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Dezbaterea asupra economiei 

agenda summitului G20, care a avut loc 
în zilele de 18 - 19 iunie în Los Cabos,
Mexic.

zona euro va constitui un important subiect 

În acest sens, ei semnalau 
determinarea Uniunii Europene (UE) de a 

suverane,

economice (prin reforme structurale), 

reca

De asemenea, subliniau 
angajamentul UE -
G20 -

Cu prilejul întâlnirii, ei

economiei mondiale. 

Cabos, adoptat 

reforme structurale.
Printre demersurile necesare în 

asumarea 
unor angajamente echilibrate d

China.
Planul un 

, în scopul 

Alte puncte importante pe agenda 
su

financiare. 

convingerea UE –
lideri – c

aplicare, a tuturor reformelor 
financiare demers c
de partenerii din G20. 

Extrem de important pentru G 20 este 

o prioritate, pentru a putea fi onorate – de
G20 -

la Washington din 2008.
În acest context, trebuie valorificate 

lor de
, de la Washington, din

aprilie 2012, de suplimentare a resurselor 
FMI cu 430 de miliarde de dolari SUA, dar 

adoptate în 2010 privind 
- elemente

e ale
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În fapt, UE con pe

punerea în aplicare a acestor reforme.
Cu atât mai mult cu cât toate statele 

acordului în 
termenul convenit
la ).

De asemenea,

formulei de calculare a cotelor FMI, pentru 
a

acestuia.

nu putea lipsi discutarea problemelor 
legate de 

(inclusiv pe cele mai dezvoltate), ce vor fi 
ne
economie mai ecologic
incluziunii.

Inevitabil, liderii G20 
de locuri de 

schimburile comerciale trebuie
rol important - - ca 

de .

se impune ca 

.
În paralel cu 

avut loc summitul întreprinderilor 
(business- B20)

labour - L20).

Argentina, Australia, Brazilia, Canada, 
a, Italia, India, 

Indonezia, Japonia, Mexic, Republica 

la care s-
(cu statut de invitat permanent), Benin 

mbodgia 
iunilor din Asia 

de Sud- ii 
Statelor Latino-

Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii).

– navigabilitatea

În septembrie - octombrie 2011, 

de Jos. 

blocajele au 
subminat e

are ca scop exploatarea ui

cu 20% 

2020 (fluviul rep
- TEN-

T). 
-

- s-au angajat ca, pe

sigure de navigare. 

s-au reunit deja,
,

de acord cu privire la o 
.

standarde opt
lului apei 

Comisarul euro
Johannes Hahn, observa:

cons
Acordul la 

care s-

Strategiei (...)”.
Buletin elaborat de:

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

Cooperare în domeniul 

Schimburile comerciale cu produse 
na 

au crescut progresiv în ultimii ani. 

export pentru produsele agricole chineze 

Dialogul UE-China în domeniul 

partenerilor un schimb de opinii pe teme 
multiple 
promovarea întelegerii reciproce, a

Drept urmare, au fost lansate cu 
succes proiecte-pilot, precum Grupul de 

Biotehnologiei Alimentare, în cadrul 
programului MSRP (Facilitatea de Suport 
a Dialogului de Politici UE-China). 

o cooperare aprofundat

corelarea 
,

platforme
tipul G20.

prin promovarea 
bunelor practici de idei în 
domenii de interes comun -

etc. - fiecare partener 
,

zând, astfel, unor .
În acest context, ,

c
Han Changfu,

ministrul chinez al agriculturii, au semnat 
la Beijing, în 11 iunie 2012, un plan de 

oferi avantaje reciproce prin consolidarea 
diversele domenii ale 

agriculturii.

domeniul mediului, pentru a face domeniul 

fil.
Sectoarele prioritare, din punctul de 

agricultura cu impact minim asupra 

În context, Comisarul european 
"Sectorul agriculturii este 

(...). Î
puternic interes pentru aprofundarea 

(..).. Putem 

inistrul Han 
Changfu, sublinia: "Sunt convin

cooperarea în domeniul agriculturii dintre 

rezultate, în mod cert, beneficii reciproce, 

comune".
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EURO-ECO

de 

2015. 

care pot constitui exemple de urmat pentru 

Scopul acestui premiu anual este de 

–

Referitor la acest demers, Janez 
Comisarul european pentru 

mediu, : „Premiul 

-al 

-
-

domeniul mediului, punând bazele unui 
ni.”

Cele trei obiective-cheie sunt:

mediului; 

dezvoltar

rice 
mult de 200.000 de 

locuitori

oniei, 

Candidaturile vor fi evaluate pe 
baza a 12 indicatori:

transporturile sustenabile, zonele verzi 

energetice.

pentru 2015 - online, la adresa 
http://www.europeangreencapital.eu/,
la 15 octombrie 2012. 

Titlul este acordat de un juriu 

iunie 2013, iar cel pentru Capitala verde 
din 2014, la 29 iunie 2012.

În fapt, 

Tallinn, în Estonia, la 15 mai 2006, la 
ini

estoniene au semnat un memorandum de 
.

ent, 4 –
Stockholm, Hamburg, Vitoria-
Nantes – au primit prestigiosul titlu, din 

entru 
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EURO - BANK

gestionarea riscurilor financiare 

la Banca Central-

Banca Central-
eparate pentru 

gestionarea riscurilor. 
Unitatea de gestionare a riscurilor 

Serviciul gestionarea riscurilor 
(RMA) are ca obiect gestionarea riscurilor
financiare, inclusiv riscurile legate de 

de creditare ale BCE.
În acest context, Curtea 

de Conturi a efectuat un audit cu privire la 

temei juridic articolul 27.2 din Protocolul 

Auditul - – a

de BCE icare), în 

care acestea sunt puse în aplicare.

Curtea de Conturi a 
examinat caracterul adecvat al cadrului 
general al BCE pentru gestionarea 

structura 

.

De asemenea
sunt alocate în mod clar

o între 
gestionarea 

Aceasta ca Banca 

.
De asemenea, conturile anuale ale 

privire la aspecte riscurilor.

-a

adecvate de gestionare a riscurilor 

Examinarea cadrului de gestionare 
a riscurilor financ

ale BCE. 
Cu toate acestea, este nevoie de 

Curtea a formulat o serie de 

Europene -

gestionare a riscurilor – printre care 
amintim:

dere 

din punct de vedere ierarhic, cum ar fi un 
responsabil cu gestionarea riscurilor sau 

e

privind practicile de gestionare a riscurilor 

conturile anuale, prin aplicarea celor mai 
bune practici, precum IFRS 7.
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EURO – CULTURA 

Premiului UE pentru conservarea 
patrimoniului cultural - Premiul 

Europa Nostra 2012

Premiului Uniunii Europene pentru 
conservarea patrimoniului cultural/Premiul 

Androulla Vassiliou,

domnului Plácido Domingo,

La ceremonie o

Asturia.
Premiul publicului, ales prin vot 

a revenit 
iilor de la Pamplona în Spania.

