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Economie

Ajutoare de minimis duble
pentru agricultura românească

Agenda
Program de 1,5 milioane euro pentru
cercetare-dezvoltare în regiunea Mării Negre

Eveniment
Ghidul privind reședința obișnuită un instrument util pentru românii plecați
la lucru într-un alt stat UE

ED IT O RI A L
Îngrădirea pesimismului
Europenii o duc ceva mai bine (sau cred
asta, ceea ce, după cum ar spune un psiholog, până la urmă e cam același lucru). Ultimul
Eurobarometru arată câteva tendințe încurajatoare, după cinci ani de atmosferă deprimantă.
Cea mai importantă, din punct de vedere simbolic, este încrederea în Uniunea Europeană 51 la sută dintre europeni sunt optimiști în legătură cu viitorul Uniunii, cu două puncte mai
mult față de începutul lui 2013. Sunt cele două
puncte care într-o democrație fac diferența
dintre minoritate și majoritate. Alți indicatori
sunt în continuare scăzuți (cum ar fi cel privind
perspectivele economice), dar măcar deprecierea din ultimii ani s-a oprit. Principala preocupare rămâne creșterea șomajului, lucru firesc
într-o economie europeană în care există țări
unde o persoană din patru nu are de lucru.
Cum au răspuns românii la acest sondaj?
Optimismul este și aici în creștere. Astfel, 63 la
sută dintre români, aproape doi din trei, cred
că viitorul Europei este unul pozitiv. În ceea
ce privește șomajul, el este una dintre preocupări, dar nu cea mai importantă. Pe primul loc
se află situația economică, urmată de creșterea
prețurilor. Doar 14 la sută dintre români cred
că situația economică e bună. Cifra e extrem
de mică, dar în creștere față de anul trecut,
când erau doar opt la sută și, oricum, e mai
bună (dacă se poate spune așa) decât în alte
părți. Doar șapte la sută dintre italieni și francezi, cinci la sută dintre bulgari și doi la sută
dintre greci vorbesc de bine economiile din
țările lor respective...
După ani de „reuniuni ale ultimei șanse” și
zvonuri alarmiste privind prăbușirea monedei
comune, Europa traversează de câteva luni
o perioadă mai puțin agitată. Băncile nu mai
sunt amenințate de faliment, zona euro nu
mai explodează de la o zi la alta, multe economii își revin și înregistrează creștere, chiar dacă
problemele sociale sunt majore. Speranța
este permisă, deși se anunța un complicat an
politic. Alegerile europene de peste câteva
luni vor reprezenta un prilej pentru discursuri
simpliste, populiste și eurofobe. Cei care cred
în Europa vor trebui să facă un efort de comunicare serios și, indiferent dacă sunt de stânga
sau de dreapta, să arate că nu Europa e responsabilă pentru criză.  Luca Niculescu

Vicepreședintele Comisiei Europene Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene

„Există clișeul
că deciziile se iau
numai la Bruxelles”
Aflat în vizită la București, comisarul pentru relaţii interinstituţionale şi administraţie Maroš
Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene, a vorbit despre provocările politice ale anului
2014. Potrivit vicepreședintelui Comisiei, Uniunea Europeană (UE) a traversat o perioadă extrem de grea în timpul crizei economice și financiare. Dar lucrurile ar fi putut să fie și mai rele
fără existența Uniunii Europene și fără adoptarea de soluții europene anticriză.
Totuși, liderii politici din unele state membre UE au tendința de a „naționaliza” succesele și
a „bruxeliza” insuccesele. Deși cele mai importante decizii se iau cu votul unanim al guvernelor statelor membre, de multe ori, unii lideri politici se feresc să-și asume răspunderea în fața
cetățenilor, ascunzându-se în spatele instituțiilor europene, a mai afirmat comisarul Šefčovič. 


(detalii în pagina 5)

România: creștere-record a absorbției în 2013

Cu circa 5,5 miliarde de euro „livrați” în 2013, Uniunea Europeană a fost principalul „investitor
străin” în România. Fondurile europene au avut o contribuție foarte importantă la creșterea
economică înregistrată de România în 2013. Îmbunătățirea remarcabilă a ratei de absorbție pe
parcursul anului trecut a sporit optimismul autorităților în privința atragerii fondurilor prevăzute în bugetul 2014-2020.  
(detalii în pagina 4)

Crește încrederea cetățenilor în relansarea economiei Uniunii Europene

Europenii au încheiat anul 2014 ceva mai optimiști în legătură cu viitorul Uniunii. Mai mult
de jumătate dintre europeni (51%) declară că privesc cu optimism viitorul UE , în creștere cu 2%
față de sondajul Eurobarometru din primăvara anului 2013. Se menține și sprijinul majorității
europenilor pentru moneda euro. 


(detalii în pagina 7)
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ACTUALITATE

EUROFLASH
80 miliarde de euro,
pentru cercetare și inovare
Cercetătorii români pot aplica pentru proiecte în cadrul celui mai important program
UE din domeniul cercetării și inovării, Orizont
2020. Programul dispune de fonduri record în
perioada 2014-2015: un total de 15 miliarde de
euro – din bugetul total de 70 de miliarde de
euro, aferent întregii perioade 2014-2020. Sumele sunt disponibile pentru cercetătorii, institutele şi întreprinderile mici și mijlocii din toate
statele membre ale Uniunii Europene (UE).
Comisia Europeană a lansat deja primele cereri
de propuneri de proiecte în cadrul celor trei
sectoare fundamentale ale programului Orizont 2020: „Excelență științifică” (fonduri disponibile în 2014 - 3 miliarde de euro), „Poziția de
lider în sectorul industrial” (1,8 miliarde de euro)
și „Provocările societale” (2,8 miliarde de euro).
Programul este deschis oricăror persoane,
companii, organizații, universități din România
cu activitate în domeniul cercetării și inovării.
Toate detaliile legate de modalitatea prin
care se poate obține finanțare în cadrul Orizont 2020, condiții de participare și termenelimită de înscriere sunt disponibile la adresa
de internet www.ec.europa.eu/research/
participants/portal, unde se poate consulta
și manualul online al programului.  (M.O.)

