EK novosti, 17. travnja 2019.
Novi pilot-program Komisije umjetnicima omogućuje rad u čitavom EU-u
Danas se u okviru programa i-Portunus, pilot-projekta koji financira Europska komisija, otvara prvi od
tri poziva na podnošenje prijedloga kojima će se umjetnicima omogućiti rad u drugim zemljama EU-a
u trajanju od 15 do 85 dana. U okviru projekta proračunom od milijun eura podržat će se mobilnost
približno 500 umjetnika kako bi im se olakšala uspostava ili produbljivanje suradnje i stvaranje novih
djela. Pilot-projektom obuhvaćena su dva sektora: izvedbene umjetnosti (kazalište, ples i cirkus) te
vizualne umjetnosti, a otvoren je osobama koje imaju prebivalište u zemljama koje sudjeluju u
programu Kreativna Europa Europske komisije. Sljedeće će godine Komisija uložiti još 1,5 milijuna
eura u slične probne projekte. Cilj je pripremiti se za 2021. godinu, kada bi mobilnost umjetnika i
kulturnih djelatnika trebala postati stalna aktivnost u okviru novog programa Kreativna Europa. Prvi
poziv bit će otvoren do 15. svibnja u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu. Dionici su često tražili
podršku za mobilnost umjetnika. Europski parlament i država članice snažno podržavaju takve
aktivnosti te su one uvrštene u novu europsku agendu za kulturu.
e-Računi: uz novu normu o elektroničkom izdavanju računa do lakšeg sklapanja ugovora o javnoj
nabavi u Europi
Od sutra tijela javne vlasti koja sudjeluju u javnoj nabavi u EU-u moraju biti usklađena s europskom
normom o elektroničkom izdavanju računa te podržavati primanje i obradu elektroničkih računa.
Novom normom pridonijet će se pravovremenoj i automatskoj obradi poslovnih e-računa i plaćanja,
poduzećima olakšati upravljanje ugovorima u svim državama članicama te povećati atraktivnost
sudjelovanja u javnoj nabavi. Norma o elektroničkom izdavanju računa temelji se na Direktivi o
elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i dio je strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, a cilj
joj je u području javne nabave omogućiti iskorištavanje mogućnosti koje donosi internet. Norma će
se u početku primjenjivati na javnu upravu na nacionalnoj razini, dok će regionalna i lokalna tijela
imati dodatnih godinu dana za njezino uvođenje. Komisija je spremna i dalje pomagati državama
članicama u tom procesu.
EUROSTAT: veljača 2019. – u europodručju suficit u međunarodnoj trgovini robom od 17,9
milijardi eura, u području EU28 deficit od 2,7 milijardi eura
Prva procjena vrijednosti robe izvezene iz europodručja (EA19) u ostatak svijeta u veljači 2019.
iznosila je 183,3 milijarde eura, što je povećanje od 4,4 posto u odnosu na veljaču 2018. (175,6
milijardi eura). Uvoz iz ostatka svijeta iznosio je 165,4 milijarde eura, što je povećanje od 4,0 posto u
odnosu na veljaču 2018. (159,0 milijardi eura). Zbog svega navedenog, u veljači 2019. u
europodručju je zabilježen suficit od 17,9 milijardi eura u trgovini robom s ostatkom svijeta, dok je u
veljači 2018. suficit iznosio 16,5 milijardi eura. U veljači 2019. trgovina unutar europodručja povećala
se na 160,3 milijarde eura, što je povećanje od 3,4 posto u odnosu na veljaču 2018. Cijelo
Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.
EUROSTAT: ožujak 2019. – godišnja stopa inflacije u europodručju smanjila se na 1,4 posto, u EU-u
stabilna na 1,6 posto
U ožujku 2019. godišnja stopa inflacije u europodručju iznosila je 1,4 posto, što je smanjenje u
odnosu na 1,5 posto u veljači 2019. Prošle godine stopa inflacije iznosila je 1,4 posto. U ožujku 2019.
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godišnja stopa inflacije u Europskoj uniji iznosila je 1,6 posto, tj. bila je stabilna u odnosu na veljaču
2019. Prošle godine stopa inflacije iznosila je 1,6 posto. Podaci su dobiveni od Eurostata, statističkog
ureda Europske unije. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.
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