Juriul a declarat: „

Marelui Premiu au fost:
1. -

2.

Sagunto, Spania 
3. Poundstock Gildhouse, Bude, 

Cornwall, Regatul Unit
4. Studiul privind Codul botanic al 

lui Augustus de la Ara Pacis, Roma, Italia 
5. Serviciul consacrat patrimoniului 

6. Un program educativ dedicat 
unui site de patrimoniu, elaborat de 

Norvegia

Într- nte de 

„de-a lungul ultimilor 10 ani, Premiul UE 
pentru conservarea patrimoniului 
cultural/Premiul Europa Nostra” a devenit 
unul dintre cele mai prestigioase de acest 
tip din Europa (...). Premiul s-a dovedit a fi
foarte eficient pentru sensibilizarea 

privire la valoarea patrimoniului cultural 

itoare".
La rândul lui, p

Europa Nostra, Plácido Domingo, :

Europei noastre creative (...)”.
Toate cele 28 de proiecte 

au fost omagiate în cursul 
sub 

patronajul domnului Aníbal Cavaco Silva, 

Comisiei Europene.
fost 

, iar 

.
au primit /

trofeu, iar cei 6 
Premiu” au beneficiat fiecare de 10.000 
EURO.

Me
organizatorilor, patrimoniul aduce o 

–
–

, de altfel, o parte 
import

-ul Europei. 
publice 

în conservarea patrimoniului 
miliarde EUR pe an

, la 
nivel global,
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De asemenea, patrimoniul cultural 
-cheie pentru dezvoltarea 

Premiile sunt sprijinite prin 
programul Cultura al UE, care, începând 
din anul 2007, a investit 30 de milioane 

conservare a patrimoniului. 

domeniu: începând din anul 2007, Fondul 
european de dezvolt

conservarea patrimoniului cultural, 2,2 
miliarde EUR pentru dezvoltarea 

EUR pentru sprijinirea serviciilor culturale.
vocea 

patr

-profit.
Ceremonia de premiere de la 

Lisabona parte din programul 
Congresului Patrimoniului European, 
organizat în fiecare an de Europa Nostra.

Una dintre temele Congresului din 
2012 va fi „conservarea patrimoniului 
european degradat”
depunere a propunerilor pentru 

1 octombrie,
urmând 

în iunie 
2013.

laureate ale Marelui premiu:
Categoria 1 — Conservare -

U
GRECIA - „Un excelent exemplu de 

care constituie una dintre cele mai 
impor
european, cu un design arhitectural 

Acropole (...)”.
Furnalul 

SPANIA -
urma industriei siderurgice a secolului XX 

entru 
(...)”.

Poundstock Gildhouse, Bude, 
Cornwall, REGATUL UNIT - „Printre 
numero

(....)”.
Categoria 2 — Cercetare Codul 

botanic al lui Augustus de pe Ara Pacis, 
Roma, ITALIA - „Juriul a fost impresionat 

interdisciplin
(...).

au o 

Categoria 3 —
exemplare - Paraschiva Kovacs, Satu 

-
-

-a dedicat peste 40 

artefactelor trecutului, ca simboluri ale 

area 
patrimoniului (...)”.

Categoria 4 —
- Valori

patrimoniu – pentru 
patrimoniu, Vågå, NORVEGIA - „Juriul a 

patrimoniu care, altminteri, ar fi fost 
condamnate (...). 

este un exemplu de bune practici cu 
costuri reduse, care pot fi recomandate 
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EURO - BUGET

Recuperarea unor sume de la statele membre

Î -
O, reprezentând fonduri din cadrul politicii 

agricole comune – PAC ele membre. 
Întrucât unele din aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul 

financiar este mai mic, ridicându-se la 426 de milioane EURO. 

proce

membre au utilizat fondurile în mod corect. 

crizei financiare, Comisia a adoptat un regulament prin care le 
18 luni, rambursarea fondurilor utilizate incorect. 

Astfel, conform ultimei decizii, vor fi 
recuperate fonduri din Danemarca, Germania, 

de Jos, Polonia, Portugalia, România, 

Cele mai se
individuale sunt:

Spania - 131,3 milioane EURO, 
-de-

(re)plantare;
Italia - 98,9 milioane EURO, pentru 

-de-
(re)plantare;

Grecia - 71,5 milioane EURO, pentru 

- 62,9 milioane EURO, pentru 

pentru bovine;
Grecia - 21,3 milioane EURO, pentru 

-de-
(re)plantare;

Polonia - 13,3 milioane EURO,

mediu (GAEC - Good Agricultural and 
Environment Conditions) privind 

Grecia - 11,6 milioane EURO, pentru 

Statele membre sunt responsabile cu 

i, 
cu controalele (de exemplu, cu 

cte 
depuse de fermieri).

e statul membru nu sunt 

fost cheltuite în mod adecvat.

Miercuri, 27 iunie, Leonard Orban, ministrul afacerilor europene, a semnat un prim
pentru furnizarea de servicii de consultan pentru asisten n ved ie a fondurilor 

- iul bugetar 2014-2020.
Acordul prevede i luni, a unei analize 

independ i externe sistemului de gestionare a instrumentelor structurale din Romania 
ate din fonduri europene. 

Analiza – care se concent iilor publice 
de î

ionale, vizând: simplificarea 
or documente; 
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EURO - ECO

ecologice prin introducerea unei sigle obligatorii a 

ecologice a UE va fi obligatorie pe toate alimentele 
ecologice preambalate produse în statele membre 

dusele 

eticheta UE.

– „Euro-frunza” – a fost 

agricole. 
Un recent raport Eurobarometru  - având ca 

subiect 
-

dintre

se transforme într-un simbol larg recunoscut al 
oferindu-

, a declarat Dacian 

– rde 
de euro anual -

umane, a plantelor 

Un recent audit al - - s-a

modul în care diver -

Sistemul de control pentru produsele ecologice, astfel cum este specificat în 

conforme cu principiile ecologice. 

sistem de controa ivelul operatorilor 
individuali

- pentru 
încrederii consumatorilor -

este necesar ca 
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eplinesc rolul de supraveghere 
a organismelor de control într-un mod suficient de adecvat. 

ile existente în materie de 
implementare a anumitor bune practici.

control ale statelor membre. 