Uniunea Europeană
a liberalizat importurile
de vin din Republica Moldova
Începând de la 1 ianuarie 2014, Republica
Moldova poate exporta fără restricții vinuri în
Europa. Măsura reprezintă o mână de ajutor
întinsă producătorilor de vin de peste Prut,
în condițiile în care Rusia a blocat, în toamna
anului trecut, exporturile de vin din Republica
Moldova, ca urmare a opțiunii pro-europene
luate de această țară.
„Comisia Europeană propune să deschidă
complet piaţa Uniunii Europene pentru importurile de vinuri din Republica Moldova, înainte de
intrarea în vigoare a Acordului de Asociere între
UE şi Republica Moldova şi a Acordului privind
Zona de liber schimb aprofundată şi cuprinzătoare, ca o măsură pentru a compensa dificultăţile cu care Republica Moldova se confruntă
în exportul vinurilor pe unele dintre pieţele sale
tradiţionale”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.
Măsura luată de Comisia Europeană nu va
afecta interesele producătorilor de vin din
România, după cum a explicat pentru „Buletin de Europa” Ioan Ștefan, director executiv al
Asociației Exportatorilor și Producătorilor de
Vinuri din România (APEV): „Nu ne asteptăm la
ceva spectaculos în defavoarea producătorilor
locali din România odată cu intrarea produselor
moldovenești pe piața noastră. Nu cred că poate fi vorba ca producătorii moldoveni să «fure»
clienții companiilor românești de profil”.  (M.O.)

Justiția: progrese, dar și semnale îngrijorătoare
Comisia Europeană a constatat progrese, dar și
semne de îngrijorare, în cel mai recent raport privind evoluțiile înregistrate în România din cadrul
Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).
Raportul notează atmosfera politică mai calmă,
cu începere din primăvara anului trecut.
Principalele instituții ce răspund de integritate,
precum și cele din sistemul judiciar au în continuare rezultate bune, deși uneori au lucrat în condiții
dificile. „În mare, imaginea pe ansamblu arată că se
poate să avem niște evoluții pozitive și durabile.
Ideea este să se continue pe această cale”, a declarat Mark Gray, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
El a adăugat că, în pofida progreselor înregistrate
de România, Comisia Europeană rămâne preocupată de cazurile de rezistență la măsurile în materie de
integritate și anticorupție dar și de independența
sistemului judiciar în raport cu factorul politic.
„Au existat probleme în ceea ce privește numirea
șefului și adjunctului DNA, evident că au fost niște
numiri temporare într-o primă etapă, nu a fost o procedură de consultare integrală. Au existat critici și din
partea publicului, și din partea CSM-ului. Lucrurile nu
au decurs fără probleme. Spunem aceasta cel puțin în
legătură cu numirile în funcții-cheie. De aceea imaginea proiectată este una neclară, amestecată (…).
Revenim la îngrijorarea pe care nu trebuie să o ascundem: este vorba despre influența politicului asupra
acestor numiri”, a declarat Mark Gray, care a subliniat

că aceste îngrijorări se referă atât la România,cât și
la Bulgaria.
Raportul MCV a menționat și încercările Parlamentului României, din decembrie 2013, de a-și
acorda o „superimunitate”. Aceste tentative au fost
calificate în raport drept „lipsite de transparență”.
Votul a fost perceput ca o atingere fundamentală
adusă regimului juridic și eforturilor de combatere
a corupției și de promovare a integrității.
Totuși, decizia Curții Constituționale de respingere a acestor modificări a demonstrat existența
unui echilibru de puteri. „În ceea ce privește măsura
importantă a numirilor în posturi-cheie se observă
rezultate mixte: unele proceduri se desfășoară într-un
mod deschis, transparent și bazat pe merite, în timp ce
altele sunt criticabile, din motive de intervenție politică”, a declarat Mark Gray.

Recomandări

Comisia Europeană a îndemnat România să se
asigure că în Codul de conduită al parlamentarilor sunt incluse dispoziții clare în ceea ce privește
respectarea independenței sistemului judiciar și, în
special, a hotărârilor judecătorești.
De asemenea, legile privind incompatibilitatea,
conflictele de interese și averea nejustificată trebuie aplicate tuturor, în mod egal.
Următorul raport va fi publicat peste aproximativ
un an.  
Ovidiu Nahoi

Primul raport al Comisiei Europene
privind corupţia în ţările UE
Comisia Europeană a prezentat, la începutul
lunii februarie, primul raport al Uniunii Europene
(UE) privind combaterea corupției în toate statele
membre.
Potrivit raportului, corupția este un fenomen
care afectează toate statele membre UE și costă
economia europeană aproximativ 120 de miliarde
de euro pe an.
Situația îi preocupă în cel mai înalt grad pe
cetățenii Uniunii Europene. Potrivit unui sondaj
Eurobarometru privind atitudinea europenilor față
de corupție, 76% dintre aceștia cred că fenomenul
corupției este larg răspândit și 56% consideră că
nivelul corupției din țara lor a crescut în ultimii trei
ani. Circa 8% dintre cei chestionați afirmă că au fost
martori ai unui caz de corupție în ultimul an.
În Raport, Comisia Europeană cere statelor
membre întărirea mecanismelor de control și instituirea de norme privind etica funcționarilor publici,
sancționarea mai fermă a conflictelor de interese,
facilitarea accesului la informații publice, precum și
măsuri de sensibilizare a opiniei publice.
O altă propunere privește urmărirea penală și
sancțiunile în caz de corupție și conflicte de interese, în condițiile în care normele procedurale din
anumite state membre obstrucționează anchetele.
Comisia remarcă faptul că există diferențe mari între statele membre, atât în privința eficienței aplicării măsurilor anticorupție cât și în reglementarea
conflictelor de interese.
În privința dreptului penal, Comisia constată aplicarea, în general, a normelor instituite de Consiliul
Europei, de ONU și de legislația UE. Totuși, Deciziacadru din 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat a fost aplicată și transpusă în legislația
internă în mod inegal de către statele membre.

