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statelor membr

ere, de sporire a 

2013-2014. 
Luate în ansamblu, acestea 

pentru economia UE.
În cadrul pachetului de 

culminant al celui de al treilea semestru 
european de coordonare a politicilor 

de decizii în temeiul procedurii aplicabile 
deficitelor excesive. 

De altfel, oficialii europeni 
este momentul

intensifice reformele economice 

Este singura modalitate de a 

–
semn

a
Europei. 

Ele 
ate

membru al UE.

mesaje-cheie. 

procesul de reechilibrare este în 

Majoritatea statelor membre 

gradul de competitivitate. 

impactul acestor eforturi au un caracter 
diferit. 

aplicare mai rapid. 

pentru a garanta 

Pot fi depuse mai multe eforturi 

antreprenoriatului din punctul de vedere 
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resurselor. 
În plus, trebuie 

-

bancar.
Pachetul 

o comunicare în care sunt 
prezentate principalele concluzii ale 

UE;

câte un set pentru fiecare stat membru –
ia Greciei, a Irlandei, a 

–
distinct pentru zona euro în ansamblu. 

n
fiecare stat membru.

analize detaliate care stau la 

de documente de lucru ale serviciilor 
Comisiei (câte unul pentru fiecare stat 

le 
prezentate în cadrul semestrului 
european, Comisia a adoptat, de 
asemenea, o serie de decizii în temeiul 
procedurii aplicabile deficitelor excesive. 

public, 

de 3 % din PIB-ul UE (Ungaria, Italia, 
Letonia, Lituania, România, Malta. 

1.

Recomand

sociale înregistrate de fiecare stat 
membru

În luna martie 2013, statele 
membre au convenit asupra celor cinci 
pr
2013: 

de creditare a economiei, promovarea 

abordarea aspectelor 

comisarilor. 
Acestea sunt elaborate în urma 

gradului de punere în aplicare a 

a unei analize detaliate a programelor 

prezentate de statele membre în luna 
aprilie. 

Programele de stabilitate sunt 
înaintate de statele membre care fac 
parte din zona euro, iar programele de 

membre care nu fac parte din zona euro. 
Programele respective stabilesc 

planurile în materie de fina
sustenabile. 
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în Strategia Europa 2020.

documentele de lucru ale serviciilor 

domenii precum impozitarea, pensiile, 

rândul tinerilor.

unui program (Grecia, Portugalia, Irlanda 

specifice, deoarece conformitatea 
acestora cu programele de ajustare 

cadrul unui proces distinct, mai intens. 

2. Decizii în temeiul procedurii 
aplicabile deficitelor excesive

cin

De asemenea, Comisia a 

în cazul Maltei. 
În plus, Comisia a adoptat 

prelungirii termenelor de corectare a 

De asemenea, Comisia a 

pentru corectarea deficit

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

României

elaborate pentru

domenii:
1. Implementarea programului 

preventiv

2.
de impozitare sustenabile 

3. Reforma sectorului de 

4.

5. Reforma sistemului de 

6.

7. Mediul de afaceri 

8.

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

Valorificarea la maximum a fondurilor UE pentru c

 

UE. 

le majore de 

pierdute din cauza lipsei de timp pentru 
cheltuirea banilor sau din cauza 

climatul economic actual. 

cererile primite din partea guvernelor 

mentului 

mobilizarea a aproximativ 500 de 

Aceasta ar majora

Acest lucru ar putea prelungi cu 

bugetelo
fonduri noi de la UE.

A

pentru a cheltui banii politicii de 
coeziune. 

strategice — de exemplu, pentru a 
stimula competitivitatea IMM-

tineri.
În acest sens, oficialii europeni 

Comisia
trebuie 

l încât 
ni pe calea 

olitica de 
coeziune fiind unul dintre principalele 
instrumente ale UE pentru a realiza 
acest lucru. 

adoptate vor 

: pentru a crea 

ajutându-

cercetarea. 
iu 

ele nu pot înlocui 
a 

care au determinat 
de cheltuieli a UE aferente politicii de 
coeziune în care fac parte din 
program.
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avut succes în

Slovacia, ca urmare a deciziilor 
Consiliului European, 
posibilitatea de a folosi fondurile UE 
acolo unde este cel mai mult nevoie de 
ele. 

De aceea, c e

stimulent pentru a-
eforturile

„suplimentare” (2011), a înregistrat o 

puncte procentuale, 

- Irlanda, Ungaria, Letonia, 
etc.

o 

va putea 
%, 

%. 
În mod concret, ea corespunde 

la aproximativ 500 de milioane de euro 
în 2014,
Cipru ( ajutor 
financiar al unui program de ajustare 

solicitarea privind viitorul buget al UE -
pe care Consiliul European din 
februarie 2013 a adresat-o Comisiei -

Fondurile alocate statelor 
membre în cadrul politicii de coeziune 
se împart în sume anuale care trebuie 
cheltuite în decurs de 2-3

sub numele de regula „N+2 sau N+3”, 
N fiind anul în care sunt alocate 
fondurile. 

care nu este so
membru

e întoarce la bugetul total al 
UE.