în a asigura trasabilitatea produselor ecologice pe teritoriul lor, iar trasabilitatea este cu 
atât mai dificil de asigurat pentru produsele care sunt comercializate la nivel 

-

În acest context, sunt formulate o serie de 
deficien ele identificate în curs

supraveghere a organismelor de control

asupra si

cluse în lista celor recunoscute ca fiind echivalente în 

a ce 
- OAV cu 

 

Centre de Informare Europe Direct

Misiunea Centrelor Europe Direct 

comunicarea cu publicul larg pe teme 

Centrului pe parcursul celor 5 ani de 

Centrului personal calificat.
Propunerile de proiect – ce vor fi 

-

2012, orele 17.00, la adresa din cererea 
de propuneri. 

Comisiei Europene în România, la adresa: 
http://ec.europa.eu/romania/information/eu
rope-direct-2013-2017_ro.htm.

Fiecare Centru Europe Direct poate 

între minim 12. .000 euro. 
Rezultatele procesului de s

vor publica la începutul lunii decembrie, iar 

anului 2012.
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EURO – FONDURI

-
private

Consiliul Afaceri Generale al UE 
(CAG) s-a reunit marti, 26 iunie, la 
Luxemburg pentru a conveni asupra 
viitoarei politici de coeziune a UE. 

Î

politicii de coeziune CAG a ajuns –
conform www.maeur.ro - la un acord de 
principiu privind cele patru blocuri 
tematice din pachetul de negociere pentru 
viitorul exerci care 

obiective ctivele 
nd cont de 

nivelul de dezvoltare al regiunilor UE. 
-a avut în vedere 

stabilirea unor ponderi minime a

n alocarea 
pentru politica de coeziune

Cadrul de performan
presupune stabilirea unor reguli privind 

rii, în cazul esecului de a atinge 
obiectivele stabilite.

Instrumentele financiare.
Cele cinci fonduri (FEDR, FSE, 

FC, FEADR, FEPAM) vor putea fi utilizate 
pentru sprijinirea unor instrumente

ei.
Proiectele generatoare de venit 

si parteneriatele public-private - PPP.

i –
-

finalizarea lor.
zut de acord asupra 

reducerii cheltuielilor eligibile ale unui 
proiect co- at de UE, în func

ialul proiectului de a genera venituri.

zut 
utilizarea celor 5 fonduri pentru sprijinirea 
proiectelor implementate în cadrul PPP.

Nu în ultimul rând, în cadrul reuniunii 
CAG s- viitorul cadru financiar 
multianual al UE 2014-2020. 

În acest context, România
nd

pent

terea ec
i coeziune .

te anvelopa 

în urm toarea perioad de programare, 
Leonard Orban, ministrul afacerilor 
europene a respins categoric orice „dubl
plafonare”, fiin

ii suplimentare la 
limitarea la 2,5% din PIB de

.
România a reliefat a

men inerii 
de 85 % - atât pentru politica de coeziune, 

i pentru politic -
f -se referire, în acest sens

are la începutul perioadei de 
implementare a proiectelor. 

„Stadiul la care s-a ajuns în
preg tirea documentelor de negociere 
pentru cadrul financiar multianual 2014-

un bun punct de plecare 
a

la 1 iulie”,
a apreciat ministrul Leonard Orban, 

, „din punctul de vedere al 
României, mai sunt elemente care 

îmbun iri semnificative”.
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consistente pentru Politica de 
Coeziune

Vineri, 1 iunie, prim-

„Prietenii Coeziunii” - Bulgaria, Republica 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 

- s-au reunit la 

Conferi
edintele CE, a 

transmiterea unui mesaj comun 
privind necesitatea men

ri semnificative pentru Politica de 
iu financiar. 

Acest mesaj spuns –
conform www.fonduri-structurale.ro - la 
presiunile statelor net contributoare de a 
reduce
implicit rilor destinate statelor 
beneficiare, în curs de dezvoltare. 

La finalul dezbaterilor, oficialii 
au formulat o 

nere a politicii 

„cel mai important instrument 
financiar al strategiei Europa 2020”,
contribuind, în ultimii 10 ani, la crearea a
2 la nivelul 
întregii UE. 

ne „un important 
instrument pentru investi

ia UE, în vederea stimul
i competitivit ii la 

nivelul regiunilor”, necesitând un nivel de 
copul reducerii 

ei unice. 

iale pentru dezvoltarea,

în continuare
tia nu sunt bani pe care statele mai 

bogate îi dau c
, de fapt, principalul element al 

politicii de dezvoltare, de creare de locuri 

toare”, a declarat premierul Victor 
Ponta, la ei.

a politicii de 
coeziune este nec , reducerea 
bugetului aferent acesteia nu constituie o 

ntre regiuni. 

vizeze asigurarea unui echilibru între 
simplificarea mecanismului de 
implementare a politicii de coeziune i
eficacitatea cheltuielilor, astfel încât
su

t mai bine la nevoile specifice 
ale sta i ale regiunilor. 

„ , s-a subl i
sprijinit ideea unui mod mult mai 
pragmatic, mai eficient, de folosire a

i structurale,

privind absorb ia respectivelor fonduri”, a
adaugat premierul Ponta. 

Prin urmare, este neces nu o 

dezbaterea 
privind eficac
stea la baza negocierilor privind Cadrul 
Financiar Multianual 2014-2020.

rii, ci, mai 
de a cheltui 

fondurile disponibile. 
omânia a beneficiat de 

iul financiar 
2007-2013, 

în continuare, pe ultimul loc  în
cla ie a 
fondurilor structurale i de coeziune. 
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EURO - PLAN

La Consiliul European din martie 
2012, statele membre au cerut Comisiei 

unii fiscale, inclusiv în 

comune mai dure împotriva 
paradisurilor fiscale –
dintre ideile concrete prezentate de 
Comisie, vizând intensificarea luptei 

reprezint

de miliarde EUR. 

De aceea, este prev
pe 3 niveluri,

statele membre 

Comisia va monitoriza îndeaproape 

conformare.