O evaluare comparativă a eficienței măsurilor
anticorupție din diferite state membre întâmpină însă dificultăți din cauză că în multe dintre ele
nu există date statistice privind infracțiunile de
corupție.
Integritatea în politică rămâne o problemă și, în
numeroase cazuri, fie nu există coduri de conduită
pentru partidele politice sau pentru adunările alese
la nivel central sau local, fie acestea sunt ineficiente.
Deși statele membre au introdus norme mai stricte privind finanțarea partidelor, rareori se impun
sancțiuni cu efect disuasiv împotriva finanțării ilegale a acestora.
Comisia Europeană consideră că riscurile de
corupție sunt mai mari la nivel regional și local,
unde verificările și controalele interne tind să fie
mai slabe decât la nivel central. Sectoarele cele mai
vulnerabile sunt dezvoltarea urbană, construcțiile,
precum și sănătatea.
Comisia constată deficiențe în supravegherea companiilor de stat și indică fenomenul micii
corupții drept o problemă larg răspândită doar în
câteva state membre.
În România, corupția mică și corupția politică
rămân probleme semnificative. Raportul reiterează, de altfel, recomandări cuprinse și în raportul
din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare
privind independența anchetelor, integritatea și
conflictele de interese. O altă recomandare se referă la întărirea mecanismelor de prevenire și control
privind achizițiile publice, inclusiv în companiile de
stat. Comisia mai cere îmbunătățirea garanțiilor în
alocarea fondurilor publice și măsuri pentru reducerea corupției din domeniul sănătății. 

Ovidiu Nahoi
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Ghid referitor la reşedinţa obişnuită
– un instrument util inclusiv pentru românii
plecați la lucru într-un alt stat UE
Comisia Europeană a publicat „Ghidul re
feritor la reședința obișnuită”, prima par
te a unui document mai amplu prin care in
stituțiile, angajatorii și cetățenii pot înțelege
mai bine cum se aplică legislația privind beneficiile sociale.
Astfel, Comisia vrea să ajute statele membre să aplice mai bine și mai coerent normele privind securitatea socială în ceea ce îi
privește pe cetățenii europeni mobili, care se
mută dintr-un stat comunitar în altul sau lucrează într-o altă țară din Uniunea Europeană
(UE).
Conform datelor recensământului din 2011,
un număr de 727.500 de români sunt înre
gistrați ca fiind stabiliți în străinătate pentru
mai mult de un an. Dar, conform Institutului
Național de Statistică, această cifră ar putea
reprezenta doar 30% din cea reală.
Publicarea ghidului vine la momentul potrivit, ținând cont de dezbaterile intense din
unele state ale Uniunii, referitoare la faptul că
lucrătorii români și bulgari ar abuza, la scară
mare, de beneficiile sociale din țara-gazdă.
Comisia Europeană practic recapitulează, mai
simplu și mai clar, actualele norme în vigoare
care, dacă sunt aplicate de statele membre,
reduc riscul fraudelor în domeniu.
„Pentru lucrători, regulile sunt relativ simple:
dacă muncesc într-un alt stat membru, au dreptul la aceleași beneficii sociale ca lucrătorii din
țara-gazdă, dacă plătesc impozite și contribuții
sociale”, a afirmat comisarul pentru afaceri sociale László Andor.
Ghidul practic a fost întocmit împreună cu
statele membre și clarifică cele două concepte
separate de „reședință obișnuită” și „reședință
temporară”. Potrivit normelor europene, există o singură reședință obișnuită, prin urmare
numai un stat trebuie să plătească beneficiile sociale care decurg din rezidență. Se evită

Comisarul pentru afaceri sociale László Andor
astfel cazurile în care încasau, de exemplu,
de două ori alocația pentru copii: și în țaragazdă, și acasă.
Angajații și independenții (persoanele fizice autorizate) au dreptul la ajutoare sociale în
țara în care lucrează. Persoanele care nu sunt
active (pensionari, studenți etc.) au dreptul
la securitate socială în statul UE în care au
reședința obișnuită.  
Ovidiu Nahoi

Criterile după care se stabilește
reședința obișnuită:

 statutul familial și legăturile de familie,
durata și continuitatea șederii;
 situația locului de muncă (stabilitatea
activității și durata contractului de muncă);
 exercitarea unei activități neremunerate;
 în cazul studenților, sursa de venit;
 permanența unei locuințe;
 statul în care acel cetățean plătește impozite;
 motivul mutării într-o altă țară EU.

Comisarul László Andor:

Migranții europeni aduc beneficii țărilor-gazdă
„Adevărul care deranjează”- astfel s-a intitulat discursul rostit de comisarul pentru afaceri
sociale, László Andor, la Universitatea Bristol
(Marea Britanie), un discurs despre care s-a
vorbit mult, iar presa britanică a relatat pe
larg.
În esență, comisarul Andor a atras atenția,
pe de o parte, că temerile și panica în masă,
referitor la faptul că după 1 ianuarie 2014
vor veni valuri de muncitori români și bulgari
pentru a lucra în Marea Britanie, s-au dovedit
exagerate. Pe de altă parte, comisarul Andor a
spus din nou că muncitorii migranți - cetățenii
europeni care pleacă de acasă pentru a lucra

în alt stat membru - reprezintă un beneficiu
pentru țara-gazdă, ținând cont că, de regulă,
vin să lucreze, să fie activi și nu să profite de
ajutoarele sociale.
„Adevărul, care poate pe unii îi deranjează,
este că marea majoritate a celor ce se mută
dintr-o țară UE în alta fac acest lucru pentru a
munci. Nu se mută pentru a cere beneficii sociale. Acești lucrători sunt, de fapt, un avantaj
considerabil pentru economia țărilor-gazdă și
pentru sistemele de asigurări sociale din acele
state”, a arătat comisarul pentru afaceri sociale László Andor. 