Propunerea Comisiei extinde 

care, altfel, ar fi expirat în 2013
acestora o mai mare libertate de a 

reducând riscul de pierdere a
fondurilor.

(sursa:www.fonduri-structurale.ro)
Buletin elaborat de:
Lia Ioana CRI AN

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

Drepturile fundamentale devin o realitate
 

 

Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene a 
devenit obligatorie din punct de vedere 
juridic, impactul ei este din ce în ce mai 
evident. 

legi

fundamentale într-o realitate pentru 

al treilea raport anual privind aplicarea 
Cartei drepturilor fundamentale a UE, 
prezentat recent

legate de drepturile fundamentale, faptul 

coerent pentru protejarea drepturilor 
fundamentale ale persoanelor. 

nou 
material privind progresele înregistrate în 

2013 privind ce
De altfel, în opinia oficialilor 

europeni, drepturile fundamentale 
E, 

.
De aceea, 

luând ntru a 
pune în aplicare drepturile fundamentale 

UE -

un proces echitabil. 

Carta drepturilor fundamentale a 
UE nu este un simplu document, ci devine 
o realitate pentru cei 500 de milioane de 

ansamblu cu
drepturile fundamentale au fost puse în 
aplicare în UE pe parcursul anului trecut. 

El 

unci când acestea 

aplice Carta doar în cazurile în care 

capitole, care corespund celor 
ale Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene: 
Egalitatea, Solidaritatea, Drepturile 

.
El 

drepturile fundamentale invocate cel mai 
eni în 

(18 % din toate scrisorile legate de 
drepturile fundamentale adresate 

%), accesul la 
%), libertatea de alegere a 

%), 

(4,5
personal (4 %) (a se vedea anexa pentru 
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Carta într-o realitate

pentru a promova Carta

În cazurile în care UE are 
Comisia poate 

Exemple de propuneri 
prezentate de Comisie în cursul anului 
2012: 

datelor cu caracter personal;

accelereze progresul spre asigurarea 
unui mai bun echilibru de gen în consiliile 
de adm

drepturilor victimelor.
În calitate de gardian al tratatelor, 

în care este necesar pentru a se asigura 

Exemple de proceduri de 
în 

2012:

mativ 274 

profesie, de la 70 la 62 de ani. 

pensionare obligatorie est

tratament (Directiva privind interzicerea 

sex sau al 

invocarea acest
atunci când este implicat dreptul 

tern al 

legislative interne.

Europene ce în ce mai 

motivarea lor s-a dublat, de la 43 în 2011 
la 87 în 2012. 

De asemenea, atunci când au 

preliminare), 

peste 50
Trimiterile din ce în ce mai 

un sistem mai coerent de 

este pus în aplicare dreptul UE. 

drepturilor omului.

O mai mare sensibilizare a opiniei 

În cursul anului 2012, Comisia a 
primit peste 4.

parlamentarilor europeni cu privire la 
aspecte legate de drepturile 
fundamentale. 
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Cele mai multe scrisori (58 %) s-au 

se aplice.

Comisiei de sensibilizare a opiniei publice 
cu privire l

dau rezultate: în 2010, 69 %
dintre scrisori s-au referit la cazuri care nu 

Raportul privind progresele 
înregistrate în materie de egalitate de gen 
în 2012

Recent a fost publicat un raport 
separat privind progresele înregistrate în 

fundamental la egalitate. 
Din acest femeile 

-

principal venitul familiilor lor. 

crescut de la 55 % în 1997 la 62,4 % în 
prezent, care este, în continuare, mult mai 

%). 

apropiau încet de valorile înregistrate în 

e
.

cu 

cele mai înalte niveluri decizionale.
Propunerea Comisiei privind 

echilibrul de gen în cadrul consiliilor de 

procesul decizional, iar cifrele pentru anul 

ea mai mare 

-au realizat 

domeniilor. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor 

priv

eforturi suplimentare. 

vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 
decembrie 2009, Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene a

fundamentale – precum libertatea de 
caracter 

personal –

În octombrie 2010, Comisia a 
adoptat o 

.
Comisia a elaborat o 

control în domeniul drepturilor 
fundamentale” pentru a consolida 
evaluarea impactului pe care propunerile 
sale legislative îl au asupra acestora.

De asemenea, în urma unei 

European, Comisia s-

chestiuni legate de drepturile 
fundamentale 
privind aplicarea prevederilor Cartei, 
pentru monitorizarea progreselor realizate. 

consultate prin intermediul portalului 
european e- .

(sursa:http://ec.europa.eu/)
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consolidare a drepturilor 

e se 

lor de zi cu zi.