La nivelul UE, a
combatere a evaziunii fiscale s-au dovedit 
eficiente. 

privind impozitarea veniturilor din 
economii, statele membre fac schimb de 

totalizând 20 miliarde EUR. 

consolida instrumentele comune. 
acordul 

cu privire la revizuirea directivei privind 
impozitarea veniturilor din economii.

enea, o serie 
de idei noi, printre care un eventual cod de 

privind TVA-

pentru ca 
lu

echivalente celor de la nivelul UE. 
În acest sens, sunt cruciale 

mandatele pe care Comisia le-a solicitat 
pentru a negocia acorduri mai solide 
privind impozitarea veniturilor din 

Comisia va prezenta, de asemenea, o 

pentru abordarea problemei paradisurilor 

dezvolta aceste idei, astfel încât, înainte 

rapid. 

.
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EURO - JOBS

Tehnologiile generice -

Comis
efort conjugat pentru stimularea 

– TGE.
-urilor -

care cuprinde micro -
materialele avansate, biotehnologia cu 

a, 

- se prevede o 

la peste 1 000 de miliarde EURO, între 

sau peste 8% din PIB-ul UE), dinamic

De aceea, -a
prezentat o strategie de stimulare a 

produselor bazate de TGE-uri,.

De fapt, Europa este unul dintre liderii 

domeniul TGE-uril
cererilor de brevet de peste 30%. 

un efort european de stimulare a TGE-
urilor,

.

TGE- -
urilor cu activitate în domeniu.

va duce la un profit înzecit. 
În plus, IMM-

vor reprezenta cea mai mare parte din 
-uri. 

TGE-
, întrucât ele 

de produse, inclusiv pentru dezvoltarea 
tehnologiilor energetice cu emisii reduse 

De aceea, TGE-urile au devenit o 

Comisiei privind viitorul program Orizont 

de a introduce TGE-urile în practica 
n

Comisia propune o strategie 
pe termen lung, care include principalele 

O

domeniul TGE-urilor, c
, pentru a converti 

O
TGE-

industriale interregionale în Europa

BEI
Asigurarea de sprijin, la toate 

nivelurile, pentru politicile privind TGE-
urile - a

Asigurarea unui cadru echitabil 
într-
- mobilizarea instrumentelor comerciale 

Guve - asigurarea 

pentru a se asigura buna punere în 

sinergiilor.



BULETIN DE AFACERI EUROPENE Pagina 15 

 

Campanie pentru implicarea 
femeilor în CDI

circa un milion de noi c
2020, CE a lansat o rei 

i
2013, în toate cele 27 de state membre ale 
Uniunii Europene. 

În 2012, primele evenimente vor 
ri - Austria, Belgia, 

rile de i Polonia. 
Campania se lans în paralel cu 

programul Orizont 2020, propus de 
Comis cu scopul 

i inovare,
pentru perioada 2014-2020, la 80 de 
miliarde EUR (comparativ cu fondurile de 
55 de miliarde EUR disponibile în cadrul 

apte ani).
te de la constatarea 

in 
doctorate, dar numai 1/

.

De asemenea, femeile cu titlul de 
domenii 

ca ingineria sau industria. 
Campania se va desfa

parcursul a trei ani; iar într-
interesul 

adolescentelor pentru elor, al 
i al matematicii. 

Ulterior, accentul se va deplasa, la 
tre studente, care 

cercetare.

Geoghegan-Quinn, comisarul european 
pentru cercetare, inovare :

ta femeilor c
nu este domeniul exclusiv al 

b cu halate albe. 
posibilit fantas

ocazia de a sc rat ceva
i pentru viitor. 

Subreprezentarea femeilor într-un sector 
vital pentru economie nu are nici
într-un moment ca acesta, când Europa 

tere economic
. Spe

p i explic
putem convinge mai mult

ei”. 
De obicei, tinerii iau decizii 

fu
i 17 ani ei se apropie

de
materiile exacte. 

Din acest motiv, prima parte a 
campaniei se va adresa adolescentelor din 
licee, sub sloganul „Science: it's a girl 
thing”.

Într-

ifice.
Camp ie 

stereotipuri legate de i le va 
demonstra tinerelor - femeilor, în
general -
i poate oferi numeroase oportunit i. 

Campania va combate o serie de 
idei învechite legate de cariera unui om de 

tura dintre 
activit i nevoile 
societ ii. 

iale care contribuie la 
ii concrete pentru 

probleme aflate la ordinea zilei, cum ar fi 

sau îngrijirea s .

rii vor fi prezentate 
drept modele de urmat, prin intermediul

sau ateliere 
speciale. 
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EURO – BANK

Gestionarea crizelor pentru 

globalizate ale zilelor noastre. 

probleme, acestea se pot extinde la 

Din acest motiv, G20 a fost de acord 

necesitatea unor acord

nu

Astfel, p

ecedent.
Astfel, doar în perioada octombrie 

2008 – octombrie 2011, ajutoarele de stat 

-au cifrat la 
4,5 mii de miliarde EURO.

În acest mod, s-a evitat falimentul 
rele din 

propunerilor Comisiei Europene, care 

introduce norme europene în materie de 

, pe
viitor,
necesare pentru a interveni decisiv atât 

n

critice ale acesteia (în timp ce costurile 

s creditori, nu 
de contribuabili).

Barroso

în cadrul G20 (....)

crearea unei uniuni bancare în cadrul UE. 
De asemenea, ele vor determina sectorul 

contribui la instalarea pe viitor a unui cadru 

economiilor noastre interdependente.”
La rândul lui, Michel Barnier, 

afirma:
-a costat foarte mult pe 

angajamentelor luate în cadrul G20 pentru 

publice instrumentele necesare pentru a 
putea gestiona în mod adecvat 
eventualele crize bancare viitoare. În caz 

fi din nou ajutate.”

Principalele elemente ale propunerii

rile recent 
adoptate de mai multe state membre, în 
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iare integrate.
Instrumentele propuse se împart în 

1. 
ate 

planuri de redresare,
, în 

ii.
-

ia 
- planuri de 

;

ie din cadrul grupului.

,
-

schimbe structurile juridice sau 
ca

instrumentele de rezolu -

În fine, grupurile financiare pot 
încheia acorduri de sprijin intra-grup,

a asigura stabilitatea fin

de

ijin financiar 
ii, active utilizate drept 

grup, confruntate 

putea interveni, într- ,
pentru a contracara problemele financiare 
imediat ce apar. 

(sau este pe punctul de a nu 
îndeplini)

, pentru adoptarea unor decizii.
De asemenea, autori ,

cu creditorii,
plan de restructurare a datoriei.