Magdalena Moreh, Bruxelles

CHIOŞCULDEZIARE
Erasmus+, o șansă
pentru tinerii europeni

Lansat în 1987, ca program destinat sprijinirii studenților în scopul efectuării unei
perioade de studiu într-un alt stat european, Erasmus este unul dintre cele mai de
succes proiecte destinate tinerilor. În cei 36
de ani de funcționare, milioane de studenți
europeni au trăit, prin intermediul acestui
program, experiența unor stagii de studii în
alte state decât cel de origine, au luat contact cu oameni și culturi noi, au simțit direct
beneficiile oferite de libertatea de circulație.
Începând din 2014, odată cu intrarea în
noul exercițiu financiar al UE (2014-2020),
Erasmus se dezvoltă, evoluează și promite să
fie chiar mai cuprinzător și eficient sub noua
denumire: Erasmus+. O broșură recent lansată de Comisia Europeană (CE), „Changing
lives, opening minds” („Schimbând vieți, deschizând minți”) arată că Erasmus+ va integra
alte șapte programe europene din aceeași
arie, și anume: „Învățare continuă/pe tot
parcursul vieții”, „Tineret în Acţiune”, Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul
pentru cooperare cu țările industrializate.
Totodată, în următorii șapte ani, programul
va beneficia de un buget generos, de 14,7
miliarde de euro, și va fi axat pe trei piloni
principali: (i) educație și formare, (ii) tineret și
(iii) sport. Obiectivul principal al programului Erasmus+ este de a îmbunătăți șansele
de angajare ale tinerilor prin dobândirea
de competențe suplimentare, apreciate de
angajatori, precum și prin îmbunătățirea
competențelor lingvistice.
În România, programul are toate șansele
să devină unul de succes: vechea variantă
a programului (Erasmus) a mijlocit, anual,
accesul a aproximativ 5.000 de studenți români în universități din Franța, Spania, Germania, Italia sau alte state membre.
Puteți găsi mai multe informații despre
programul Erasmus+ consultând varianta
completă a broșurii editate de CE la adresa www.bookshop.europa.eu (publicația
„Changing lives, opening minds”) sau folosind link-ul: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.
 (M.O.)
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România: creștere importantă
a absorbției fondurilor UE, în 2013
România începe să șteargă, încetul
cu încetul, imaginea de țară care se
confruntă cu probleme sistemice
în privința absorbției fondurilor
europene. Rezultatele anului 2013
demonstrează progrese evidente
în acest domeniu.
În primele zece luni ale anului 2013, România a înregistrat cea mai mare creștere a
sumelor rambursate de Comisia Europeană
tuturor statelor membre, valoarea fondurilor structurale și de coeziune încasate fiind
cu 115% mai mare decât în perioada 20072012, se arată într-un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene. Aceasta a făcut ca
rata de absorbție să crească considerabil în
2013, până la aproximativ 33,5%, dacă se iau
în considerare sumele solicitate de România
spre rambursare de către Comisia Europeană
(CE).
Numai în 2013, României i-au fost rambursate circa 2,9 miliarde de euro, sumă mai

mare decât cea încasată în toți anii din perioada 2007-2012. Astfel, România a atins,
anul trecut, nivelul de 5,1 miliarde de euro,
bani europeni nerambursabili, accesați de la
aderarea la Uniunea Europeană.
„S-a dovedit că România nu este absolut şi
veşnic incapabilă de a absorbi fonduri europene”, a declarat premierul Victor Ponta în
cadrul şedinţei Comitetului Interinstituţional
pentru Acordul de Parteneriat 2014-2020,
din 4 februarie, ședință în care autoritățile
române au discutat despre strategia ce trebuie aplicată pentru îmbunătățirea ratei de
absorbție în următorii 7 ani.
Progresele înregistrate de România la acest
capitol au fost recunoscute și de reprezentanți

ai instituțiilor europene. Președintele CE, José
Manuel Barroso, a avertizat totuși, în urma
unor discuții avute la mijlocul lunii februarie
cu președintele Traian Băsescu, că „România
a înregistrat într-adevăr progrese importante în sectorul accesării banilor europeni, însă
eforturi susținute în acest domeniu din partea
autorităților de la București sunt imperios necesare în perioada care urmează”.
Această avertizare este cu atât mai importantă cu cât datele statistice privind rata de
absorbție, colectate la sfârșitul anului 2013,
plasau România, în continuare, pe ultimul loc
Mircea Oprea
la acest capitol.  
România are alocați 39,88 miliarde de
euro pentru exercițiul financiar 2014-2020,
înregistrând astfel o creștere de 18% față
de cadrul financiar multianual precedent.
România este, în acest context, unul dintre puținele state membre care au obținut
o alocare bugetară mai mare decât cea
precedentă.

