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Un bilion de euro pentru a investi în viitorul Europei 
— cadrul bugetar al UE pentru perioada 2014-2020

-a
exprimat votul favorabil cu privire la 
cadrul financiar multianual (CFM) al 
UE pentru perioada 2014-2020.

Acordul Parlamentului European 

,
finalizând astfel 
negocieri intense.

Care este valoarea bugetului 
pentru ce este alocat?

Cadrul financiar multianual al UE 
pentru perioada 2014-2020 permite 

960 de miliarde euro în credite de 

908,4 miliarde
(0,95% din VNB al UE). 

ajustare la globalizare, Fondul de 

în afara plafoanelor CFM. 
În cazul în care ar fi activate 

integral, aceste
miliarde euro (sau 0,04% din VNB al UE).

Cadrul bugetului UE pentru 2014-

cheltuieli care sunt 

, în 
conformitate cu str

.

e
91,5 miliarde euro 

(9,2% din buget) la 125,6 miliarde euro 
(13,1% din buget).

Viitorul buget este un buget 
modern pentru UE a secolului 21.

ncte 

unei valori europene clar .

viitorul buget al UE, care aduce o 
a crearea de 

prin intermediul

Fondului european de dezvoltare 
- FEDR.

euro 
aproximativ 10 miliarde euro 

anual) vor fi disponibile în cadrul FSE în 
acest scop, c

Noua 
,

6 miliarde euro, va sprijini punerea în 
aplicare, în perioada 2014-2015, a

ineret”.
În ansamblu, politica de coeziune 

va însemna 366,8 miliarde euro
ce se vor 

Acesta va fi principalul instrument 

obiectivele strategiei Europa 2020: 
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-cheie ale 
Fondului european de dezvoltare 

, cum ar fi sprijinul pentru 

fiind de a dubla sprijinul, de la 70 la 140 
de miliarde euro pe durata celor 7 ani. 

proiectele bune va exista un grad mai 
mare de orientare spre rezultate, precum 

.
În fine, în cadrul politicii de 

fondului pentru pescuit, 

pentru a încuraja respectarea 

UE din cadrul semestrului european.

sprijinul acordat din noul program 
Erasmus + al Uniunii Europene.

Având obiectivul de a promova 

buget de 15 miliarde euro, cu 40% peste 
nivelul actual, în termeni reali. 

Peste 4 milioane de persoane 
vor beneficia de sprijin pentru a studia, 
pentru a urma cursuri de formare 

-se 
2
superior, 650 000 de ucenici elevi 

complet de studii de masterat în 

disponibile granturi sau împrumuturi 

sportului, inclusiv evenimente europene 
de tip non-profit, vor beneficia, de 

în afara acesteia; iar restul va fi destinat 
sprijinirii part

-

cinematografia, televiziunea, muzica, 
literatura, arta spectacolului, patrimoniul 

sprijin mai ridicat în cadrul noului 
al UE. 

Cu un buget de aproximativ 
1,5 miliarde euro
ani (în termeni reali cu 9% peste nivelurile 
actuale) programul va stimula sectoarele 

Capitalele europene ale culturii, 
Marca patrimoniului european, Zilele 

europene (Premiul UE pentru patrimoniul 
cultural/Premiile Europa Nostra, Premiul 

premiile 

a UE. 
Noul program pentru cercetare 

, dispune de un 
buget de aproape 80 de miliarde euro —
cu aproximativ 30% mai mult, în termeni 
reali, decât în cadrul actual. 

Programul Orizont 2020 este, în 
mod clar, un element central al efortului 
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Programul va oferi un impuls 
pentru activitatea de cercetare de vârf din 
Europa, inclusiv a Consiliului European 
pentru Cercetare, va consolida 

,

tehnologii, va oferi un acces mai bun la 
-ur

contribui la abordarea principalelor 

programul va contribui, de asemenea, la 
reducerea decalajului dintre cercetare 

de exemplu, prin sprijinirea 
eforturilor întreprinderilor inovatoare de a 
transforma progresele lor tehnologice 

comercial real. 
va fi o 

prior
Orizont 2020 ce va beneficia de peste 
6 miliarde euro în perioada 2014-2020, cu 
30% mai mult decât nivelurile actuale. 

Tehnologie (EIT) va primi finan
valoare de 2,7 miliarde euro în perioada 
2014-2020 obiectivul fiind de a consolida 

de a sprijini noile întreprinderi 

post-
i

sunt elementul central al economiei 
europene, reprezentând aproximativ 99% 

în sectorul privat. 
COSME,

IMM-
euro ca sprijin pentru a stimula 

în Europa. COSME este primul program 
-

oferi un 

de .

obstacole 

sau TIC, sunt incomplete, ineficiente sau 

Cu 33,3 miliarde euro (26,3 
miliarde euro pentru transporturi, 5,9 euro
pentru sectorul energetic 1,1 euro
pentru sectorul digital), noul mecanism 
Conectarea Europei va fi principalul 

Acesta va contribui la construirea 

condu

Interconexiunile mai bune vor 
consolida oportuni

, cu beneficii atât 

în toate statele membre. 
În domeniul transporturilor, 

mecanismul Conectarea Europei va 
contribui la realizarea noii politici în 
domeniul infrastructurii de transport, în 

constitui elementul central al 

-vest. 
În domeniul infrastructurii 

energetice, mecanismul Conectarea 
Europei
obiectivele principale ale politicii în 
domeniul energiei -
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Mecanismul Conectarea Europei,

introduse prin noul regulament privind 
-

De asemenea, mecanismul 
Conectarea Europei este primul 

de servicii digitale care are obiectivul de 
a contribui l .