D
masiv, iar instrumentele descrise nu sunt 

pot 
un

administrator special pentru restabilirea 

.

când 

,
,

accesul la 

planurile 
-

- le vor 
un set de 

e.

creditorilor - ceste 
instrumente -

Principalele i
– care care 

-
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instrumentul de vânzare a 

integral ( )

-punte,

„bune” (
) ea lor prin crearea unei 

- i
i;

,
.

instrumentul de separare a 
activelor - prin care activele toxice ale 

administrare a activelor - permite 

Pentru a se preveni utilizarea 
acestui instrument exclusiv, cadrul 

-punte, vânzarea 
, banca 

beneficiind de sprijin, fiind, ,
obiectul unui proces de restructurare;

instrumentul de recapitalizare 
, prin care banca este 

-
(sau care ar fi greu 

de divizat)
,

injecteze fonduri publice, a având 
timpul necesar pentru a o reorganiza sau 
pentru a lichida

În acest scop, un anumit procentaj 
va fi constituit 

obligatoriu din instrumente eligibile pentru 

cesul are loc, acestea se 
-

E, cadrul 

-

,

ii Bancare Europene (ABE). 

Astfel se pun bazele unei 
supravegheri tot mai integrate la nivelul 

dezvolta în contextul revizuirii arhitecturii 
de supraveghere a Europei.

Pentru a da rezultate, instrumentele 

-punte, aceasta va avea 
nevoie de capital sau de împrumuturi pe 

-
iei - se 

intermediul fondurilor pentru ie 
(

,
).

, în 10 
ani, 1% din depozitele acoperite vor fi 
utilizate pe

, pe 
viitor,

pentru

Pentru o utilizare opti

la fondurile disponibile în cele 
27 de scheme de garantare a depozitelor. 

Pentru 

fuzionarea schemelor de garantare a 
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EURO – DILEME

Europa 2020 prevede elaborarea unei foi 
-

- referitoare la 

Foaia 

punct de vedere energetic
transformarea - – a
economiei europene într-

ursele 
supuse celor mai mari presiuni, care 

(EREP - European 
Resource Efficiency Platform)

elaborate pentru a transforma economia 

sustenabile. 

un pilon al strategiei Europa 2020 

.

obiectivelor 
stabilite în Foaia de parcurs.

De asemenea
atingerea obiectivului final privind 

comisarul pentru mediu, aprecia, printre 
„avem nevoie de oameni 

-un 

John 
Bruton (fost prim-
ambasador al UE în Statele Unite), iar 

comisari europeni, 4 membri ai 
Parlamentului European, 9 lideri în afaceri 

pentru statele 

Printre principi

EREP face parte dintr-un proiect 
mai 

promoveze dialogul cu privire la 

prin 
intermediul unei platforme online, care va 

Conform programului, grupurile de 

anului 2014.
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-

Cu toate acestea, pentru a asigura 

punerii în aplicare a normelor existente 

Acesta este motivul pentru care 
o cale de 

Comisia propune, de asemenea, 

direct
mai mult de 45 % din PIB-

înregistrate de statele membre cu privire la 
punerea în aplicare a directivei privind

punerea în aplicare a acesteia va genera o 
-ului 

-10 ani. 

directivei. 

reducerea cu o treime a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi, 

aproximativ 40 miliarde EUR.

, printre altele:

colaboreze îndeaproape pentru a ameliora 

oportunitate de a o promova”. De 
asemenea, comisarul : „În ceea 

„Întreprinderile mici 

e
mai bune , Comisia propune 

sectoarelor 

În perioada 2012 - 2013, sectoarele 

luni (în prezent este de 25,5 luni), iar 

IT pentru a conferi 

De asemenea, 

monitorizare a modului în care 

comunicare 

sectorul serviciilor 2012 – 2015
punerea în aplicare a directivei privind 

Pentru at
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, subliniind 

comunitar, în cazurile de nerespectare a 
prevederilor directivei privind serviciile. 

Mai mult, ea 
coopereze cu statele membre pentru a 
maximiza beneficiile economice aduse de 
directiva privind serviciile, de exemplu prin 
reforme structurale aprofundate în 
domeniile în care acestea 

-quo-ul, în special 
în sectoarelor cheie - serviciile pentru 

reprezentând aproape 30 % din PIB).
3

documente de lucru ale serviciilor 
Comisiei:

Raportul privind punerea în aplicare 
a directivei privind serviciile

,
, în mod 

curent, diferite norme ale UE adresate 
întreprinderilor. 

Testul a identificat o serie de 
obstacole, cum ar fi caracterul eterogen al 

membre,
de a alege statutul juridic pentru exercitarea 

,

asigurare pentru furnizorii transfrontalieri sau 
generate de 

consumatorilor.
Documentul de lucru al serviciilor 

Comisiei, în scopul introducerii unor 

alineatul (2) referitor la principiul 

D
stau la baza unui astfel de comportament 

EURO - UTIL

- peste 

-

include 

cauze specifice, de reprezentare a 
intereselor, de lobby etc.) –
an de activitate cu peste 5.150 de 

feritoare la cei care 

procesul de elaborare a politicilor UE, fiind 
un exemplu inovator de cooperare între 

Aniversarea coincide cu adoptarea 

deciziei de a fi reprezentat, de asemenea, 
în cadrul Registrului, prin trimiterea unui 
observator la secretariatul comun care se 

Referitor la acest aspect, 

„Decizia Consiliului de a participa la 
Registru în calitate de observator 
transmite, de asemenea, publicului larg 

important. (...)”.
Pentru a pune bazele unui proces de 

tribui 
la elaborarea primului raport anual privind 

31 august 2012.

interese, instituit de 
Comisie în 2008. 

fost transferate în cel nou, în cursul 

În parale, toate noile înscrieri s-au
efectuat exclusiv în noul Registrul comun 
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EURO -

tehnologiei digitale din Europa.
Tabloul de bord al Agendei digitale 

în crearea acestui climat, prin raportare la 

23 pentru statele membre.
Pentru realizarea acestui obiectiv, în 

2011-2012 s-au elaborat o serie de 
propuneri legislative:

Un nou regulament privind 
roaming-ul,

preliminar privind mecanismul 
Conectarea Europei, care include sprijin 
din partea UE - în valoare de 7 miliarde 
EURO -

unor servicii online - ac
Europeana.

În cadrul Orizont 2020 (

inovare al UE), Comisia propune o 

sectorul TIC fiind principalul beneficiar. 
Un regulament care prevede 

a altor servicii fiduciare,

electronice,

membre ale UE. 
Un 

,
facilitarea accesului transfrontalier la 

la ul
problemelor legate 

consumatorilor.

