, prin limitarea acesteia la 
catastrofele natu

reguli mai clare privind eligibilitatea în cazul catastrofelor regionale, prin introducerea 
unui prag unic pentru acordarea de ajutoare, bazat pe daune – 1,5 % din produsul intern brut 
regional.

cu o l
-un singur acord a etapelor de 

ap

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

GPS-ul european - Galileo în 

În data de 24 iulie 2013, cu ocazia 
-a

ajutorul actualilor pat

prin satelit are capacitatea de a transmite 

in autovehicule 
sau la alte receptoare. 

foarte precise lansarea,
,

ce va permite furnizarea primelor servicii. 
Lansarea va avea rezultat 

or

de Galileo devin tot mai concrete, furnizorii 

în cele trei 
dimensiuni s-a realizat prin utilizarea celor 

programului Galileo, care include centrele de 

-trei ore pe zi, care va 
prin intrarea a mai multor 

ileo

Galileo este programul Comisiei 
Europene pentru dezvoltarea unui sistem 

il
european. 

dintre serviciile sale, interoperabil cu sistemul 

Nivel ridicat de precizie

mai m

acoperire la latitudini înalte, prin urmare va fi 
deosebit de valoros pentru utilizatorii din 

tate pentru 

chiar mai mult pentru industria din aval, cei 

Galileo creeaz

Unele servicii derivate ar putea

ajute persoanele cu de

Sectorul public este, de asemenea, un 

Viitoarele Servicii publice 
reglementate (PRS) Galileo pot fi utilizate 

transporturile critice sau în sectorul energetic, 

PRS vor fi limitate la utilizatorii 

continuitate, întrucât 

Sistemul Galileo va fi gata de 
lansare în 2014

Opera
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Peste 30. , iar vizitatorii de toate vârstele 
vor putea 

de la Milano, din perioada 1 mai - 31 octombrie 2015 cu tema 

Companii aeriene supuse unei 

listei UE 
include toate 

companiile aeriene certificate în 20 de state, 
pentru 278 de companii aeriene care au 

Afganistan, Angola, Benin, Republica Congo, 

Indonezia, Kazahstan, Kârgâzstan, Liberia, 
Mozambic, Filipine, Sierra Leone, São Tomé 

Lista include

Meridian Airways din Ghana, 
companii aeriene care fac obiectul unor 

, prin urmare, sunt 

actualizat - -

de exploatare
„lista UE 

comp

aplicare, într-un mod durabil, standardele 

site-ul web al Comisiei.
Mauritania a devenit, în decembrie 

2012,

locului într-
în aprilie 2013.

, Comitetul care ia decizii 
consemnând .

mitetului 

De aseme
progrese
Mozambic a recunoscut eforturile depuse 

Congo, Indonezia, Kazahstan, Libia, 
Mauritania, Mozambic,
Sudan pentru a-

Ea 

acest lucru realizându-se în cooperare cu 

aeriene 
companii într-

A

reflecta 
a flotei Air Astana din Kazahstan.

Decizia Comisiei s-a bazat pe avizul 
unanim al Comitetului European pentru 

în materie de

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

bilul 

.

digital.

lobal va fi de 4 ori 

an -
programul Erasmus Mundus. 

-line. 

Aceste parteneriate

europeni. 

În perioada 2014-2020, programul Erasmus+ va investi în mobilitate, diplome comune, 
onalului universitar. 

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

 

o prioritate de vârf.
Obi

stimula
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.
-

Europa -
ine. 

„
european în lume”, cu scopul de a 

În aprecierea oficialilor europeni, u

programe de studiu inovatoare de nivel mondial

le mânt superior din UE sunt peste 19 milioane de 
% dintre 

-o
lume globa

rior 

În prezent, Europa atrage aproximativ 45 (cei

-
pentru prima 

-versa. 
lumii - cu 

100.

Erasmus a ajuns la peste 3 

milioane

În strategia sa privind modernizarea 
sistemului 

Obiectivul UE pentru mobilitatea 

acestui deceniu. 

În prezent, aproximativ 10% dintre 

programului Erasmus.

Erasmus în 2012-2013 pentru a reprezenta 
pragul de 3 milioane. 
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-au 
-

în Europa, au exprimat opinii similare.
Erasmus nu este doar un program de 

Potrivit cifrelor publicate, peste 3 

Erasmus din partea UE, de la lansarea 
programului în 1987. 

Statisticile pentru anul universitar 
2011-
programul a
250 – un nou record –
urmeze o parte din studiile lor superioare în 

-o
-

Peste 46.
univers
asemenea, sprijin din partea Erasmus pentru 

.

O scop 

(statele membre ale UE, Islanda, 

Din aceast Erasmus 

le sporesc acestora ca

De asemenea, Erasmus a jucat un rol 

programul Erasmus, cele mai populare trei 
-2012 au fost Spania, 

.
Aproape 205.