Fondurile publice limitate 

alte s

grant direct. 
Acesta este tocmai scopul 

instrumentelor financiare, cum ar fi 

alte instrumente de partajare a riscurilor, 

bugetul pentru 2014-2020. 
Ele vor fi puse în aplicare în 

Scopul acestor instrumente este 

pentru IMM-

infrastructurile-cheie. 
De exemplu, noua

privind IMM-urile a Comisiei va sprijini 
acordarea de credite bancare IMM-urilor 
din statele membre afectate în mod 

de securitizare. 
Un alt instrument inovator, 

uni 

inve

fluxuri de numerar stabile pe termen lung, 

surs
Instrumentele financiare vor fi 

utilizate în programe precum COSME 
-urilor), Orizont 2020 

(
mecanismul Conectarea Europei 

Bugetul UE pentru 2014-2020 
pas înainte în 

transformarea Europei într-o economie cu 

.

-
euro 

toate domeniile principale de cheltuieli, 
inclusiv fonduri structurale, cercetare, 

din 

Agricultorii vor beneficia, de 

export, care au fost eliminate treptat în 
ultimii ani). 
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Produsele agricole au reprezentat 
o pondere mare, 7%, în exporturile UE în 
2011, cu o valoare de peste 100 de 
miliarde euro, astfel încât PAC este un 
factor important pentru crearea de locuri 

(din care 
restul de la 

au regionale).
Cota sa în CFM pentru perioada 

2014-2020 va fi: 312,7 miliarde euro sau 

ajutoare directe (pilonul 1); iar 95,6 
miliarde euro sau 9% pentru dezvoltarea 

În 1984, ponderea PAC în buget 
era de 70% din bugetul total al UE.

riscul de eroare fiind redus (se introduc 
cam ).

De exemplu, în cadrul politicii de 

fi simplificate prin intermediul unor norme 
comune pentru toate aceste fonduri de 

c

tehnologiilor digitale („e-coeziune”). 
În cadrul COSME, se va aplica o 

elor. 
Programul Orizont 2020 va asigura 

-un set unic de 

Viitorul buget va contribui la 

cul într-un
legal, în care oamenii 

.
Viitorul buget va sprijini 

ercite mai 
bine drepturile lor,
europeni,

pentru a aborda aspectele 

combaterea crimina

securitate în cadrul rubricii 3 vor 
cu 26,5%

În calitatea sa de actor global 
responsabil, UE va continua 

, iar 
r
partenerii strategici va fi o prioritate. 

promovate dincolo de frontierele noastre. 
Acesta este motivul pentru care 

- în 
contextul noului cadru financiar 
multianual (CFM) - va fi de a asigura 

pacea, solidaritatea, stabilitatea, 

a UE

angajamentul de a atinge Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului. 

, prin 
concentrarea sprijinului asupra unui 

asupra unui 
.

vor consolida

permite c

provocate de om în întreaga lume.

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

Acorduri UE-SUA privind 

Comisia a adoptat Raportul de 

(Terrorist Finance Tracking Programme -
TFTP Raportul privind analiza 

registrul cu numele pasagerilor
(Passenger Name Record - PNR). 

Comisia a evaluat valoarea pe 

temeiul Acordului UE-SUA privind TFTP o 
au în lupta împotriva terorismului, precum 

combaterii formelor grave de criminalitate 

comunicare privind un sistem european 

instituirea unui astfel de sistem.
În opinia oficialilor, acordurile 

De aceea, se vor depune eforturi 
intense pentru a supraveghea punerea în 
aplicare a Acordului privind TFTP pe 

Raportul comun referitor la 
Acordul UE-SUA privind TFTP

datelor furnizate în temeiul TFTP la 

au contribuit la detectarea comploturilor 

acestora.

intermediul TFTP au fost utilizate pentru a 
ancheta, de exemplu, atentatul cu bombe 
de la maratonul din Boston din aprilie 

Olimpice de la Londra sau 
antrenamentele efectuate în Siria de 

teroriste, contribuind la identificarea unor 

teroriste

În ultimii trei ani, TFTP a furnizat 
s la un 

articolului 10).

presupus acces la datele de mesagerie 

Acordului privind TFTP, s-au primit 

respecta în continuare pe deplin.

Parlamentului European 
din 2011, Comisia a evaluat instituirea 
unui 

).

acest stadiu, oportunitatea instituirii unui 

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

Crearea unei astfel de baze de 

Orice sistem al UE ar fi invaziv din 

urmare, ar fi nec

de asigurare a acesteia. 

instituirea u
fi 

Afaceri Interne al UE.

Acordului UE-SUA privind PNR
Acordul UE-SUA privind PNR, care 

telor pasagerilor 

SUA, a intrat în vigoare la 1 iulie 2012.

i

instrument eficient pentru combaterea 
formelor grave de criminalitate 

limite clare cu privire la scopurile
datelor din PNR

acestea au instituit un mecanism de 
control periodic

sensibile sunt respectate. Atât schimbul 

va fi 
parte a anului 2015.

EURO-FONDURI

Bugetul UE-

- care rep -

-urile.

Fondul de coeziune a contribuit anul trecut cu 9,6 miliarde euro la construirea 

anul trecut au fost primite 17.374 de cereri de fin
7,8 miliarde euro fiind acordate prin intermediul celui de -

cadru de cercetare;
1,2 miliarde euro au fost investite în 

materie de ajutor umanitar, oferind 
la 

Ponderea cheltuielilor administrative
din bugetul total al UE).
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Principalii beneficiari

principalul b

erie de coeziune. 