Dacian Cioloș, dialog cu românii asupra viitorului Uniunii Europene
Comisarul european pentru Agricultură, Dacian Cioloș, s-a aflat, la începutul lunii aprilie,
pentru trei zile, la București, ocazie cu care a
participat și la o dezbatere pe teme europene
cu cetăţenii români. Dezbaterea, organizată
de Reprezentanța Comisiei Europene, a avut
loc în ziua de 4 aprilie, la Teatrul Național.
Cetățenii români interesați să-și exprime
părerile cu privire la viitorul Europei, drepturile cetățenilor europeni, soluțiile de redresare
după criza economică sau politica agricolă
comună au fost invitați să participe la eveniment, în direct sau prin intermediul rețelelor
de socializare Facebook și Twitter, utilizând
hashtagul #EUDeb8 și adresând întrebări la @
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rceromania. Dialogul a putut fi urmărit în direct pe internet prin webstream.
Cei prezenți la întrunirea de la Teatrul
Național au abordat împreună cu oficialul
european o paletă largă de subiecte: de la
influența organismelor modificate genetic
asupra sănatătii și taxarea producției de alcool
până la planurile de extindere a UE și posibilitatea aderării Republicii Moldova.
Unul din subiectele cele mai intens discutate a fost cel ridicat de un sătean din Vrancea,
care a dorit să afle de la comisarul european
de ce, în România, spre deosebire de alte state
ale Uniunii Europene (UE), este taxată producerea de țuică pentru consum propriu și de ce
„Bruxelles-ul îi obligă pe țăranii români să arunce tescovina”, produs ce rezultă în urma stoarcerii fructelor și prin a cărui procesare se poate
obține alcool. Dacian Cioloș i-a explicat interlocutorului său că nu există norme ale Uniunii
Europene care să îl oblige pe fermierul român
să arunce tescovina sau să îi interzică să o distileze. Mai mult, „în ceea ce privește acciza la
țuică, este vorba despre o măsură luată la nivel
național, nu de autoritățile de la Bruxelles. Țuica,
având în vedere că este o băutură tradițională,
este posibil să fie inclusă de către autoritățile
române pe o listă cu excepții pentru a fi scutită
de la taxare. Deci, în acest caz, soluția este în
România, nu la Bruxelles”, a subliniat oficialul
european.
Un alt subiect din domeniul alimentației a
fost abordat de o tânără studentă, care a dorit să afle cum influenţează organismele mo-

dificate genetic sănătatea românilor. Dacian
Cioloș a răspuns că problema în acest sector
este că statele membre nu-și asumă la nivel
politic responsabilitatea de a accepta în consum sau în cultură anumite produse sau de a
le respinge. „Decizia este în mâinile Consiliului
de Miniștri și Parlamentului European, care până
acum nu s-au pronunțat pentru sau împotriva
vreunui soi modificat genetic. Comisia poate
doar face propuneri, nu să ia hotărâri de una singură”, a explicat comisarul.
Alte două teme importante abordate în cadrul discuțiilor de la București au fost planurile
de extindere a Uniunii și relația cu Republica
Moldova. Dacian Cioloș a reamintit faptul că
„în continuare, Comisia este pentru extinderea
Uniunii. E foarte probabil ca acest subiect să fie
luat în discuţie la nivel politic în mod serios în
statele membre”. În ceea ce privește aderarea
Republicii Moldova la UE, comisarul a afirmat
că, în opinia sa, Chișinăul va avea un viitor european, deoarece moldovenii „sunt la fel de europeni ca cetăţenii României”.
Începând din 2012, Comisia Europeană
a organizat o serie de dialoguri cu cetăţenii Uniunii Europene. În cadrul dezbaterilor,
desfășurate în numeroase orașe ale Uniunii
Europene, cetățenii au avut posibilitatea de
a discuta în mod direct cu membrii Comisiei
Europene teme de interes în ceea ce privește
drepturile ce decurg din calitatea de cetățean
european, precum și viitorul construcției europene în ansamblul ei.  
Claudia Oprescu
Mircea Oprea
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Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene

„Există clișeul că deciziile se iau numai la Bruxelles”

Vicepreședinte al Comisiei Europene şi comisar european pentru relaţii interinstituţionale şi administraţie Maroš Šefčovič
Vicepreședintele Comisiei Europene (CE),
comisar european pentru relaţii interinstituţionale şi administraţie, Maroš Šefčovič s-a aflat
la începutul lunii februarie într-o vizită oficială la București. El s-a întâlnit cu președintele
Traian Băsescu și cu președintele Camerei
Deputaților Valeriu Zgonea. De asemenea,
vicepreședintele Šefčovič a participat la o
întâlnire cu comisiile reunite pentru afaceri
europene din Senat și Camera Deputaților.
Am selectat pentru dumneavoastră, câteva
fragmente relevante din discuția pe care am
avut-o cu vicepreședintele CE Šefčovič.
Efectele crizei asupra cetățenilor. „Cred
că ne aflăm într-o perioadă crucială pentru
Uniunea Europeană. Ne aflăm la ieșirea din cea
mai grea perioadă a Uniunii Europene și nu a
fost deloc simplu în ultimii patru-cinci ani să fii
membru al Comisiei Europene. În același timp,
traversăm o criză la nivelul elitelor și se simte o
frustrare la nivelul cetățenilor. Iar ceea ce trebuie să facem acum este să explicăm ce perioadă
grea a fost, dar și cât de rău ar fi putut să fie

dacă nu am fi avut o Uniune Europeană, pentru
a adopta soluții europene. Pentru că eu cred că
aceste soluții au ajutat să înfruntăm situația”.
Puterea cetățenilor europeni. „Cred că
adeseori cetățenii nu știu cum sunt, de fapt,
implicați în procesul de decizie. Parlamentele
naționale exercită o influență din ce în ce mai
mare. Există, în plus, o societate civilă vibrantă,
și aici, în România, și în Bruxelles și în întreaga
Europă. Aceste organizații influențează agenda europeană. Pe de altă parte, orice decizie pe
care Comisia o propune este supusă mai întâi
unei ample consultări publice, în cadrul căreia
fiecare poate să-și spună părerea. În plus, există
acum posibilitatea acordată cetățenilor Uniunii de a propune ei înșiși acte normative, printrun mecanism transnațional de inițiativă legislativă. Mecanismul a început să funcționeze de
anul trecut”.
Cine ia deciziile în UE? „Există și clișee,
bineînțeles, legate de faptul că deciziile se iau
numai la Bruxelles. Am observat acest lucru,

