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România va deține în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, pentru prima oară, Președinția rotativă a
Consiliului Uniunii Europene, o președinție care va fi marcată de ieșirea de jure a Marii Britanii din UE, dar
și de noile alegeri europene ce vor determina configurația noului legislativ european și a noii Comisii
Europene pe perioada mandatului 2019-2024....................................................................................
În acest context, un summit european extraordinar va avea loc în România, la Sibiu, pe 30 martie
2019. 27 de lideri europeni, 36 de delegații, 24 de limbi vorbite, 400 de invitați de rang înalt, 800
de jurnaliști - acestea sunt doar o parte din cifrele Summit-ului
................................................................
UE. #EURoad2Sibiu #FutureofEurope
#EU27
Mai multe informații puteți găsi pe platforma online dedicată pregătirii Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene în 2019: romania2019.eu
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O Uniune Europeană eficientă,
ce răspunde așteptărilor
cetățenilor
În pregătirea reuniunii informale a liderilor din
23 februarie 2018, Comisia Europeană a
prezentat miercuri, 14 februarie, o serie de
măsuri practice care ar putea eficientiza
activitatea Uniunii Europene și îmbunătăți
legătura dintre liderii instituțiilor UE și cetățenii
europeni. Președintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, a declarat: „Prin Foaia de
parcurs de la Bratislava, Declarația de la Roma și
acum Agenda liderilor, Europa pune accentul, pe
bună dreptate, pe crearea unei Uniuni care să le ofere cetățenilor săi rezultate concrete și tangibile cu privire la chestiunile
care sunt importante pentru ei. Trebuie să continuăm pe această cale. Eu am spus mereu că funcția este mai importantă
decât forma – acum nu este momentul să purtăm discuții îndelungate privind reforma instituțională sau modificarea
tratatului. Există, însă, o serie de măsuri pe care le putem lua pentru a ne realiza și mai eficient prioritățile principale.
Există multe opțiuni, însă obiectivul trebuie să fie unul singur: crearea unei Europe care să răspundă așteptărilor.”

Dialogurile cu cetățenii.....................................................................................................................................................
Comisia Europeană organizează periodic dialoguri cu cetățenii la care participă membri ai Comisiei, deputați în Parlamentu
European, reprezentanți ai administrațiilor naționale, locale și regionale, precum și ai societății civile. Din 2012 până acum
s-au desfășurat aproape 500 de astfel de dezbateri publice interactive în 160 de locații, iar Comisia va intensifica frecvența
acestora până la alegerile europene din mai 2019, propunându-și să organizeze aproximativ alte 500 de evenimente.
Comisia salută, de asemenea, inițiativele statelor membre de a organiza propriile dialoguri naționale cu cetățenii
referitoare la viitorul Europei și este pregătită să ofere sprijin ori de câte ori va fi posibil, de exemplu prin stabilirea unei
conexiuni între acest proces și consultarea online privind viitorul Europei, care ar putea rămâne deschisă până la
9 mai 2019. Comisia va comunica beneficiile experienței sale statelor membre.
Context:...................................................................................................................................

Ideile și opțiunile propuse sunt o urmare directă a Raportului Comisiei Europene (din 8 mai 2015) privind alegerile pentru
Parlamentul European din 2014, în care s-a exprimat angajamentul de a se identifica modalitățile de consolidare în
continuare a dimensiunii europene și a legitimității democratice a procesului decizional al UE, precum și de a se examina în
continuare motivele prezenței scăzute la vot înregistrate în mod constant în unele state membre și de a se găsi soluții.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

264 miliarde euro mobilizate deja
prin Planul Juncker
Potrivit celor mai recente estimări, publicate în data de
9 februarie, Fondul European pentru Investiții Strategice
(FEIS) – elementul central al planului de investiții pentru
Europa, așa-numitul Plan Juncker – mobilizează investiții
de 264,3 miliarde de euro. Această sumă reprezintă 84%
din obiectivul inițial, stabilit pentru vara anului 2018, și
anume mobilizarea unui volum total de investiții de 315
miliarde de euro.
România se plasează pe locul 24 între statele membre, în ceea ce privește valoarea investițiilor atrase raportată la PIB, doar
1,176 miliarde de euro fiind mobilizate până în prezent la nivel național prin Planul Juncker. Pe primele locuri în UE, la
nivelul lunii februarie, erau: Grecia, Estonia, Bulgaria, Portugalia și Spania. Acordurile de finanțare ce vor beneficia de
garanții de la bugetul UE totalizează în prezent 53,2 miliarde de euroși acoperă proiecte din toate cele 28 state membre UE.
Astfel, au fost aprobate acorduri pentru 366 de proiecte de infrastructură și inovare, ce însumează o finanțare de 40,4
miliarde de euro prin FEIS. Pe lângă acestea, au fost aprobate acorduri, în valoare de 12,8 miliarde de euro, dedicate
firmelor de dimensiuni reduse (IMM-uri), un număr de aproximativ 589.000 de astfel de companii urmând să beneficieze
de prevederile acestora.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Tinerii din Mehedinți se pregătesc
să vorbească la Bruxelles

În 16 februarie, elevi ai Colegiului Tehnic Decebal din
Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, se vor
întâlni cu Cristian Pîrvulescu, membru al Comitetului
Economic și Social European (CESE), pentru a pregăti
participarea la acțiunea „Europa ta, părerea ta”
(Your Europe, Your Say! - YEYS), care va avea loc la
Bruxelles, în perioada 15-16 martie 2018.