-i

mai bine drepturile lor la nivelul UE, de la 

Printre principalele propuneri se 

-

Cu ocazia Anului European al 

-au
cu care s-au

precum moneda euro pentru uniunea 

De aceea, s de 
consolidare a drepturilor 
cotidiene -

participarea la procesul decizional 
european etc.

în Tratatul de la Maastricht a drepturilor 

sunt întotdeauna o realitate .
Acest lucru a fost confirmat de 

-

cu care 12.
exemple de obstacole birocratice cu care 

Sondajele Eurobarometru privind 

de cu 

primite din partea publicului cu privire la 
drepturile UE prin intermediul serviciului 

datoriilor suverane, trebuie abordate 

calificate în al

Acest demers este cu atât mai 

Raportu

domenii
, printre care amintim câteva:

1.

UE

extindere peste termenul actual 
obligatoriu de trei luni a dreptului 

,

E, 

prin stabilirea unui cadru de 
calitate pentru stagii

2.
statele membre

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

prin documente europene standard 
facultative -ar putea 
utili

prin facilitarea 
transfrontaliere în UE a certificatelor de 

ehicule.
3. Protejarea celor mai 

vulnerabile persoane din UE

prin elaborarea unui document 
UE cu privire la handicap
recunoscut reciproc în întreaga UE, 

persoane cu handicap pot beneficia, la 
rândul lor, de avantajele aferente 

prin propunerea unui set de acte 
normative care în 
continuare drepturile procedurale ale 

, în special cele ale copiilor

4. Eliminarea obstacolelor care 

prin 
de s
transfrontaliere pentru sume mici atunci 

procedura 

precu
lucrând la un instrument online 

produselor digitale

nivel transfrontalier.
5.

cu privire la UE

prin punerea la 

instrumente de formare electronice

legate de rezolvarea 
problemelor lor.

6. Consolidarea particip

.
Practica de a-

-

celui mai recent raport privind aplicarea 
Cartei drepturilor fundamentale a UE, 
inclusiv drepturile privind 
cu caracter personal.

Ea 

în punerea în aplicare a drepturilor 

Primul rap
fost adoptat în 2010, de atunci Comisia 
a prin:

consolidarea drepturilor de care 

teritoriul UE;

milioane d

într-
interzicerea comisioanelor 

pentru a proteja persoanele care 

consolidarea dreptului la un 

(aproximativ 8 milioane de proceduri pe 
an;

clarificarea drepturilor de 
proprietate pentru 16 milioane de cupluri 
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EURO-TRANSPORT

Acordul „istoric” privind 

transport
 

Recent s-au pus bazele Acordului 

privire la propunerile de a transforma 

tr-
-T), care 

Acordul va face 
vest, înlocuind transporturi actual cu o 

cu , ceea ce 
constituie un pas înainte important pentru 

competitivi

europene.
Fin

mecanismului Conectarea Europei (pentru 
perioada 2014-2020) se va concentra, de 

transformând-o într-
-

trafic 
va fi în mare 

regionale din fonduri destinate 
transporturilor, inclusiv noi instrumente de 

mult 30 de minute dista

transport va oferi 

Acest acord, la care s-a ajuns în 
cadrul negocierilor trilaterale dintre 
Parlament – Consiliu - Comisie

l European.

pune 
accentul pe proiectele izolate. 

,
unei metodologii obiective. 

Noul regulament prevede termene 

sunt puse în aplicare cu titlu prioritar.

.
va fi

, urmând a fi
sistemul european de semnalizare 

parcare de- i
centrale pentru utilizatorii comerciali. 

Combustibilii alternativi ecologici 

centrale pentru a promova dezvoltarea 

de utilizare a acesteia eficiente din punctul 
de vedere al resurselor. 

Politica
mai importante elemente - proiectele 

intermodalitatea între mijloacele de 
transport. 

Coordonatorii europeni vor sprijini 

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

rutiere — 6 mai —
Comisiei Europene 

pietonilor”. 

si
- long short walk)

prin Bruxelles. 

oficialii europeni, UE are un palmares 
uimitor la nivel mondial în materie de 
sigu

zonele urbane, iar aceste riscuri sunt 

având în vedere intensificarea traficului în 

De aceea, acest aspect trebuie 

cu toate ocaziile, inclusiv cu ocazia Zilei 

organizate de ONU.

30.000 de victime înregistrate anual pe 
drumurile europene (28 000 în 2012), în 
medie, 21 % sunt pietoni, 7

mopede. 70 % din cazurile de deces în 

urbane. 
motive de îngrijorare 

-

survenite în urma accidentelor rutiere. 

decesele survenite în urma accidentelor 

sau un ciclist.

Printre riscurile întâmpinate în 

la trafic, resp
între

mai 

vulnerabili
zonele urbane, printre care amintim:

Noile norme ale UE propuse 
pentru proiectarea cabinelor de camion, 

,

privind mobilitatea

(http://ec.europa.eu/transport/themes/urba
n/urban_mobility/index_en.htm),

ic vulnerabili 
(www.civitas.eu),

(gen sistemele de detectare a 
pietonilor/
(http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/
action_plan/its_and_vulnerable_road_users_e
n.htm),

(http://www.erscharter.eu/ro/node).