De asemenea, statele membre au 

Campion digital” care 

cunoscut rolul internetului. 
mp, Neelie Kroes a 

de profil, profesorilor 

domeniu.
Strategiile UE în domeniul cloud 

computing-
vor fi prezentate în 2012.

.
În

, într-
, I

trecerea la tehnologiile mobile (cum ar fi 

mobile (inter

-ul UE.
lie 

Kroes, v
Europene, a declarat: „Europenii sunt 

(...). I

deserviciu”.
câteva dintre principalele 

concluzii ale Tabloului de bord al Agendei 
digitale a Comisiei Europene:

Ca e , amintim:

aproape omniprezente în Europa (95%
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dintre europeni au acces la o conexiune 
)

Internetul mobil a înregistrat o 

milioane de abonamente la servicii mobile 

15 milioane de europeni 

-a înregistrat o 
m
punct de vedere economic care au utilizat 

-

adoptat serviciile eGuvernare pentru a 
putea oferi în continuare servicii publice de 
calitate. 

serviciilor eGuvernare s-au înregistrat în 
cadrul economiilor cu probleme financiare, 
confirmând astfel rolul important al 
serviciilor e-Guvernare în contextul unei 
reforme structurale de succes.

Aspecte problematice

Europa nu dispune de aptitudini 
suficiente în domeniul TIC pentru a-

În timp ce 43% din popu
aptitudini medii sau superioare în domeniul 

utilizeze internetul pentru a efectua un 

în 

sunt suficiente pentru a le asigura un loc 

Aproape 25% nu au deloc aptitudini 
în domeniul TIC. 

stimat la 700 000 

În timp ce 58% dintre utilizatorii de 

electronic dintr-un alt stat membru. 
Principalele probleme în acest sens 

drepturile de autor).
IMM-

Majoritatea IMM-urilor nu mai vând, 
-

realiza venituri.

continuare mai mici decât cele ale 

în prezent ma

sectorului TIC din SUA.

tarife foarte mari pentru roamingul de 
date.

În perioada 2011-2012, mai multe 
-au schimbat abordarea, 

oferind pachete tarifare sau tarife de 

continuare, în medie, pentru apelurile în 

Dintre ce
Agendei digitale), 34 sunt finalizate. 

52 sunt în curs de realizare, iar 15 

Tabloul de bord în domeniul digital 

competitivitatea Europei în domeniul 
digital.
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EURO-BUSINESS

-urile

În capitala Maltei, La Valletta, s-
ionali pentru IMM-uri – SME Envoy.

Subiectele abordate cu acest prilej – conform www.gov.ro - în cadrul acestei reuniuni 
- i rolul 

modalitatea de implementare, la nivelul Maltei, a programului 
comunitar JEREMIE pentru IMM-uri, asigurarea fondurilor comunitare în programele 

une privind 
Antreprenoriatul. etc.

Cu acest prilej, ministrul român Lucian Isar a prezentat prioritatile Guvernului pentru 
sec iind câteva directii în acest sens - dim i
reglementarea inteligent , ident
IMM-

S-a faptu implificarea procedurilor 
i a oportunitatilor de afaceri sunt posibile, în prezent, prin birourile 

unice „One Stop Shop”. 
Cu acest prilej, s- at lul acestora în identificarea de noi 

i ne ti.
În acest context, a fost amintit proiectul n

mediul de business, prin crearea unui ional de formare i lansare, prin 
incubatoarelor pentru afaceri noi, prezentând initia iva 

Românie ea a comunitatilor de business, prin 
identificarea unui num ionali de crestere. 

-urilor în cadrul organismelor 
guvernamentale, inclusiv la nivel local, te integrarea principiului "Think Small 
First" i propune

ional rii 
prevederilor Small Business Act (SBA) 

rii acestuia în statele membre.

Lideri europeni !

lider absolut 
în ceea ce 

-un raport al Programului pentru 
de

entru 

(REKK), Budapesta.
Documentul, care cuprinde date din mai 

, a fost prezentat la Sofia, în 
"Politici pentru 

citeaz Agerpres.

din noile state membre ale UE sunt situate pe 

teritoriul R , iar 
partea de sud-

.
Principala pied

capacitatea 

curentului electric. 

În ultimii doi ani,
, fiind emise 

.
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EURO- UTIL

Litera R

Raport anual

Raport de monitorizare

de lucru stabilit anterior; deseori, este realizat de 
un observator extern.
Raport final de activitate = Instrument de 

închei

Raportare periodic , de 
urare a unui 

proiect, modul în care sunt îndeplinire obiectivele 
mbun rii 

ulterioare a proiectului.
Refinan ar

a fondurilor primite pentru 
acordare
or ii.
Registru = Condica în care sunt consemnate 

iuni diverse ale un ii (de exemplu, 
registrele contabile).
Relevan = in a unor condi ii 
minime pri

are.
Replicare inerea de rezultate similare celor 

inute prin derularea unui proiect într-
geografic ionat proiectul 
respectiv.
Revolving = Tip de fond în care noi credite pot fi 

ce sunt returnate cele
acordate anterior.
Rezultat = Efect al unei activit i.
Risc (care poate impiedica 

urare a unui proiect) posibil
probabilitate.

Litera S

Scop , pentru atingerea c reia este 
organizat i implementat un anumit proiect.
Sinergie terea efectului ob inut - prin 
utilizarea unui ansamblu de resurse - peste suma 

inute prin utilizarea separat
a fiec rei resurse din cadrul ansamblului.

ional = Ansamblu organizat de 
elemente dependente între ele (metode, persoane, 
i tehnic ) care permite i asigur
rea

i.
Societate civil

i sub diferite forme, care au 

acelea i care timpul, 
ele - i promova 

iunea are în
vedere formele asociative – de tip apolitic, care nu 
sunt p ale unei institu ii fundamentale ale 
statului sau ale ii
neguvenamentale – asocia ii sau funda ii, 
sindicate, uniuni patronale etc.) – care intervin pe 

iile
n sensul ap

i intereselor grupurilor de cet
care îi re .
Solicitant = Persoana fizic s care 
depune, în nume propriu, un proiect în cadrul unei 

rii de finan ri 
nerambursabile; în cazul c iei, 
solicitantul devine beneficiarul finan rii.

i eligibili = Solicitan ndeplinesc 
cr -se, 

, la forma juridic
- etc.).

Start-up nfiin
afaceri; firma nou- n perioada de 
dezvoltare.
Statut = Document constitutiv prin care se 

te modul de organizare ionare a 
unei persoane juridice.

ie = nesc acordat de stat, de o 
ii sau persoane.