80% din totalul celor 
Erasmus în 2011-

-o universitate sau 

parte a programului lor de studii. 

studiu a crescut cu 7,5%, iar cu 

precedent, stagiile efectuate în întreprinderi 
u in ce în ce mai populare.

suplimentare legate de instalarea în 

medie de 252 EURO.

regionale sau 
Erasmus+, noul program al UE 

Noul program Erasmus+ va permite 

EURO pentru perioada 2014-2020, ceea ce 

programele actuale de mobilitate în domeniul 

-
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 

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

publice europene

care vor genera economii de 2,7 miliarde 

valoarea acestora ridicându-se la 1,5 miliarde 
EURO anual.

ai Comisiei au ajuns la un Acord care 
care 

a-
În opinia oficialilor europeni, f

continuare, în special printr-
corelare între 
iar cei care trec cu succes de procedurile 

progra
pensie mai târziu.

În acest sens, propunerea cuprinde:

timp de doi ani.
reducerea cu 5 % a personalului 

, în perioada 2013-2017
(în total sunt eliminate 2.500 de posturi).

pentru 

la 40 de ore acorda o compensare 

de la 63 de ani la 66 de ani, în cazul noilor 
a
personalului existent (
p de ani).

aplicarea unei noi „taxe de 
solidaritate” de 6 %,

existente, pâ %
(respectiv de 7 % pentru 

), taxa de 
solidaritate va fi de 7 %. 

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

Decizia va fi in

;
reducerea ratei de acumulare a 

pensiei pentru personalul nou-angajat de la 
1,9 % la 1,8 % pe an, cu eliminarea 

reducerea drepturilor de pensie dobândite.

carierei (cu 22 %)
, printr-o corelare 

reducerea ratelor de promovare (ce va 
determina ).

reducerea salariilor noilor 
membri ai personalului

13 % (în 
cazul sa ierei).

pensiilor pe baza deciziilor politice luate de 

).

zile de concediu acordate personalului

iei 

posibilitatea de a recurge pe 
, care 

extinderea duratei maxime a contractelor 
.

ridice la 8 miliarde EURO
În ultimii ani, Comisia a urmat o 

Cheltuielile administrative au fost 
-

a propus continuarea demersului 
durata cadrului financiar multianual aferent 
perioadei 2014-2020 (cheltuielile 

%

% din PIB-ul UE).
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EURO - FINANCE

 

Mecanismul unic
Comunicarea privind 

foai
Proiectul pentru o 

(noiembrie 2012).
În decembrie 2012, Consiliul 

European a recunoscut necesitatea de a se 
institui , care 

În martie 2013, Consiliul European s-a
printr-

propunerea Comisiei privind un mecanism 

încheierea actualei legislaturi a Parlamentului 
European, în 2014.

Parlamentul European a solicitat în 
tegrare 

-o rezolu
de 13 iunie 2013
adopte cât mai rapid posibil propunerea de 

mul unic 

Mecanismul unic 

obiectul mecanismului unic de supraveghere 
s-

reducând la minimum costurile suportate de 

În opinia oficialilor europeni, cu

elementele pentru instituirea unei uniuni 

financiare. 
În acest sens, s-a convenit deja 

asupra unui mecanism european comun de 

euro

Propunerea îl complete

asume, în viitor, responsabilitatea pierderilor.

transfrontaliere importante poate avea drept 

Tocmai de aceeea, este nevoie de un 

-
îndoielilor cu privire la impactul asupra 

Conform propunerii privind un 

aliniate la nivel central, asigurându-se, 

-un mecanism 

Prevederile mai stricte aferente 
cadrului de supraveghere al mecanismului 

a împiedica producerea fenomenului de 
ectului de 

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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ar aplica, în cadrul uniunii bancare, normele 

ce vor fi adoptate în scurt timp. 

a ajuns, la data de 27 iunie 2013, la un acord 

aceste norme noi, iar Comisia pentru afaceri 

European a adoptat recent un raport.

Parlamentul European
la un acord final referitor 

BCE, în calitate de organism de 

(sau stabi -un stat 
) s-

,
o

un ,

ionale 

(a
).

Comisia va 

stabili un cadru privind utilizarea 

(decizia nu va Comitetului).
sub supravegherea Comitetului 

a

, respectiv ar 
monitoriza punerea în aplicare la nivel 

re

un

ie pentru a se 

financiar pe termen mediu. 

me

Rolul Comisiei s-ar limita la decizia de 

la decizia privind cadrul de reglementare, 
asigurându-

garantându-
responsabilitatea întregului mecanism.

În cadrul Consiliului European din 27-
28 iunie 2013 -au stabilit 
obiectivul de a ajunge la un acord privind 
mecanismul p

de încheierea actualei legislaturi a 
Parlamentului European, în 2014. 

Astfel, mecanismul ar putea fi aplicat 
începând din ianuarie 2015, simultan cu 
Directiva privind redresarea

Înainte de intrarea în vigoare a 

Cu toate acestea, regimurile 

mult de p
anume repartizarea pierderilor bancare între 

aj

Mecanismul european de stabilitate.

spri
fondurile Mecanismului european de 
stabilitate.
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