Tabloul de bord al 

(http://bookshop.europa.eu/ro/road-safety-
2012-pbMIAB12001/).

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 13 

 

Servicii de informare pentru  

regulamente pentru a promova 
introducerea unor „servicii de informare
inteligente”, cum ar fi avertismentele în 

Serviciile de informare pot fi 
furnizate prin diferite mijloace, cum ar fi 

-

î
De altfel, sistemele inteligente fac 

transportului.

care n

nou pe drumul cel bun spre îndeplinirea 

auzate de accidente 

Cu toate acestea, 75 de persoane 

fiecare zi. 
Printre cele mai frecvente cauze ale 

alunecoase, ia (15%) din 

zonelor de accident neprotejate. 
De asemenea, parcatul periculos 

anual 44 

de informare inteligente ar putea reduce 

De asemenea, ele vor reduce 
întârzierile cauzate de accidente rutiere, 
emisiile de CO2, costurile de reparare a 
infrastructurii petrecut de 

de
parcare ( ).

Noile regulamente nu fac 
obligatorie introducerea serviciilor de 
informare, iar
furnizorii de servicii care 

informare

pericolele de pe drum 
Primul regulament va asigura 

costuri suplimentare fi 

drum. 
Pentru a preveni o proliferare a 

serviciilor incompatibile, regulamentul 

care serviciile de informare (tipul, locul 
incidentulu
auto etc.) 

Obiectivul Comisiei este ca serviciul 

transfrontalier, statele membre trebuind 
identifice drumurile pe care 
serviciile de informare.

a
,

prevenind 
camioanelor pe banda de refugiu.

De asemenea, regulamentul 

continuitatea serviciilor de informare în 

nivel transfrontalier.
(sursa:http://ec.europa.eu/)
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dardizate pentru 

sigura
Statele membre vor selecta „zone prioritare pentru parcarea camioanelor”: acolo 

-

iunie.

Modernizarea a 300 de porturi 
maritime cheie

 

transport ulterior în 319 porturi maritime 
cheie de-a lungul coastelor Europei. 

conferindu-

74

cantitate trece în prezent doar prin trei 

Acest dezechilibru între 

congestionar

consumatori. 
Noile propuneri ar putea genera, 

miliarde EURO

porturile 

noastre de transport de restul lumii. 

de unele dintre 
lume,

De aceea, mai multe dintre porturile 
europene 
standarde ridicate, respectiv servicii 
portuare la nivelul secolului al XXI-lea, 
pentru a 

noi .
Porturi mai eficiente
Comisia propune proceduri 

la desemnarea 
furnizorilor de servicii portuare
norme pentru prevenirea abuzurilor de 

din partea operatorilor cu drepturi 
exclusive.

consultativ al utilizatorilor porturilor. 

Comisia va prezenta propuneri pentru 

administrative în porturi înainte de sosirea 
-numitele propuneri referitoare la 

(sursa:http://ec.europa.eu/)
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Conexiuni mai bune cu 
hinterlandul

mecanismului „Conectarea Europei” se va 
axa acum pe proiectele destinate porturilor 
identificate printre domeniile prioritare de 

-numitele planuri de 
coridor TEN-

navigabile in

un rol activ în acest proces, spre exemplu 

fluxurile de trafic.

bazat pe un model comercial
Propunerea extinde libertatea 

porturilor de a percepe taxe de utilizare a 

modului de stabilire a

e cele 

ustificat 

De asemenea, porturile vor putea 

Dialogul social
Începând cu luna iunie, Comisia va 

crea un „Comitet de dialog social pentru 

asupra acestora. 

în 2016 progresele înregistrate. 

Comisia va creea, în pre
sector

porturile au fost reglementate 
ind 

).
200 de 

porturi maritime. 
cele 319 

, porturi considerate deja 
prioritare în cadrul propunerilor Comisiei 

transport (TEN-T) – 83 de porturi în 

cheie referitoare la transportul maritim 

adoptat de Comisie în octombrie 2012.

privind atribuirea contractelor de 
concesiune (care se va aplica 

pentru pasageri), vizând stabilirea de 

asigura acordarea concesiunilor într-un
mod nediscriminatoriu. 

legislative necesare pentru realizarea 

membre. 
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în sprijinul Strategiei pentru 
regiunea

 

în regiune. 

domeniil

Prezentate la reuniunea la nivel 
înalt de la Bratislava, grupurile respective 

Strategiei

regiune. 
Strategia UE pentru regiunea 

, conform oficialilor 
europeni, 

printr-

real prin furnizarea de date bazate pe 

-

e cu diversitatea sa 

excelent exemplu de cooperare 

în afara acesteia, noile grupuri putând 
sti

grupurile în domeniul 

vor examina 

irigarea, dezvo
Grupul responsabil cu datele

domenii precum biodiversitatea, 

ursele 

punct de acces la date comun pentru 
întreaga regiune, prima versiune 

acestui an. 
Grupul responsabil cu 

specializa va analiza 

Grupurile vor reuni comunitatea 

Partenerii vor alege grupul 

lor nd 

Grupurile vor încuraja cooperarea 
nu numai în rândul oamenilor de 

procesul de elaborare a politicilor.

va întruni periodic, factorii de decizie 
po
reuniuni de informare. 