Sustenabilitate = Proprietatea rezultatelor i
efe -o

finalizarea 
proiectului.

Litera T

Tabl are = Instrument al analizei 
dinamice prin care sunt prezentate fluxurile de 
utiliz i de resurse, trecute sau previzionale ale 
întreprinderii cu respectarea echilibrului contabil;
nu se limiteaz nregistrarea fluxurilor de venituri 
i cheltuieli c ine c

n cursul unei perioade, inclusiv 
.

n favoarea bugetului de 
stat de c tre diferite persoane fizice sau juridice, în 
cazul în care a de anumite servicii 
prestate de organele de stat.

pe valoarea adaugat (TVA) = Impozit 
at consumului. Taxa pe valoarea 

adaugat transferului de proprietate 

execu rilor de lucr
veniturile întreprinderii.
Tran are = Suma de bani –
reprezentând u

–
area activit

n
toare.
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12, rue Alcide De Gasperi
LU-1615 Luxembourg,

Luxembourg, Fax: +352 4393 42

modul în care sunt administrate fondurile 

a prezenta rapoarte privind folosirea 
banilor publici. 

, are sediul la 
Luxemburg

Pentru a le garanta contribuabililor 

, prin 
frecvnte controale pe teren, orice 

le 
scrise sunt incluse în rapoarte adresate 

membre.
Una dintre cele mai importante 

Consiliului un raport anual privind 
nterior

nu modul în care Comisia a gestionat 
bugetul.

combatere a fraudei.

Pentru a-
eficient, Cu

,
desemnat de Consiliu pentru un mandat 
de 6 ani (care poate fi reînnoit). 

membrii acesteia pentru un mandat de 3 
ani care, de asemenea, poate fi reînnoit. 

aproximativ 800 de an

OLAF – Oficiul (Biroul) European 

jloacele de 

Acesta a primit responsabilitatea de a 

, beneficiind de un statut 
independent special.

de

Pe lân
intereselor financiare, responsabilitatea 

salvgardarea intereselor împotriva 

Pentru a coordon

În plus, Oficiul, în calitate de serviciu 
al Comisiei, contribuie la planifi
dezvoltarea metodelor de prevenire a 

are în subordine 

- Directoratul A –

- Directoratul B –

- Directoratul C –
tic.

- Directoratul D – Afaceri Generale.
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EURO – IDEI

Propunerea EURODAC -
completarea sistemului european 

comun de azil

EURODAC a fost primul instrument 
adoptat, în 2003, în domeniul azilului -
Regulamentul (CE) nr. 2725/2000, respectiv 
un sistem pentru colectarea amprentelor 

sistemului european comun de azil al UE,
constând într-un sistem informatic biometric, 

Dublin, contribuind la identificarea 

Sistemul s-a dovedit a fi un instrument 
util pentru stabilirea statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de azil 

cereri de azil în state membre diferite.

-
special pentru a reduce întârzierea cu care 
unele state membre transmit datele, respectiv 

transmiterea lor
EURODAC.

Pentru a facilita progresul în ceea ce 

p

Propunerea 
afacerilor interne, în 

cadrul Consiliului

2011, cele 27 de state membre ale UE au 
primit peste 300 000 de cereri de azil (o

).

le înregistrate pot 
pune sub presiune capacitatea de primire 
a unora dintre statele membre.

Motiv de a propune
.

„Noua propunere EURODAC face 

necesare pentru instituirea sistemului 
european comun de azil (SECA). 
Propunerea prevede posibilitatea ca 

în baza de date EURODAC, în scopul de a 
spr

bazei de date EURODAC putând fi 

din bazele de 
statelor membre nu au dat niciun rezultat. 

în niciun 
fel afectat negativ”, a declarat Cecilia 
Malmström, comisar pentru afaceri interne.

Propunerea, în sine, impune termene 
precise pentru transmiterea datelor, 

mai efi

Ea prevede, de asemenea, 

altor .
Compararea amprentelor digitale 

Europol cu cele stocate în baza de date 

iile referitoare la accesul la 
lor 

sunt respectate drepturile persoanelor ale 
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EURO-FONDURI

Guvernul Romaniei a aprobat, într-o

completarea unor acte normative 
privind garantarea în domeniul 

facilitarea 
accesului beneficiarilor la avansul 
acordat prin contractele încheiate cu 
APDRP.

st
fondurilor europene.

-
Legea nr. 218/2005, Legea nr. 329/2009 
Ordonan a de urgen nr. 79/2009.

Fa de prevederile actuale, prin noul 
act normativ se reglementeaz :

Utilizarea dobânzilor încasate de 
Fondurile de garantare din plasarea 
sumelor aloc

rii Rurale (MADR), exclusiv pentru 
plata ga iilor executate din cele 
acordate în baza celor 3 acte normative 

Reîntregirea sumelor alocate, din 
bugetul MADR, pentru constituirea 

iilor executate dep
cel al dobânzilor acumulate i sunt 
afectate astfel sumele acordate.

Includerea unor noi categorii de 
beneficiari în schema de garantare 
instituit în baza OUG nr. 79/2009 a 

elor, organismelor de drept public, 

i federa iilor utilizatorilor de 
ii, pentru facilitarea 

accesului acestor categorii de beneficiari 
at.

Artera - din 
Cartierul istoric Iosefi - are 

a costat – conform ziarului “Evenimentul 
Zilei” -
europeni.

companiei de salubrizare.
„Strada are un sistem inteligent de 

stropitoare, unic în România, care se 

Este vorba de o serie de câteva zeci de 

parcarea”, a declarat, pentru ziarul citat, 

, artera a
e, protejarea 

cablurilor în subteran, reconfigurarea 
geometriei stradale, marcarea pistelor de 
bici

De-a lungul tramei stradale sunt 

-o

carosabilului.

evz.ro)
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Sistarea trimiterii de cereri de 

programe operationale

Conform site-ului www.fonduri-
structurale.ro, începând cu 1 iulie 2012, 
România nu va mai transmite c

cereri de rambursare 
ionale – PO, 

respectiv POS Mediu, POS Transport, 
i POSCCE. 

va realiza, în
perioada 5 - 17 iulie, misiuni de audit 
pentru cele 4 ionate, urmând ca, 
pe
decizie privind întreruperea sau 

ilor.
, ca urmare a misiunilor de 

audit, CE va hotâri dac
iile financiare preventive - impuse în

prezent pentru cele 4 PO - turate 
complet sau par ial.

p la luarea unei 
decizii finale Comisia a solicitat autorit
române sistarea trimiterii cererilor de 
rambursare, ministrul afacerilor europene 
a insistat asupr

, nici un PO nu este suspendat.
ri, aceasta

este o decizie care se va lua în 
toarele s pt ni, nu în prezent, 

dar, insist, nu vorbim de nici o suspendare 
ional legat de 

fon i de coeziune” – a
subliniat Orban.

nd
- ie.