„soldurile bugetare 

cuantumul fondurilor UE pe care acestea le primesc.

care le presupune apartene

crescut cu 2,4% în medie, în timp ce VNB-
din cauza crizei economice. 

Bugetul UE este în

-au fost alocat
multe fonduri în temeiul politicii agricole –

Veniturile UE pe 2012

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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35 de milioane EURO pentru promovarea produselor agricole

te cu 
un buget total de 70 de milioane EUR0, la care UE contribuie cu 35 de milioane EUR0. 

-
uri (denumiri de origine protejate), IGP- TG-uri 

.
În opinia oficialilor europeni, 

De alt
, o parte a unei 

-a doua 
etape de depunere de programe din anul 2013. 

, iar 

edoniei, 

Regulamentul (CE) nr. 

informare cu privire la sistemul UE de denumiri de origine protejate (DO

dar l vinurilor de calitate 
produse în regiuni determinate (v.c.p.r.d). 

unor 
programe - promovare , informarea cu 
privire la consumul 

profesionale/interprofesionale sau

e, iar Comisia 
e.

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 10 

 

Validarea conturilor UE

publicat recent Raportul anual referitor la 

financiar 2012. 
În calitatea sa de auditor

independent, Curtea de Conturi 

financiar începând cu 2007. 

majoritatea domeniilor de cheltuieli ale 
buget

simplificarea cadrului legislativ. 
Perioada de programare 

2014-
spre cheltuieli –

–

Indicele de eroare estimat de 
Curte pentru ansamblul bugetului UE este 
de 4,8 2012 
(acesta fiind de 3,9 % pentru 2011). 

un nivel semnificativ de eroare în 2012. 
Nivelul de eroare estimat nu 

c

nejudicioase a resurselor financiare.
El constituie o estimare a sumelor 

care nu

.

neeligibili sau pentru proiecte neeligibile 

-au realizat cu 

normelo
În 2012, Uni

cheltuit 138,6  miliarde de euro; pentru 

aproximativ 80 

comun cu statele membre. 
Curtea a criticat 

statelor membre în acele cazuri în care 
dispuneau de , care 

erorilor,
cheltuielilor de la bugetul UE. 

Normele aplicabile perioadei 
curente de cheltuieli 2007-2013 

stimulente
încurajeze statele membre
într-un mod mai eficace sistemele de 

De exemplu, în cazul cheltuielilor 

se pierde banii de la bugetul UE.

UE, motiv ca toate le le

finalizarea normelor în materie de 
, care se vor aplica 

cadrului financiar 2014-2020.
Curtea de 

,
iar 

de gestiunea bugetului UE – în 
special în cadrul procedurii anuale de 

– de modul în 

De asemenea, statele membre 

partajate.
(Sursa: http://www.eca.europa.eu/)

Buletin elaborat de:
Lia Ioana CRI AN

Consilier pentru Afaceri Europene
e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro
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privire la gradul în care sunt afectate de 
eroare veniturile, ansamblul cheltuielilor, 

(grup de domenii de politici) în parte.

consolidate ale Uniunii Europene 
, sub toate 

aspectele semnificative, 
la 31 decembrie

subiacente conturilor UE aferente 
iului 2012 sunt conforme cu legile 

în vigoare sub toate 
aspectele semnificative. 

Angajamentele subiacente 
iului 2012 sunt 

în 
vigoare sub toate aspectele semnificative.

de 
control examinate sunt în 

subiacente conturilor. 
Toate grupurile de politici care 

sunt 
afectate de un nivel semnificativ de
eroare, indicele de eroare cel mai 
probabil
titlu de cheltuieli, subiacente conturilor, 
fiind de 4,8 %.

Indicele de eroare estimat pentru 
ansamblul cheltuielilor de la bugetul 
UE a înregistrat, din nou,
2012, de la 3,9 % la 4,8 %.

puncte 

-o Curtea în 

Din 2009, indicele de eroare
estimat a crescut în fiecare an

re în cei trei ani 
anteriori.

Grupul de politici Dezvoltare 

domeniul de cheltuieli cel mai expus la 
erori, indicele de eroare estimat pentru 
acesta cifrându-se la 7,9
de grupul de politici Politica

, cu un indice de 
eroare estimat de 6,8 %.

Domeniile de cheltuieli Ocuparea 
,

direct 
transporturi au prezenta
mai mari ale indicelui de eroare 
estimat.

care au fost afectate de erori din cadrul 
domeniilor care fac obiectul gestiunii 

coeziune), 
disp care 

erorilor respective.

considerabile a fondurilor la începutul 
perioadei de programare curente, a 
antrenat o acumulare de angajamente 
neutilizate cu o valoare echival

luni (217 miliarde 
iului 2012). 

o
presiune asupra bugetului disponibil

.

lung.

domenii bugetare ale UE, cadrul legislativ 
este c nu este 

suficient. 
Propunerile în domeniile 

i pentru perioada de 
programare 2014-

orientate spre cheltuieli), ceea ce 

prioritate mai curând aspectelor de 
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Conform unui raport publicat de 

mecanismele actuale de monit

stea la baza deciziilor legate de 

rioada 
2014-2020.