I Strategiei UE pentru 

a

Comisiei 
Europene, Centrul Comun de Cercetare 
(Joint Research Centre - JRC)

navigabil .

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

Atlantic. 
pra 

alinierii eforturilor depuse de cei trei 
parteneri pentru observarea oceanului. 

resurselor sale. 

Oceanul Arctic, în special în ceea ce 

EUR. 
„De

cooperarea pentru Oceanul Atlantic” a fost 

Irish Marine Institute) din Galway.

ic
interes în special pentru cele cinci state 

Oceanului Atlantic va fi, în multe domenii, 
mai eficien
transatlantic. 

identificate în cadrul acordului cuprind:
observarea oceanului,
schimbul de date, cum ar fi cele 

aciditatea,

coordonarea infrastructurilor de observare, 

de cercetare,

resurselor oceanice,

habitatelor bentonice,

,
ndarea 

.
ncepând din 2002, 

miliarde de euro în peste o mie de proiecte 
de cercetare în domeniul marin, printre 
care amintim câteva:

proiectul ice2sea, cu durata de 

EURO

-a lungul 
coastei continentului european,

pr
anticipare MyOcean, în valoare de 62 de 
milioane EURO,

proiectul Euro-Basin, cu durata

EURO

impact asupra ecosistemelor Atlanticului 

naturale la presiunile antropice. 
Prin intermediul proiectelor 

EuroFleets, UE depune, de asemenea, 

flotelor europene de cercetare.
, prezentat de 

Comisie la 13 mai 2013, are ca obiectiv 

maritime în zona Oceanului Atlantic. 

statele atlantice membre ale UE, regiunile 

unile 
„economia 

de mediu în Oceanul Atlantic.
Actuala Strategie în domeniul 

a UE a fost 

-cheie pentru a reconcilia 

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 18 

 

EURO-ELECTRONIC

electronicii
 

o

micro-
semiconductor

I te 

calculatoarelor, existând astfel riscul ca 

la nivel regional pentru 
transformare, cu atât mai mult cu cât 
sectorul ele
competi

într-un context mai larg, o 

celelalte sectoare, de la sectorul energetic 

În aceste n sector al 

cipuri la 
aproximativ 20

Printre elementele-cheie ale acestei 
strategii industriale amintim:

–

ale statelor membre printr-o colaborare 
transfrontal
70
la statele membre, iar 30 % de la UE);

consolidarea celor trei poli 

frunte, cum ar fi cei din Cambridge (UK), 

concentrarea strategiei asupra
a trei linii complementare: cipuri mai 

oare
de siliciu cu dimensiuni de 450 mm, 
materiile prime pentru cipuri), cipuri mai 
rapide („More Moore cipuri mai 
inteligente („More than Moore”).

mobilizarea unor fonduri 

valoare de 10 miliarde EURO, în jurul unui 
set comun de obiective în materie de 

EURO prin intermediul unui parteneriat 
public-privat comun. 

cercetare Orizont 2020.
Implementarea cu succes a 

acestei strategii va asigura: 
o mai mare disponibilitate a 

micro-
industriile-cheie europene,

-uri,

-a lungul 
într

Europei.

sunt 
electronicii
anului 2012, modul în care ar putea fi 

de miliarde EURO în perioada 2013-2020. 
(sursa:http://ec.europa.eu/)
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-
Guvernare

servicii de e-Guvernare. 

imp, 

decât de serviciile 
publice online.

Cu toate acestea, la nivelul UE, se

în e-Guvern în Europa. 

a serviciilor de e-Guvernare la 50% dintre 

-
Guvernarea 2012 a inclus 28.000 de 

, cele 
fiind:

Serviciile preferate au fost 
declararea impozitului pe venit (73% dintre 
utilizatori), mutarea sau schimbarea 

unei burse de studiu (56%).
În timp 

-Guvernare.
47% dintre cei care au recurs la 

e-
utilizând serviciile online, iar 46% au fost 

S
serviciilor online disponibile în cazul unor 

p esc 

legate de aceste evenimente importante 

u
fac naveta dintr-un stat membru în altul. 

Numai nou

posibilitatea de a se înscrie online la studii, 

unei întreprinderi. 
Aspectele prezentate s-au 

printre cele discutate de 

„Leading the way in eGovernment 
development Conference”

-
, de la Helsinki, din 28-30 mai. 