atunci când am avut de adoptat decizii dificile
în Consiliu: se întâmplă ceva între etajul unde se
iau deciziile și locul unde se comunică cu presa.
Iar unii miniștri spun: EI au adoptat o anumită
măsură. Dar cine sunt EI? Deciziile cele mai dificile se iau cu unanimitatea statelor membre.
Trebuie să existe și la nivel național curajul de
a explica felul în care se iau deciziile dificile și
să nu se arunce vina pe altcineva. Pentru că
atunci cetățenii devin confuzi. Și au impresia
că altcineva ia deciziile, niște anonimi birocrați
de la Bruxelles. Ceea ce nu este adevărat. Cred
că ar trebui să oprim «bruxelizarea» eșecurilor
și «naționalizarea» succeselor. Comisia face
propunerile, care sunt adoptate, de obicei, prin
consens de către miniștrii statelor membre și de
către Parlamentul European, ales direct de către cetățeni. Comisia poate face foarte puține
de una singură. Liderii naționali ar trebui să
explice acest lucru, pentru ca oamenii să aibă o
percepție reală asupra lucrurilor care se întâmplă la Bruxelles”. 
Ovidiu Nahoi
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Maria Damanaki, comisar european:

„1,5 milioane de euro disponibili
pentru cercetare-dezvoltare în regiunea Mării Negre”
Pe 30 ianuarie 2014, comisarul european
pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a venit în București pentru a vorbi
despre situația țărilor din regiunea Mării Negre, în cadrul unei conferințe organizate de
Comisia Europeană și Ministerul Afacerilor
Externe.
„Starea mediului marin este departe de a
fi ideală. Infrastructura de transport este slabă. Problemele legate de pescuitul ilegal și
îmbunătățirea modului de gestionare a pescuitului în general reprezintă o provocare”, a afirmat comisarul.
Ministrul de Externe, Titus Corlățean, a
menționat că România „va continua să sprijine conexiunile dintre politicile și instrumentele Uniunii Europene (UE) cu relevanță pentru
Marea Neagră: Sinergia Mării Negre, Strategia
UE pentru Regiunea Dunării, Politica Maritimă
Integrată”.
Maria Damanaki a tras un semnal de alarmă
privind pescuitul ilegal, subliniind că, „dacă
vom continua în această manieră, nu va mai
rămâne pește pentru copiii noștri”. De exemplu, deși în România a fost interzis în 2006
pescuitul de sturioni, interdicție care va dura
până în 2016, braconajul continuă, în special
în Delta Dunării. Astfel, un studiu din 2013 la
care a colaborat și WWF (World Wide Fund
for Nature) a folosit 30 de mostre de caviar
colectate din magazine, restaurante și vânzători stradali din România și Bulgaria, astfel

Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit Maria Damanaki
demonstrându-se că încă este comercializat
caviar de la sturioni sălbatici.
Comisarul a menționat că unul din eforturile Comisiei Europene este acela de a asigura
noi oportunități de finanțare pentru perioada
2014-2020. În ultimii șapte ani, UE a investit
140 de milioane de euro în regiune prin iniţiativa Sinergia Mării Negre, pe lângă cele 800
de milioare de euro din cadrul inițiativelor regionale și bilaterale îndreptate către țările din
regiune.

În plus, Comisia are deschisă, în prezent, o
cerere de propuneri de proiecte în valoare de
1,5 milioane de euro, bani destinați proiectelor de cercetare-inovare realizate de cercetatori din UE si din regiunile partenere. România
și celelalte țări din regiune au de asemenea
posibilitatea de a participa și la următorul program european de finanțare pentru perioada
2014-2020 – Programul Bazinului Mării Negre
– program aflat sub incidența Instrumentului
european de vecinătate și parteneriat (EVP). 
Camelia Enăchioiu

Consultări lansate de Comisia Europeană
ca răspuns la dezbaterea care ia amploare și
la numeroasele preocupări cu privire la chestiunea soluționării litigiilor între investitori și
stat în cadrul TTIP. Consultarea publică este
deschisă până în data de 21 iunie 2014.
Toate aceste consultări sunt disponibile
- ca de altfel orice consultare lansată de CE la adresa de internet: http://ec.europa.eu/
yourvoice/consultations/index_en.htm. 
Mircea Oprea

În cadrul eforturilor pe care le depune în
prezent pentru ca negocierile cu SUA să devină cele mai deschise și mai transparente
negocieri comerciale de până acum, Comisia
Europeană a lansat o consultare publică privind protecția investitorilor și soluționarea
litigiilor între investitori și stat în cadrul Parteneriatului Transatlantic pentru Comerț și
Investiții (Transatlantic Trade and Investment
Partnership - TTIP).

Comisia are în vedere o serie de elemente
inovative care să stea la baza negocierilor,
scopul principal al consultării fiind de a defini mai bine abordarea UE privind protecția
investitorilor și soluționarea litigiilor între investitori și stat. Consultarea este deschisă către actorii importanți din domeniu dar și pentru publicul larg din toate statele membre.
Comisia Europeană a considerat că este
necesar să lanseze această consultare publică