2007-2013, 
Uniunea Eur
100 de miliarde de euro pentru îndeplinirea 

Statele membre au angajat, de 
asemenea, 58 de miliarde de euro din 
resurse

Aceste programe sunt elaborate de 
statele membre, iar o
Comisie, sunt puse în aplicare de 
acestea.

statele membre s-au 
axat, într- , pe

-un mod eficient a rezultatelor.
De altfel, Consiliul European a 

cheltuit nu numai în mod 

În cadrul auditului, Curtea a 
SM

Comisia a acceptat programe cu 
obiective v

prin programele respective.

ale statelor membre, inform

stabilite. 
În fapt, în opinia auditorilor, Comisia 

sponibile 

privind rezultatele

Pot fi aduse (
aduse)

perioadei actuale în care se pot cheltui 

programare 2014-
o oportunitate 

rol central în cadrul noii politici de cheltuieli 

lui.
În acest raport special (RS nr. 

12/2013), intitulat „Pot demonstra 

cu privire la ceea ce s
realizeze prin intermediul cheltuielilor 

-
lor.

Un element-cheie în acest sens îl 
ui sistem de 

- „cadrul 

privire la cazurile în care cheltuielile sunt 

sunt necesare în 

actul de gestiune, pentru a informa 

fondurile europene au fost 

principiilor bunei gestiuni financiare. 

(Sursa: http://www.eca.europa.eu/)
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perioada 
e

Potrivit concluziei auditului, Comisia 
-o

vele politicii de 

Comisi

evaluarea pentru a pune în mai mare 

post din 2015 
cu privire la perioada de programare 
2007-

evaluare cu scopul de a produce în timp util 

comparabile, în special cu privire la 

-

sistemele de 
implementare a programelor de dezvoltare 

-
în cadrul proceselor de solicitare a 

evaluare;
isia ar 

bugetului UE pentru a consolida modul în 

se

ciclu financiar 2014-
Dezvoltare

seminar de consultare dedicat 

cadrul unui contract de

ce vor genera propuneri pentru noua 

Evenimentul -un 
ciclu de întâlniri cu cei care au accesat 

programare, în idea de a se aduce 

gestionare a acestor fonduri astfel încât 

mare.
Documentele 

disponibile pe pagina de internet a ADR Vest 
www.adrvest.ro
2014 – 2020), având ca teme central 

proiectelor POR 2014 – 2020; Polii de 
– ;

competitive –
; Sprijinul 

acordat de AM / OI 
beneficiarilor POR
comunicarea dintre A în cadrul POR.

(Sursa:www.adrvest.ro)
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EURO-

datoriei suverane au condus la 
adoptarea unor reforme succesive ale 
normelor UE, prin care se instituie 
sisteme de supraveghere a politicilor 

bugetar.
Noile norme (introduse prin 

monitorizarea bugetar

semestrul european, care este 
calendarul politic al UE.

ionale, o monitorizare 

– SM 

la soliditatea UEM
continuare,  

caracteristicile noului sistem:

COORDONARE PE TOT ANUL -
SEMESTRUL EUROPEAN

mecanisme diferite exista o imagine 
lor depuse la nivel 

SM nu puteau dezbate pe 
tema unei strategii colective pentru 
economia UE.

În cadrul semestrului european, 
lansat în 2010, SM

partenerii lor din UE.
SM

posibilitatea de a formula comentarii 

De asemenea, Comisia 
moni
îndeplinirea obiectivelor legate de crearea 

- care sunt 

termen lung, Europa 2020.
Un calendar bine stabilit
În fiecare an, ciclul începe în luna 

analiza 
(prin care se stabilesc 

SM

SM

mai mult de un an.

când SM
sunt evaluate 

aplicare
SM din zon

cu probleme fiscale sau financiare.
Noiembrie -

Raportul privind mecanismul de 

economice din statele membre.

cu deficite bugetare excesive), pe care le 
din zona euro.

Decembrie - statele membre din 
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Februarie/martie - Parlamentul 

, iar Comisia 

za 
rii, iar Comisia 

SM

(identificate în raportul privind 

Aprilie -
programele de stabilitate sau 

e

armonizate 

precedent, un element important pentru a 

îndeplinesc obiectivele fiscale.
Mai - Comisia propune 

politici,

, iar în 

Iunie/iulie - Consiliul European 

cadrul Consiliului, care
iulie.

Octombrie: SM din zona euro 

În cazul în care un proiect nu 
respect
unui stat membru, Comisia poate solicita 
modificarea acestuia.

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

O MAI MARE RESPONSABILITATE ÎN 

BUGETULUI
Pactul de stabilitate 

a fost instituit concomitent cu moneda 
, asigurând 

Acesta a fost reformat prin 
intermediul 
propuneri legislative (intrat în vigoare în 
decembrie 2011) 

monitorizarea bugetare (intrat în vigoare 
consolidat prin Tratatul 

(în vigoare din ianuarie 
2013,

datoriei globale: limitele de 3% din PIB 

datoriei: conform noilor norme, limita de 
60% din PIB - pentru 
datorie -

SM pot 
face obiectul unei proceduri aplicabile 

cheltuielile: conform 
noilor norme, cheltuielile publice nu 

-ului pe termen 
mediu, 

subiacente: Pactul d

structurali (luând în considerare efectele 

propriile obiective bugetare pe termen 

structural cu 0,5% din PIB pe an. 
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limitei globale de 3%, statele membre, în 

intensifice eforturile în perioadele de 

perioadele nefavorabile.
Un pact fiscal pentru 25 de 

state membre: Tratatul privind 
stabilita

ponderea datoriei în PIB este cu mult mai 
-

pactul fiscal. 
De asemenea, tratatul prevede 

deficitul structural (sau strategia de 
ajustare).