Pentru 

cererii în domeniul e-

Comisia s-

publice 
de frontiere, prin Proiecte-

, care pun temelia 
serviciilor publice transfrontaliere 
europene, de genul eID (STORK 2.0), e-

, e- -CODEX)
– e-Afaceri (SPOCS), e-

Open PEPPOL ASBL) – încheiate cu 
succes. 

Pentru perioada 2014-2020, 

interconectate, precum identificarea 

electronice, prin intermediul noului 
mecanism Conectarea Europei.

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

Reducerea costurilor legate de 
conturile bancare

Conturile bancare au devenit o 

-

asi -

-un alt 
stat membru sau 

cu privire la diversele comisioane aplicate.
Acesta este contextul în care 

Comisia Euro
propunere de 

europeni accesul la un cont bancar de 
baz

a costuri mai 
mici. 

beneficii sectorului serviciilor financiare, 
oferind stimulente suplimentare în vederea 

consumatorilor din 

acces la serviciile legate de conturile 

fie mai bine informat cu privire la 

desch

doresc. 

recompensa întreprinderile care pun la 

Comparabilitatea 

Transferul conturilor de

la alta sau de la un prestator de servicii de 

E care 

face acest lucru.

permite tuturor consumatorilor din UE, 

-fi 
primirea salariului, a pensiilor, a 

simplificarea procesului de transfer, ar 

beneficieze de pe urma unor oferte mai 

lor bancare. 

financiare va beneficia de o mobilitate 

nivel transfrontalier. 
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În fapt, conturile bancare au devenit 

moderne, deoarece folosirea banilor în
numerar este într-

Cu toate acestea, conform unor 
studii recente, aproximativ 58 de milioane 
de consumatori din UE cu vârsta de peste 

o

M

-

În ciuda unor eforturi, 
au fost limitate, ceea ce impune 

obligatorii din punct de vedere juridic cu 

-

:

un document de informare cu 
privire la comisioanele percepute pentru 

,

percepute de prestatorul de servicii de 
12 luni pentru serviciile 

oferite ,
la cerere, un glosar de termeni 

privind

formatele standard. 

P

în fiecare stat membru, prin colectarea de 

asemenea, procesul pe care îl presupune 
transferarea conturilor bancare. 

Atunci când u

ar fi transferurile de credit sau debitele 
directe) înregistrate într-un anumit cont, 

ocupe de toate demersurile necesare 
pentru realizarea transferului. 

termen de 15 zile (30 de zile în cazul în 

ferite), 

în mod gratuit.

privire la drepturile lor de a-
cedura pe 

În plus, consumatorii vor putea 
avea

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

Un ritm record de evaluare a proiectelor POSDRU 

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat, într-un interviu acordat 
recent AGERPRES
pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse în cadrul POS-DDRU
lunii respective 

AGERPRES
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) 
va trimite Comisiei Europene un 
pachet complet de propuneri cu o 

austriac. Ce presupune acest model? 
Eugen Teodorovici
pachete de prevederi care se doresc a fi 

a
Guvernului 34/2006

u a agrea orice fel de 
modificare. E vorba mai mult de aspecte 

Un al doilea pachet este cel care se 
ce 

/2006, norme 
de aplicare a OUG 34/2006

acum. Sper, într-

me: ofertele, 

ul se temea 

-

-

te 

-

avea. În cazul acestor oferte financiare 
închise, evaluatorul face verificarea 

i de 
ordin tehnic, dar care toate aduc o 

AGERPRES: României îi vor fi alocate 
21 de miliarde de euro în cadrul 
Politicii de Coeziune 2014-2020. 

ministrul del
ministrul Mediului, întrevedere în 

-a discutat inclusiv 

Eugen Teodorovici
m

sectoare. Este vorba de 11 obiective 
-a

noiembrie, obiective tematice pe care 

obiective tematice am mers. Nu mai 
departe. S-
financiare din suma de 21,8 miliarde de 



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 23 

 

merge la fiecare domeniu în parte, iese o 

pe care 
am primit-o. Am trimis Comisiei 
Europene, pe 31 mai 2013, acordul de 
parteneriat, document în care va fi prin

minore, dar în mare parte s-a agreat. Pe 
31 mai am încheiat documentul, l-am
trimis Comisiei Europene. De asemenea 
va fi pus pe site-ul ministerului pentru 

aproba acest document într-un cadru 

regulament pe fonduri europene nu are 

Deci este unul informal. Nu am intrat pe 

tematice, pe care CE le-a indicat tuturor 

mai important pentru el (...).

AGERPRES

acceseze fonduri europene în perioada 
de programare 2014-2020? Va exista o 

mai multe 
sectoare? 
Eugen Teodorovici
punem accent. Vor fi gata astfel de 

de UE din momentul în care am aderat. 
La mediu, termenele vin deja în 2015-
2018 pentru conformare privind apele 

vorbeam cu ministrul S -am 

este un 

de sport - -un proiect de 50 

-

punctaj în plus. În felul acesta am o 

pactul acestor 

înapoi. Nu eu, economia. 