Consultarea publică reprezintă una din
modalitățile de bază prin care Comisia Europeană (CE) intră în contact direct cu cetățenii,
instituțiile și societatea civilă din statele membre UE. Prin intermediul consultărilor publice,
cei interesați de subiectul pus în discuție de
CE pot participa la elaborarea sau amendarea
legislației UE.
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Crește încrederea cetățenilor
în relansarea economiei Uniunii Europene
Un recent sondaj tip Eurobarometru
efectuat la finalul lui 2013 arată că, la
nivel UE, cetățenii statelor membre
văd ca eficiente acţiunile menționate
în cadrul Strategiei Europa 2020 strategia pentru dezvoltarea UE în
următorii 7 ani - ce vizează primordial
ocuparea forței de muncă, reducerea
șomajului structural, consolidarea
politicilor de protecție socială și
creșterea responsabilității sociale a
întreprinderilor în rândul comunității.
Sondajul Eurobarometru de la finele lunii
decembrie arată că europenii sunt ceva mai
optimiști cu privire la situația economică.
Conform aceluiași sondaj, cei mai mulți dintre
europeni, inclusiv respondenții din România,
cred că UE se îndreaptă într-o direcție bună.
Mai mult de jumătate dintre europeni
(51%) declară că sunt optimiști în ceea ce
privește viitorul UE , în creștere cu 2% față de
sondajul Eurobarometru din primăvara anului 2013. În ansamblu, 43% dintre cetățeni
(cu un punct procentual mai mult decât în
sondajul din primăvara anului 2013) cred că
UE este pe calea cea bună pentru a ieși din
criză și pentru a face față provocărilor la nivel
global. Sprijinul pentru uniunea economică și
monetară, care beneficiază de moneda unică
euro, a rămas aproape același. Peste jumă-

tate dintre europeni (52%) sunt în favoarea
acesteia, cu un punct procentual mai mult în
comparație cu primăvara anului 2013.
Tendința se manifestă și în rândul româ
nilor, care sunt interesați în mod special de
acele măsuri ce vizează creşterea economică,
noi locuri de muncă şi care pot rezolva provocările de ordin social. Aceste iniţiative sunt
percepute de peste 60% dintre români ca
posibile soluţii importante de contracarare a
crizei economice.
Totodată, modernizarea pieţelor de muncă, în vederea creşterii nivelului de ocupare,
este susținută de 86% dintre respondenții români, sprijinirea celor săraci şi excluși social,
precum și posibilitățile oferite lor de a juca un
rol activ în societate sunt susținute de 85%
dintre români, iar creşterea calităţii şi atractivităţii sistemului de învăţământ superior din
UE de 78%. Valori ridicate la aceste categorii
(peste 90%) se înregistrează în state dezvoltate, precum Finlanda, dar și în țările afectate sever de criza economică (Cipru, Grecia și
Portugalia).

Cei mai mulți dintre români,
încrezători în viitorul UE
Studiul mai relevă că 49% dintre români
(24% sunt indeciși) cred că UE se îndreaptă
în direcţia corectă pentru a ieşi din criză şi
pentru a face faţă noilor provocări. La nivel

european, cele mai optimiste state membre
cu privire la drumul pe care se înscrie Uniunea sunt țările nordice: Suedia (70%), Finlanda (62%), Danemarca (61%), iar cele mai pesimiste sunt Italia (18%), Grecia (22%), Cipru
(26%) şi Portugalia (29%).
Totodată, viitorul Uniunii Europene este
privit cu optimism de către 63% dintre ro
mâni (peste media europeană de 51%), cele
mai optimiste state la acest capitol fiind Danemarca (75%), Irlanda şi Malta (fiecare cu
67%), precum și Estonia, Lituania și Polonia
(fiecare cu 66%). La capătul opus, cele mai
pesimiste ţări sunt, din nou, cele cu reale probleme economice: Grecia (69%), Cipru (66%)
şi Portugalia (64%).
Toate datele referitoare la România, dar și
la celelalte state, ce rezultă din acest studiu
sunt disponibile la adresa de internet http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/
eb80/eb80_ro_ro_nat.pdf.   Mircea Oprea

Măsuri pentru combaterea
terorismului și extremismului

Terorismul și extremismul violent sunt probleme cu care Europa începe să ia contact din
ce în ce mai des, iar măsurile pentru prevenirea răspândirii acestor fenomene nu mai pot
fi amânate. În acest context, după mai mulți
ani de cercetări, Comisia Europeană (CE) a
identificat, la începutul acestui an, mai multe
direcții pe care trebuie să se desfășoare, în viitor, lupta împotriva terorismului și extremismului.
Măsurile propuse includ, printre altele,
elaborarea unor strategii naționale cuprinzătoare de către toate statele membre care
trebuie încurajate să implice în acest demers
organizațiile neguvernamentale, serviciile și
experții din domeniul securității. Directorul
Institutului de Ştiinţe Politice al Academiei
Române, analistul Dan Dungaciu, este de
părere că „România se poate alinia cu succes
la acest efort comun în cadrul UE. Evaluările
externe arată că, anterior, am demonstrat că
stăm chiar bine la activități de acest gen. Serviciile care vor oferi informații vor conta mult
în acest proces în viitor și nu cred că România

nu s-ar putea conforma în cadrul unui proiect
comun în UE de luptă împotriva terorismului și
extremismului”.
În cazul particular al extremismului, „în
România nu există partide sau formațiuni extremiste care să fie vădit împotriva UE”, este
de părere Dan Dungaciu. „Totuși, am putea
lua exemplul multor alte state europene care
luptă împotriva sau, la fel de important, pentru
prevenirea acestui fenomen. La nivelul UE însă,
extremismul, în acest moment, este una din-