SM neze în 

bugetelor viitoare.

pe 

SM cu 
un deficit bugetar de peste 3 % din PIB 

de timp pentru a-

necesar (vezi cazul, în 2013, al 
Olandei, ).

de prevenire: statele membre sunt 

obiectivelor pe termen mediu, progresele 
înregistrate fiind evaluate în luna aprilie, 
când SM

- primele 

examinat n
termen de cel mult trei luni, iar Consiliul 
poate adopta un aviz sau poate invita SM

Avertizare timpurie

obiectivele pe termen mediu sau strategia 
d
avertisment SM, care trebuie aprobat de 

constituirea unui depozi

(pentru zona euro), care 
SM,

deficitelor excesive: SM care nu 

datoria fac obiectul unei proceduri 
aplicabile deficitelor excesive, care 

3 sau 6 un termen-
pentru corectarea deficitului.

tot anul, pe baza 

s
: pentru 

SM din zona euro, care fac obiectul 
procedurii aplicabile deficitelor excesive, 

În cazul în care deficitul nu este 

Amenzile se pot ridica la maximum 
0,5% din PIB când 

suspendare a fondurilor de coeziune 

euro). 
În paralel, celor 25 de state 

membre care au semnat Tratatul li se 
IB
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Noul sistem de vot: deciziile 

cadrul procedurii aplicabile deficitelor 
excesive sunt adoptate prin vot cu 

SM
În plus, cele 25 de SM care au 

folosind mecanismul de majoritate 

cadrul acestei proceduri, de exemplu 
SM 

deficitelor excesive.

INTENSIFICAREA SUPRAVEGHERII
ÎN ZONA EURO

unui SM din zona euro pot avea 

învecinate, impunând o supraveghere 
, pentru a limita problemele 

monitorizarea bugetare, intrat în vigoare 
la 30 mai 2013, a marcat începerea unui 
nou ciclu de supraveghere a zonei euro, 

SM (cu e
care fac obiectul unui program de 

octombrie, iar Comisia emite un aviz în 

Acest lucru permite o monitorizare 

Statele membre - care fac 
obiectul procedurii aplicabile deficitelor 
excesive -
periodice privind progresele înregistrate, 

SM din zona euro care fac obiectul 
procedurii aplicabile deficitelor excesive 

bugetare structurale detaliate (care 

fiscalitatea sau sistemul public de 

în mod durabil.
SM

l
mecanismului european de stabilitate 
sunt supravegheate mai atent, fiind 
obiectul unor misiuni periodice de 
evaluare organizate de Comisie, trebuind

sectoarele financiare.

SM ale 
putea avea „efecte negative 

programe complete de ajustare 
, decizia fiind 

la propunerea Comisiei. 
Aceste programe fac obiectul unor 

programului: SM vor face obiectul unei 
supravegheri ulterioare 
programului,

DEZECHILIBRELE 
MACROECONOMICE

Bazându-

sistem de monitorizare a politicilor 

din semestrul european. 

procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice
etape succesive:

prevenire: toate SM 

(în luna aprilie), iar 
.
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incl

Avertizare timpurie: cu ajutorul 
unui tablou de bord cu 11 indicatori, a 

economiilor SM în timp, se analize
ele pot fi afectate de dezechilibre. 

rezultatele acestei analize în Raportul 

SM

ii.
: Comisia 

SM
identificate în cadrul Raportului privind 

riscului de a se confrunta cu dezechilibre. 

acestea sunt excesive sau nu, iar SM 

pentru fiecare stat membru, în cadrul 

dezechilibrelor excesive: în cazul în 

excesive într-un stat membru, Comisia 
poate recomanda Consiliului ca SM

corective, cu termene-

, iar 
SM respectiv de-

politicil
corective sunt puse în aplicare.

Amenzi pentru statele 
membre din zona euro: amenzile se 

corectarea dezechilibrelor). 
Când

SM

SM o

Pot fi 
ra în cazul în 

care SM
baza planului (începând cu un depozit 

care se poate transforma într-

aprobate, cu excep
SM 

UN PROIECT PENTRU VIITOR
Reformele întreprinse în ultimii trei 

demonstrat cât de mult a crescut 

crearea uniunii economice

interesul tuturor membrilor zonei euro.
Proiectele Comisiei Europene 

zute în Proiectul 

noiembrie 2012. 

-a elaborat deja propria 
rea unui cadru de 

coordonare ex-ante a reformelor 

care pun în aplicare reforme dificile.
Aceste propuneri vor fi elaborate în 

Consiliului European.
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EURO-

Aprobarea programului 
”

 

Cultura, cinematografia, televiziunea, 
muzica, literatura, artele spectacolului, 

toarele conexe din Europa 
vor beneficia de mai mult sprijin în cadrul 
noului program al Comisiei Europene 

Parlamentul European. 
Având un buget de 1,46 miliarde 

EUR0  pentru 7 ani –
actuale - programul va 

i, 2.000 de 

De asemenea, programul va lansa 

lioane euro.
În opinia oficialilor europeni, 

programul este important mai ales pentru 

creeze noi locuri d
mai eficient la economia UE. 

Prin intermediul programului, mii de 

pentru sute de întreprinderi mici. 

init sectorul 

peste 20 de ani. 

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

sprijini cooperarea în materie de politici, 

ga din 2016. 
Capitalele europene ale culturii,

Marca patrimoniului european, Zilele 
patrimoniului european
europene (Premiul UE pentru patrimoniul 
cultural/Premiile Europa Nostra, Premiul UE 

ele sprijinite.