În perioada iulie-decembrie 2011, 
CE au fost, de 

asemenea, sistate, ele fiind reluate la 
fi

nia - r itul lunii iunie 
2012 - a unor obiective i lu

suri privind organizarea autorit
iilor 

publice. 
De altfel, misiunile de audit -

organizate în perioada urm toare - au ca 
surilor luate 

îndeplinirii angajamentelor asumate de 
tre autorit ne. 

Printre aspectele care vor fi analizate 
în timpul misiunilor de audit se num

ii publice - inclusiv 
activitatea ANRMAP - unde, de altfel, s-au 
constatat cele mai multe nereguli la 

rile anterioare. 
În acest sens, ministerele care 

POR, POS Transport 
au fost luate deja 

ndeplinirea
angajamentelor asumate fa de Comisie,
în decembrie 2011. 

Astfel, Ministerul Mediului a semnat 
un Ordin comun, împreun cu ANRMAP, 
care te „o abordare unitar , la 
nivelul beneficiarilor, de a nu se mai face 
nici un fel de eroare în momentul în care 

fondurile europene.”
a emis un 

ordin privind transparen

iile de specialitate i de 
unit din subordinea sa, în cadrul 

proiectelor finantate din POS Transport, 
publicarea, pe site-ul ministerului, a 

tire, derulare sau finalizate.
De asemenea, ii 

impuse POR in decembrie 2011 au fost 
deja îndeplinite.

„Legat de problemele care existau cu 
ii sit 

solu
i la AM, s cre m unit i de 

verificare, cu personal dedicat pentru 
problematic ” – a precizat 

ministrul de resort.
În ceea ce priveste POSDRU, 

Ministerul Afacerilor Europene a primit 
deja un prim proiect al raportului de audit 
realizat ca urmare a misiunilor derulate de 
CE în lunile aprilie-mai. 

Decizia privind suspendarea sau nu a 
programului va fi luat n
septembrie, în urma unei proceduri de

.
atunci, nici pentru POSDRU 

nu se transmite niciun fel de cerere de 
tre Comisie, raportul de 

audit sugerând chiar o regândire a 
func .
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EURO –

europene - în perioada 2014-2020

Guvernul Romaniei a adoptat recent 
un memorandum - elaborat de Ministerul 
Afacerilor Europene  - referitor la 

europene în perioada 2014-2020.

metodologice pentru programarea 
fondurilor europene destinate unei 

anizarea 

consultare,
viitoarelor documente de programare. 

principalele elemente ale diverselor tipuri 

a fi elaborate, pre
procesului de programare. 

partenerial de consultare - în vederea 

-2020 / se va realiza cu 
respectarea principiului european al 
parteneriatului

vând 

ional, se vor constitui structuri 
parteneriale cu rol consultativ la nivel 
national i regional, respectiv Comitetul 

ional pentru elaborarea 
acordului de parteneriat i 12
comitete consultative, organizate ca 

iuni ale CIAP:
10 sunt comitete tematice (CCT) 

toarele domenii: 

i schimb ri climatice,
i eficien energetic

i tehnologia informa
ie i

servicii sociale, Servicii de s
i patrimoniul cultural, Dezvoltare 

pescuit, Administra ie 
guvernan .

2 sunt comitete reprezentative 
pentru dezvoltarea regional pentru 

- Comitetul 
Consultat

i Comitetul Consultativ privind 
Coeziunea Teritorial (CCCT).

Negocierile privind viitorul buget al 
Uniunii Europene pentru 2014-2020 sunt 
în curs la nivelul Consiliului UE si al 
Parlamentului European. 

ce va fi aprobat cadrul 
financiar multianual (CFM) 2014-2020 –
cel mai probabil, la începutul anului 2013 -
se va trece la aprobarea pachetului 
legislativ pentru politica de c i
pentru celelalte politici europene. 

va adopta cadrul 
strategic comun (CSC), document care 

iuni-
cheie de utilizare a fondurilor comunitare i
va orienta strategic procesul de 
programare la nivelul statelor membre,

teritorial iilor, precum i
coordonarea cu celelalte politici i
instrumente relevante ale UE.

Pe baza cadrului strategic comun, 

elaboreze, în cooperare cu partenerii s
, un set de 

documente de programare:
Contractul / acordul de parteneriat,

te obiectivele 
tematice de dezvoltare a
fondurilor europene în perioada 2014–2020,
respectiv FEDR, FSE, FC, FEADR FEPM

programe subsecvente, care 
zute de 

contractul/acordul de parteneriat in 
angajamente ferme ale statelor membre 
privind îndeplinirea obiectivelor UE.

(Sursa: MAEur)
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EURO-UTILE

jur de 60 % din totalul acesteia.
În ultimii 20 de ani, consumul de vin 

în
special în principalele state membre 

2008/2009, importurile de vin ale UE au 

exporturile de vin ale UE. 
În acest context, problema 

vitivinicole europene.

sectorul vitivinicol, Consiliul a introdus, în 

.

Curtea de Conturi, a evaluat 
-a axat pe 

ce 
constituie domenii majore de cheltuieli. 

pe perioada de aplicare de 3 campanii 
viticole ( ), a
fost de 1,074 miliarde de euro. 

reconversie, s-au alocat 4,2 miliarde euro 
pentru perioada 2001 - 2010.

Comisia estima un excedent structural de
18,5 milioane hl de vin, schema de 

-2011 a dus la diminuarea 
E doar cu o cantitate 

.

ratele ajutorului au fost stabilite la niveluri 
prea ridica

semnificative cu resursele aflate la 

vin -

sul 
-o

- a avut un 

vizibil asupra consumului global au anulat 

Curtea de Conturi a 
formulat o serie de 

reformei din sectorul vitivinicol:

în 
sectorul vitivinicol pe baza unor date 
actualizate, 

drepturile de plantare;

viticole modernizate, prin stabilirea unor 

, nu doar de fermier;
având în vedere ga

restructurare, 
acest scop.

De altfel, în timp ce, pe de o 

cu scopul de a reduc

intrând 
echilibrare a ofertei în raport cu cererea.
Tocm nu sunt 

Comisia ar trebui 
un mix de politici adecvat pentru a 
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