Elevi din treizeci și trei de școli europene, din 28 de
state membre și 5 țări candidate vor veni la Bruxelles
și se vor adresa instituțiilor europene, prezentându-și
părerea în legătură cu rolul care îi revine culturii în
viitorul Europei. Vor căuta răspunsuri, vor dezbate și
vor supune la vot trei propuneri, pe care instituțiile
europene le vor lua în calcul în procesul de elaborare
a politicilor..........................................................
Manifestarea, intitulată „Europa ta, părerea ta!”
(YEYS), este organizată de Comitetul Economic și Social
European (CESE), vocea societății civile la nivel european, și constituie evenimentul emblematic al Comitetului
dedicat tinerilor. Prin această inițiativă, CESE dorește să se asigure că opiniile, experiențele și ideile tinerei generații
sunt luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor UE.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

România: creștere rapidă bazată pe consum
Creșterea economică s-a accelerat în România, în 2017, PIB-ul
real fiind estimat să înregistreze o cifră record în perioada
post-criză – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost
consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și
creșterile salariale din sectorul public și privat. După o
perioadă de scădere în 2016, investițiile totale au început din
nou să crească în 2017, însă într-un ritm mai lent, datorat în
principal scăderii serioase a investițiilor publice pentru al
doilea an la rând. Creșterea explozivă a consumului privat a
determinat mărirea volumului de importuri, acest lucru
făcând ca exporturile nete să acționeze ca o frână în calea
creșterii PIB-ului real, în ciuda creșterii relativ puternice a
exporturilor pe ansamblu. Acestea sunt principalele concluzii
ale previziunilor economice intermediare de iarnă, publicate
de Comisia Europeană miercuri, 7 februarie...........................
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
Parlamentul European se va restrânge de la 751 la 705
deputați după retragerea Marii Britanii din UE, lăsând loc
pentru posibile noi state membre.Pe lângă reducerea
dimensiunii PE de la 751 deputați la 705, o redistribuire a
locurilor, aprobată de plen miercuri, va crea o rezervă de 46
de locuri din cele 73 vacantate după Brexit..............................

Parlamentul se va restrânge după Brexit

Unele dintre cele 46 de locuri din rezervă ar putea fi realocate
noilor state membre care vor intra în UE, sau păstrate pentru
a menține dimensiuni mai reduse ale instituției.
Știre preluată de la Parlamentul European
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Comisia Europeană și Fondul european de investiții
(FEI) au lansat miercuri, 28 februarie, o nouă hartă
interactivă care oferă posibilitatea de a localiza cu
mare precizie IMM-urile ce au beneficiat de
finanțare europeană, până la nivelul străzii unde
acestea își au sediul. În total, peste 1 milion de
afaceri mici și mijlocii, cu mai mult de 4,8 milioane
de angajați, au beneficiat de o finanțare de peste
79 miliarde de euro.

IMM-uri pe harta #investEU

În România au fost finanțate 16.441 IMM-uri, având în
total 163.450 de angajați. Valoarea totală a finațărilor de
care au beneficiat se ridică la 1,151 miliarde de euro.
Datorită diferitelor programe de finanțare, sute de mii de
IMM-uri și antreprenori de pe întreg cuprinsul Europei au
primit sprijinul financiar de care aveau nevoie pentru a-și
putea porni și dezvolta afacerile. Acum se poate vedea exact unde se află cei care au beneficiat de aceste fonduri europene.
Prin intermediul platformei online, eif4smes.com, pot fi efectuate căutări în funcție de program sau sector,
ori pur și simplu se poate naviga pe hartă. Facilitarea accesului la finanțare europeană pentru afacerile de mici dimensiuni
reprezintă o prioritate majoră pentru UE. Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Stagii de formare la
Parlamentul European

Parlamentul European le oferă tinerilor care dețin o
diplomă care atestă absolvirea studiilor liceale
(obținută înainte de termenul limită de depunere a
candidaturii) corespunzătoare nivelului care permite
admiterea în învățământul universitar sau care au
urmat studii superioare sau tehnice echivalente
acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de
formare.
Datele de începere și termenele limită de primire a
candidaturilor pentru stagiile obligatorii:...................
· Termenul limită de înscriere: 1 octombrie................
Începerea stagiului: Între 1 ianuarie și 30 aprilie
· Termenul limită de înscriere: 1 februarie.....................
Începerea stagiului: Între 1 mai și 31 august
· Termenul limită de înscriere: 1 iunie.........................
Începerea stagiului: Între 1 septembrie și 31 decembrie

Pentru mai multe informaţii consultaţi:
http://bit.ly/1HrtPka
Informație preluată de la: Eurodesk.ro
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