% din bugetul 
programului va fi alocat subprogramului 

% subprogramului Cultura. 
Maximum 13 % din buget va fi alocat 

componentei trans-
include sprijin pentru „birourile Europa 

din SM, pentru a-i consilia pe 

Aproximativ 60 de milioane EUR0 se 
vor aloca pentru cooperarea în materie de 

pentru sprijinirea de noi modele de afaceri.

% din PIB-ul 

peste 8 milioane de persoane

schimbul de know-how
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EURO-JURIDIC

Dreptul la ... un proces echitabil!

pachet de pr

procedurilor penale. 
Obiectivul este de a garanta 

-ar afla în UE. 

g

la 

primele etape ale procedurii, acest lucru 
fiind în special aplicabil în cazul 
persoanelor care fac obiectul unui 
mandat european de arestare. 

completarea unui ansamblu de trei acte 

s-a convenit din 2010: cel privind dreptul 

de a fi asistat de un avocat. 

proces echitabil. 

vor contribui la sporirea încrederii 
reciproce în sistemele judiciare ale 

Pachetul include cinci propuneri:

dreptului de a fi 
prezent la proces în cadrul
procedurilor penale

o

.
o sarcina probei revine 

persoanei suspectate sau acuzate.
o

persoanelor suspectate în scopul 
.

o

:
aceasta va asigura, în cazul copiilor, care
sunt vulnerabili din cauza vârstei, 

în toate etapele procedurii. 

drepturile sale. 
Copiii vor putea beneficia, de 

promptitudine cu privire la drepturile pe

de alte persoane potrivite), de a nu fi 

dreptul de a beneficia de examinare 

adu
O d

pentru 

care fac obiectul unui mandat european 
de arestare: ea 
persoanele suspectate au acces la 

ale procedurilor penale 
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persoanele arestate în temeiul 
mandatului european de arestare

Aceste propuneri legislative sunt 
completate de d
Comisiei adresate statelor membre:

O recomandare privind 

persoanele vulnerabile suspectate sau 
acuzate în cadrul unor proceduri penale: 

vulnerabile (de exemplu, persoane care 

speciale sunt luate în considerare în 
cadrul procedurilor penale. 

pr
o „inegalitate a mijloacelor”. 

O recomandare privind 
pentru 

persoanele suspectate sau acuzate în 

persoa

9 milioane de proceduri penale în 

La 9 martie 2010, Comisia 
E

instituie standarde comune la nivelul UE 
pentru toate procedurile penale. 

Comisia a propus norme care 

or 
suspectate servicii complete de 

membre în cadrul Consiliului. 
Statele membre ale UE au avut un 

termen de trei ani pentru a adopta aceste 

 

Directiva privind dreptul la 

procedurilor penale

Acest act legislativ a fost urmat de 

informare în cadrul procedurilor penale, 

, privind dreptul de a fi 

Prin propunerile prezentate,
foii de 

parcurs
conform Programului de la Stockholm.

În lipsa unor standarde comune 
minime de asigurare a unor procese 

Drept urmare,

mandatul european de arestare, ar putea 
  

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Consolidarea încrederii în 

Aceasta a fost tema unei 
– „Assises de la Justice” -

Bruxelles. 
Punctul de plecare a fost un 

pachet format din cinci documente de 
dezbatere prezentate de Comisie, 
referitoare la dreptul civil european, 

administrativ european, precu

fundamentale în UE. 

Obiectivul este de a consolida 
a

-au
înregistrat la eveniment, transmis pe 

#EUJustice). 

Înainte de acest eveniment, 

Eurobarometru

– fapt 

unice în anii '90. 

consolidarea încrederii. 

fiecare stat membru este importa

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

r

regul 
sistemul juridic al UE. 

Un Eurobarometru privind 

În timp ce doar 22% dintre 

,

întreg teritoriul Uniunii sau în cazul în 

dar nivelul de încredere 
SM la 

altul, de la 85
Finlanda) la 24% (în Slovenia). 

în ceea ce 

Principal

persoane 
s

în cazul în care ar exista 
alternative
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EURO-MEDIU

„celor trei «r»”,–
re r recicleze, prima 

Cu ocazia 
(EWWR), 

Obiectivul a fost de a spori gradul 
de sensibilizare cu privire la modul în care 

asemenea, încuraja dezbaterile privind 

unilor pentru 

programul UE LIFE+ în 

nu sunt membre ale UE. 

a propus noi 

privind reduce

testa instrumente de comunicare ce 

culminant cu ocazia Zilelor tematice de 
-au

petreceri în care se fac schimburi de 
obiecte. 

În s a
fost 
care va avea loc în 10 mai 2014. 

va lansa voluntarilor provocarea de a 

Obiectivul este 

lor de gestionare.

de la 300 de kg., la 700 de kg.
te dintre acestea 

enorme între SM – în unele state membre, 

ratele de reciclare ating 70 % , în timp ce 

euri.
C

-
a a

precedente, aceasta a înregistrat un 

ei
peste 25 e comunicare în 

Directiva-

( ),

una din 
Un studiu elaborat de Comisie 

estime

conduce la economii de 72 de miliarde de 

de miliarde de 
este 400 000 locuri de 

evaluare a obiectivelor sale în materie de 

acesteia vor contribui la o revizuire a 
politicii în domeniu în 2014.
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Ratificarea celei de a doua etape 
a Protocolului de la Kyoto

 

actele legislative necesare pentru ca 

(2013-2020) a Protocolului de la Kyoto

-au
anga

reducere cu 20 % a emisiilor lor combinate 

i ani de 
-au ales. 