AGERPRES

financiare în valoare de aproape 700 
de milioane de euro. Ce fel de nereguli 
au dus la aplicarea aces
Din ce surse vor fi suportate? 
Eugen Teodorovici: România va trebui 

perioada 2009-2012, în special pe partea 

aprobat, fie au avizat, fie au emis decizii, 

Ordinul 51/2009



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 24 

 

reduce termenele de depunere a 
ofertelor, iar Comisia a spus: ''Aceasta 

când e ceva urgent, într- -
-

proiect în parte, unde s-

Suma aceasta (700 de milioane de euro -
n.r.) este un cost pe care România 

-

mie de ani, de acum încolo, poate. 

-un an. În momentul în 
care CE trimite o cerere de rambursare, 

c

decâ
nerespectarea prevederilor legale. În rest, 
acolo unde statul, prin aceste structuri de 
care v-am spus, a dat un aviz, a aprobat 

-un mod eronat, nu 

ta este abordarea 

-o

, în anul acela 

-

27/2013, cu 
(...).

AGERPRES: A existat o decizie 

documente justificative în format 

efecte
ca prevederea depunerii documentelor 

Eugen Teodorovici: Legat de POSDRU, 
v-
lansa în mai-iunie toate noile call-uri. 

ce 

rambursare neverificate într-un timp 
rezonabil, fie
proiecte. Pe 31 mai, la ora 12,00, a fost 

site, publicate în mod oficial, ghidul 
-

POSDRU: aproximativ 1,3 miliarde de 
euro. 

unsprezecea zi încep depunerile de 
proiec
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fi unicat în Europa. 

mai sunt bani, la fel. În iunie, poate cel 
târziu în prima parte a lui iulie, dar eu 

Lansându-

la final de 
an tot aducem 200 de milioane euro 

verbal în vederea deconturilor, la 
POSDRU. Veneau unii cu bibliorafturi, cu 
mii de pagini pentru o cerere de 
rambursare, ceea ce este anormal. Mai 

sistemului informatic, astfel încât un 
beneficiar pe POSDRU, în momentul în 
care a depus pr
introducerea datelor singur în sistem, ca 

documentele care se aduc. Eu sunt 
împotriva aducerii documentelor în 
momentul în care se depune un proiect. 

-
parte din documente, mai ales cele care 

doar în momentul în care proiectul este 
aprobat.

am propus
propus acest lucru cân

27/2013 (...)

AGERPRES

fi
sens? 
Eugen Teodorovici

Pentru proiecte mari sau un grup de 
proiecte simil

proiecte. România a folosit asta în trecut, 

-

ducem în sistemul bancar. Anume, 

erul 
care are rol de AM, iar de acolo mai 
departe la consiliul local sau la operatorul 

-

fac aiurea, timp pierdut. Dar banii trebuie 

isterul de 

cel dinaintea contractorului. Dar eu vreau 

ul, 

-
-a trimis banii în cont, 

într-
România a folosit acest sistem în pre-
aderare. (...)

(sursa:www.fonduri-ue.ro, www.agerpres.ro)
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EURO-CIVIL SOCIETY

împotriva traficului de persoane

strâns pentru a acorda ajutor victimelor 
sclaviei contemporane. Recent, peste 100 
de orga

traficului de persoane.

drepturilor omului, drepturilor copilului, 

schimb 
privire la modul cel mai potrivit de a acorda 

-

prevenirea tra

definim politici concrete pentru combaterea 

aseme

viitoarelor politici europene” a declarat 
comisarul UE pentru afaceri interne, Cecilia 
Malmström.

organizând reuniuni periodice cu 
ectare a 

Comisia 

prin care s-ar putea facilita comunicarea on-
line în cadrul platformei.

Comisarul Malmström a lansat 
platforma în data de 31 mai 2013, la 
Bruxelles. Evenimentul de lansare, a fost 
prezidat de coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de persoane, doamna 

ale UE.
În cadrul acestei prime reuniuni, 

i ale platformei, 

afara UE.

privire la combaterea recr

cererilor online.
Context

în afara acesteia.
La nivelul UE, directiva UE împotriva 

traficului de persoane
prevenirea a

infractorilor, mecanismele de sprijinire a 
victimelor, drepturile victimelor în cadrul 
procedurilor 

stabilirea de parteneriate, în special cu 

care pune accentul pe vi
interesul superior al copilului. În prezent, 

Finlanda), iar alte 4 au transpus-
Regatul Unit).