tre cele mai mari amenințări la adresa proiectului european ca atare. Pe plan politic, în
lipsa unor eforturi susținute, s-ar putea să avem
surpriza ca, la alegerile europarlamentare spre
exemplu, să vedem printre câștigătorii scrutinului «inamici» ai proiectului european de luptă
împotriva extremismului”, mai afirmă analistul.
În afara strategiilor naționale, CE mai propune, printre altele, și instituirea, în toate
statele UE, a unor programe de susținere a
dezangajării și a deradicalizării, care să vizeze
membrii grupărilor extremiste. De asemenea,
conform aceluiași plan, în lupta împotriva
extremismului și terorismului ar urma să fie
implicate și persoanele care au fost victime
ale acestor fenomene, informațiile oferite de
acestea fiind considerate esențiale în cadrul
proiectului. CE mai vizează, de asemenea, și
crearea unui centru european de cunoaş
tere. Acesta ar urma să ofere sprijin factorilor
de decizie la nivel european, național și local
și să coordoneze inițiativele de prevenire de
pe teritoriul Uniunii Europene (UE) și din afara acesteia.  
Mircea Oprea
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IMM-urile din agricultura
românească vor primi
ajutoare de minimis duble
Comisia Europeană a adoptat un regulament care vizează ridicarea plafonului și precizarea definiției ajutoarelor de valoare mică
(ajutoare de minimis) care ar putea fi considerate a nu constitui ajutoare de stat. Comisarul
pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian
Cioloș, a declarat: „Acest nou regulament va
permite statelor membre să dispună de o marjă
de manevră mai mare pentru a acorda ajutoare
fără a denatura concurența, mai ales în situații
de urgență, iar Comisiei îi va permite să simplifice modul de tratare a ajutoarelor naționale în
sectorul agricol.”
Până în prezent, IMM-urile primeau ajutoare care nu depășeau 7.500 euro per beneficiar
pe o perioadă de trei ani fiscali sau un plafon
de 0,75% din valoarea producției agricole
stabilite pentru fiecare stat membru; acestea
erau considerate ajutoare care nu denaturează sau nu amenință să denatureze concurența.
Conform noului regulament IMM-urile vor
putea primi 15.000 euro pe parcursul a trei ani
fiscali, iar plafonul pentru fiecare stat membru
va ajunge la 1% din valoarea producției agricole. În plus, regulamentul conține o definiție
mai completă a tipurilor de ajutoare care pot

Andreea Florina Săndiță câștigătoare a concursului
Juvenes Translatores
Câștigătoarea
concursului
Juvenes Translatores
ediţia 2014
Andreea Florina Săndiță

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală
Dacian Cioloș

intra în domeniul de aplicare al acestuia.
În noiembrie 2013, Comisia a prelungit
până la data de 30 iunie 2014 regulamentul
de exceptare pe categorii în sectorul agricol.
Acest lucru înseamnă că noul regulament va
intra în funcțiune doar după data respectivă.

Claudia Oprescu

Noi măsuri care vizează
reformarea sectorului bancar din UE
Comisia Europeană a anunţat noi măsuri
care ar urma să împiedice băncile să ia decizii riscante sau speculative, ele putând astfel
contribui la creşterea gradului de transparenţă din sistem. Normele propuse ar trebui să
împiedice cele mai mari bănci să se implice în
activitatea riscantă de tranzacţionare în cont
propriu. În plus, măsurile ar oferi autorităţilor
de supraveghere competenţa de a solicita
acestor bănci să separe anumite activităţi de
tranzacţionare potenţial riscante de activităţile de atragere de depozite, dacă stabilitatea
financiară le poate fi afectată de primele. În
completarea măsurilor luate deja pentru consolidarea sectorului financiar al blocului comunitar, Comisia Europeană a adoptat şi norme menite să crească transparenţa anumitor
tranzacţii din sectorul bancar paralel.
Comisarul european pentru piaţa internă
şi servicii Michel Barnier a declarat că noile
măsuri reprezintă ultimele elemente care mai
erau necesare pentru a completa revizuirea
cadrului de reglementare a sistemului bancar
european. El a subliniat că măsurile propuse
vor consolida şi mai mult stabilitatea financiară şi vor garanta faptul că nu se ajunge la
situaţia în care contribuabilii plătesc pentru
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erorile băncilor.
De la debutul crizei financiare, Uniunea
Europeană s-a angajat într-o revizuire fundamentală a reglementării şi supravegherii bancare şi a introdus reforme care să reducă impactul unor eventuale falimente în domeniu,
astfel încât sistemul financiar să devină mai
sigur, mai transparent şi mai responsabil. 
Claudia Oprescu

Comisia Europeană a anunțat, la începutul lunii februarie, lista câștigătorilor ediției
din acest an a concursului „Juvenes Translatores”, rezervat tinerilor traducători din Uniunea Europeană. Printre câștigători, aleși
dintre cei 3.000 de adolescenți participanți
din 750 de școli europene, se numără și o
elevă în clasa a XI-a din România: Andreea Florina Săndiță. Ea studiază la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina,
județul Olt. Andreea a concurat cu un text
tradus din limba engleză în limba română
și va fi prezentă, pe 8 aprilie, la ceremonia de decernare a premiilor ce are loc la
Bruxelles, unde fiecare dintre câștigători
va primi un trofeu din partea doamnei Androulla Vassiliou, comisar european pentru
educație, cultură, multilingvism și tineret.
„Participarea la acest concurs mi-a demonstrat faptul că, atunci când faci ceva
din suflet, întotdeauna vei avea succes.
Câștigând concursul «Juvenes Translatores»,
am primit confirmarea că sunt foarte bine
pregătită în acest domeniu și că aș putea
chiar să îmi clădesc o carieră bazându-mă
pe limbile străine, dat fiind că vorbesc și limba germană la un nivel avansat”, a declarat,
pentru Buletin de Europa, Andreea Săndiță.
Tânăra româncă mai este și de părere că
„e de-a dreptul vital să cunoști cel puțin o limbă străină în societatea de astăzi pentru că,
altfel, ești privat de foarte multe oportunități.
Fie că ești în vacanță în străinătate și vrei să
cunoști cât mai amplu cultura vizitată, fie că
încerci să aplici pentru un loc de muncă nou,
te confrunți cu necesitatea de a ști o limbă
straină”.
Concursul „Juvenes Translatores” („Tineri
traducători” în latină) este organizat în fiecare an de către Direcția Generală Traduceri din cadrul Comisiei Europene. Obiectivul său este de a promova studiul limbilor
străine în școli și de a le oferi tinerilor elevi
posibilitatea alegerii unei cariere de traducător.  (M.O.)
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