Acest angajament de reducere este 
compatibil cu pachetul legislativ 

înaintate de Comisie sunt: o propunere de 
decizie a Consiliului privind ratificarea 

Protocolului de la Kyoto prin care se 

Consiliului 
privind aspectele tehnice legate de 
punerea în aplicare a celei de a doua 
perioade. 

Decizia de ratificare 
Decizia de ratificare permite UE, în 

calitate de parte la Protocolul de la Kyoto, 

Decizia s

angajamentul de reducere a emisiilor cu 
20 %. 

rivind 
emisiile din cadrul schemei UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), care va ajunge în 2020 la un 
nivel cu 21 % mai redus decât nivelurile 
din 2005. 

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

Aspecte tehnice privind punerea 
în aplicare 

Propunerea de regulament privind 
aspectele tehnice legate de punerea în 

serie de aspecte tehnice legate de 
punerea în aplicare a celei de a doua 
perioade de angajament. 

Ambele propuneri sunt transmise 

procesele de ratificare la

simultan instrumentele de acceptare 
respective la ONU , ceea ce va permite 
int

Modificarea Protocolului de la 
Kyoto prin care se instituie a doua 

nd

Doha, în Qatar, în decembrie 2012. 

angajament, ca parte dintr-un pachet de 
:

de limitare a emisiilor pân
% din 

angajamente aferente perioadei anterioare 
anului 2020; 

2015 a unui nou acord global în domeniul
climei.
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EURO-

externe

În ultimele luni, au existat semne 

în primul trimestru al anului 2013, 

PIB-
constant de-a lungul acestui an.

anului 2012 în UE. 
Pe 

anul acesta a PIB-
-0,4% în zona euro.

accelera treptat pe parcursul perioadei de 
la 

1,9%, respectiv 1,7% în 2015.

cazuri prin reforme structurale de 

Acest lucru a dus la ameliorarea 

Cu toate acestea, pe fondul unor 
perspective mai slabe pentru economiile 

c
R
Dezechilibrele macroeconomice 

Cu toate acestea, actuala ajustare 

-a

aceste elemente nu s-

grave din trecut. 
a se 

brute 

perc
Având în vedere progresele 

perioadei de prognozare. 

al c

restul lumii.

-

.

ro, ratele fiind 
apropiate de 1,5 %.

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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statelor membre vulnerabile s-au
ani. 

state membre vulnerabile vor înregistra în 
acest an excedente de cont curent.

Efortul decisi
locul unui ritm mai lent de consolidare

Reducerea deficitelor publice 
generale va continua, astfel încât, în 

% din 

ce ponderea datoriei în raport cu PIB-ul 

96% în zona euro. 

în mod semnificativ în 2013 cu 
peste 0,5% din PIB în ambele zone, ca 

în aplicare în mai multe state membre. 
Conform proiectelor de buget 

pentru 2014 disponibile înaintea datei 
re 

va continua în 2014, într-un ritm mai lent. 

-au

atins deja obiectivele pe termen mediu în 

structurale.
Riscuri mai echilibrate
Previziunile a

procesul de ajustare necesar, aflat în curs 

înc
unor politici 

decisive, riscurile privind integritatea 

în sens pozitiv, legate de posibilitatea ca 
reformele aplicat
genereze mai multe efecte pozitive mai 
repede decât se preconizase. 

Con

Ministerul
o sesiune de instruire cu 

tema „
disponibile local, în .

Temele abordate au fost: 

cadrul proiectului 
coordonat de Programul 

Publice în part

–

beneficia un – teritoriale din cadrul regiunilor de dezvoltare.
(Sursa:www.adrvest.ro)
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EURO-PROTECT

nedivulgate (secrete comerciale) pentru a 

prin
abuzive a secretelor comerciale pot 

produsele care 

utilizate în mod abuziv. 
Potrivit unui sondaj recent, în 

ultimii zece ani, o întreprindere din cinci a 

furt al secretelor sale comerciale. 
a

-how-

secretelor lor comerciale. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/)

Actualul sistem fragmentat are un 

ofere întreprinderilor un nivel adecvat de 

în care secretele lor comerciale sunt 
furate sau utilizate în mod abuziv. 

Acest sistem s

-
how-

El va favoriza, de asemenea, 

cadrul unor proiecte comune, bazate pe 
colaborare în domeniul CDI.

este unul dintre pilonii „Strategiei UE 
2020”, Comisia s-

domenii complementare domeniului 

(DPI), cum ar fi secretele comerciale.

întreprinderi de toate dimensiunile, din 
toate sectoarele economice, pentru a 

precum procesul de fabricare a 
de

-how-ul utilizate pentru 

exclusivitate. 
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EURO-JOB

Reforma în 10 puncte

În cadrul bugetului 2014-2020, 
politica de coeziune va investi 325 de 
miliarde EURO
regiunile Europei, pentru atingerea unor 
obiective comune la nivelul UE legate de 

ntru combaterea 

pârghie al instrumentelor financiare, 
impactul global estimat va ajunge probabil la 
peste 500 de miliarde EURO.