Într-
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(IP/13/322 MEMO/13/331), Strategia UE 
din 2012 (IP/12/619 MEMO/12/455)

ve concrete, printre 

Crearea unei platforme la nivelul UE a 

concrete.
În martie 2013, Comisia a invitat 

înscrie la procesul de 

geografic, diversitatea domeniilor de 

UE.
În plus, Comisi

lucreze la elaborarea strategiei de 
combatere a traficului cu ajutorul statelor 

membre, al ONG-
interesate.

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

Linkuri utile
Programul de lansare a platformei:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-
is-
new/news/news/2013/docs/20130531_agen
da_civil_society_platform_en.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-
is-
new/news/news/2013/docs/20130531_age
nda_civil_society_platform_en.pdf

EURO – ECO

ecologice

infrastructurilor ecologice(IE)
icarea proceselor 

naturale va deveni, în mod sistematic, o 

Infrastructurile ecologice sunt 

De exemplu, o sol

abundente. 

realizarea infrastructurilor ecologice este 

oferite 
nu împotriva ei.

Infrastructurile ecologice sunt 

atenueze efectele negative ale valurilor de 

ecologice aduc, de asemenea, multiple 

i atractive pentru 

mediu urban. 
Elementele centrale ale strategiei 

sunt:
promovarea infrastructurilor 

ecologice în principalele domenii de 
, precum agricultura, silvicultura, 

adaptarea la acestea, transporturile, 

utilizarea terenurilor.
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P

infrastructurile ecologice pot fi integrate în 
aplicarea acestor politici;

promovarea tehnologiilor inovatoare

infrastructuri ecologice (IE) —

are din partea UE 

ecologice; 

nivelul UE —
2015, Comisia va efectua un studiu pentru 

tructuri 
ecologice. 

Comisia va analiza progresele realizate în 

Context

mod dramatic în fiecare zi, prin 

valoroase, af

a peisajului. 

o valoare 

economic. 

Un exemplu în acest sens este 
proiectul de refacere a zonelor inundabile 
de-a lungul fluviului Elba, în Germania, în 

-un management agricol 

la 4 ori mai mari decât costurile implicate 
de proiect. 

Elementele d

rezolvarea problemelor sociale, la 

a
infrastructurilor contribuie, de asemenea, 

Comunicarea privind infrastructurile 
Foaia de parcurs a 

Strategia UE în 
,

acestora în Europa.
(sursa:http://ec.europa.eu/)
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EURO-VOT

Alegeri europene - doi din trei 

alegerilor parlamentare europene din 2014, 

sondaj al Comisiei privind participarea 

-

insati

opene. 

oferit tinerilor din Europa.

tineretului (26 mai – 2 iunie) a pus accentul 

tinerilor în societate, prin sute de 

aniversarea de argint a sprijinului oferit de 
UE tinerilor, care a ajutat aproximativ 2,5 

participe la schimburi transfrontaliere, la 

e cei care 

În rândul celor care probabil vor vota, 

alegerilor europene. 
În rândul celor care probabil nu vor 

schimba nimic. 
Sondajul a fost realizat în luna aprilie 

2013 în rândul a 13 000 de tineri cu vârste 
de

Obiectivul a fost de a studia 

rându

Comisiei realizat de London School of 
Economics privind „Participarea tinerilor la 

”. 

în diverse 

participare. 

specific care ar p

Uniunii Europene mai mult decât orice alt

privind „
”. 

Programul actual Tineretul în 

în rândul 

sprijine proiectele de tineret în perioada 
2014-2020.

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

-un
factor determinant pentru 

dezvoltare

punctul de vedere privind modul în care 

Comunicarea Comisiei privind 
„

” va constitui baza pentru o

membre în cadrul dialogului la nivel înalt

dezvoltarea, organizat de Adunarea 

Acest eveniment va reprezenta o 

realizarea unui program mondial în 

durabile, dar cooperarea la nivel mondial 
-

Dialogul la nivel înalt al ONU din 

aducere în prim-plan a agendei mondiale 
i de 

incl
prioritate în agenda de dezvoltare post-
2015. 

me

special:

mobilitatea sunt recunoscute în cadrul 
strategiilor de dezvoltare drept „factori 

statutul legal al acestora;

pentru zonele urbane;

prin implicarea 

prin care UE ar putea recurge la o 

priilor 

materie de dezvoltare - -numita 

Pentru a avea o abordare mai 

dezvoltare. 
(sursa:http://ec.europa.eu/)
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dezvoltare, inclusiv prin acordarea de 
UE pentru 

214 milioane în 2010, conform OIM. 
2010. Raport 
-

entru schimbare.

unor probleme precum „exodul de creiere” 
(emigrarea persoanelor educate), 

Prin 
, UE a 

M

cel mai mult nevoie de ajutor. 
UE este principalul donator de 

aproape 1 miliard EURO pentru peste 400 

Dialogul la nivel înalt privind 

de doamna Cecilia Malmström, comisar
european pentru afaceri interne.

cu dezvoltarea. 

Acest dialog are loc în contextul 

post-2015 a ONU.

aspecte:
ei 

post-2015; 

accent 

inte
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