Reforma politicii de coeziune va 

care vor fi adaptate la nevoile individuale ale 

Elementele principale ale reformei: 

fie

< 75 % din media UE-27);

75 % din media UE-27); 
regiuni mai dezvoltate (PIB > 

90 % din media UE-27).
2. Orientarea resurselor înspre 

.

concentra înspre 4 domenii prioritare: 

carb

mai dezvoltate: 80 %). 
Circa 100 de miliarde EURO vor fi 

dedicate acestor sectoare, dintre care 23 de 
miliarde EURO pentru sprijinirea unei 

dioxid de 

energie din surse regenerabile). 

separate legate de utilizarea resurselor 

- 12 %, mai dezvoltate:
20 %). 

Circa 66 de miliarde EURO vor fi 

prin Fondul de coeziune.
Prin Fondul social european (FSE), 

politica de coeziune va contribui în mod 

20
membru
acestui obiectiv). 

Alocarea FSE se va stabili conform 

O. Noua 
ri”, 

O

tineret. 

.

identifice cu precizie modul în care vor 

obiectivelor. 
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Acest lucru va permite monitorizarea 
de folosire a

resurselor financiare. 

cele mai bune vor putea primi fonduri 
suplimentare (dintr- -

de accesarea fondurilor, pentru asigurarea 

exemplu, strategiile de „specializare 
i

mediului de afaceri, strategiile de transport, 

domeniul mediului, strategiile de combatere 

5. Stabilirea unei strategii comune 

.

Fondul de coeziune 

pescuit). 

precum Orizont 2020, mecanismul 
Conectarea Europei sau Programul pentru 

printr-un set de reguli comune pentru toate 

ile mai simple, 

-coeziune”).
7. Accentuarea dimensiunii urbane 

a politicii
minime de resurse din cadrul FEDER pentru 
proiecte integrate în o
cheltuieli în zonele urbane. 

transfrontaliere

9. Asigurarea unei mai bune 

ansamblu. 

formele relevante 

-numitei 

m
structurale importante. 

intense a instrumentelor financiare
-

accesului acestora la credite.

intermediul fondurilor UE, prin reguli 
comune, prin extinderea domeniului lor de 
u

Accentul pus pe împrumuturi mai curând 

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

Organismele modificate genetic –
OMG

Organismele modificate genetic 
(OMG-uri) sunt autorizate la nivelul UE, de 
la caz la caz, în urma unei cereri 

Cereri pentru cultivarea de OMG-uri 
pot fi depuse în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 privind produsele 
aliment
sau în temeiul Directivei privind 

organismelor modificate genetic (Directiva 
2001/18/CE). 

În ambele cazuri, statele membre 

modificate genetic pentru cultivare. 

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authori
sation/index_en.htm

Da. 
genetic – MON810 –
UE în scopuri comerciale.

produs - autorizat în 1998-

– sfredelitorul european al 
porumbului. 

În 2012, MON 810 a fost cultivat în 
principal în Spania (116 306 hectare), 
Portugalia (9 278 hectare), Republica 

România 
(217

1,35 % din cele 
9,5 milioane de hectare de porumb 
cultivat în UE % din cele 55,1 
milioane de hectare de porumb modificat 
genetic cultivate în întreaga lume.

În 2010, un cartof modificat 
genetic cultivat pentru amidon,
cunoscut drept cartoful „Amflora”, a fost 

Nu mai este cultivat în UE 
începând din 2011.

interzis deja cultivarea organismelor 
modificate genetic?

Da. Opt state membre (Austria, 
Bulgaria, Grecia, Germania, Ungaria, 

) au adoptat 

cultivarea porumbului modificat genetic 
MON810 pe teritoriile lor.

În a fost, de asemenea, în 

Conseil d’Etat francez. 
Toate clauzele de salvgardare 

înaintate EFSA au fost declarate 

De ce trimite Comisia un proiect
de decizie de autorizare pentru 
porumbul Pioneer 1507?

În 2001, întreprinderea Pioneer a 
depus o cerere pentru autorizarea 

porumb, precum sfredelitorul european al 
porumbului) pentru cultivare în temeiul 
Directivei 2001/18/CE privind diseminarea 

modificate genetic.

aceasta nu a prezentat Comitetului de 
reglementare spre votare o decizie de 
autorizare a porumbului respectiv. 

La data de 26 septembrie 2013, 

temeiul Directivei 2001/18/CE
nu a transmis Consiliului o propunere în 
temeiul articolului 5 alineatul (4) din 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului.

În conformitate cu articolul 266 din 
prin urmare, 

întârziere Consiliului un proiect de decizie 
de autorizare pentru porumbul 1507. 
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Pentru a asigura un nivel înalt de 

modificat prin includerea 

ire la 

membre, Comisia a publicat, în iulie 2010, 
o propunere de Regulament de revizuire a 
Directivei 2001/18/CE pentru a furniza 
temeiul juridic pentru statele membre 

.
Dat

-urilor în anumite 

recurge la clauze de salvgardare care nu 

În iulie 2011, Parlamentul 
-a dat avizul la propunere. 

În cadrul Consiliului, în pofida 
le

consecutive, în spe
-a putut 

o minoritate de state membre. 

acestor SM care au adoptat 

statelor membre în favoarea propunerii.

cultivarea?

.
Având în vedere, de asemenea, 

Parlamentul

-uri pe 
teritoriul lor, în conformitate cu metoda 

Care sunt plantele modificate 
genetic autorizate UE pentru 

-o

de OMG-uri autorizate pentru utilizare în 

porumb, 8 tipuri de bumbac, 7 tipuri de 

microorganisme.
Lista plantelor modificate genetic 

precis al 

genetic, care poate fi consultat la adresa: 
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/
index_en.cfm

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