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551 de tineri cu vârsta de 18 ani din România au
fost selectați pentru a primi permise de călătorie
#DiscoverEU. Participanții vor avea posibilitatea de
a călători între 15 aprilie și 31 octombrie 2019, pe
o perioadă de până la 30 de zile. Peste 14.500 de
tineri din toată Europa au fost selectați, din cei
80.000 înscriși.

Cea de-a doua rundă a inițiativei Comisiei Europene DiscoverEU a atras cereri de la aproape 80 000
de tineri din toate statele membre ale UE pe parcursul unei perioade de două săptămâni care s-a
încheiat la 11 decembrie 2018. 14 536 de tineri europeni au fost selectați pe baza criteriilor de
atribuire și ținând seama de cota stabilită pentru fiecare stat membru al UE.
Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Este minunat să
vedem cum tinerii europeni utilizează DiscoverEU pentru a-și cunoaște continentul. În total,
aproape 180 000 de tineri din întreaga Europă au depus cereri în timpul celor două runde din 2018;
și mulțumită acestei inițiative, am acordat până acum unui număr de aproximativ 30 000 de tineri
șansa de a explora culturile și tradițiile Europei și de a se conecta cu alți călători, precum și cu
comunitățile pe care le vizitează.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Comisarul european Corina Crețu
dezbate viitorul politicii de
coeziune la reuniunea COSAC
Luni, 21 ianuarie, comisarul european pentru politică
regională Corina Crețu va participa la reuniunea membrilor
Conferinței comisiilor parlamentare de afaceri europene din
parlamentele naționale din UE (COSAC), organizată la
București în cadrul Președinției române a Consiliului UE.
La reuniune vor fi prezenți reprezentanți din toate statele
membre ale UE, precum și membri ai Parlamentului
European. Înaltul oficial european va susține un discurs
despre viitorul politicii de dezvoltare regională în
deschiderea sesiunii cu tema "Creșterea coeziunii și
asigurarea convergenței prin intermediul instrumentelor
Cadrului Financiar Multianual".
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Comisia lansează dezbateri privind o tranziție
treptată spre un proces decizional mai
eficient și mai democratic în domeniul
politicii fiscale a UE
Astăzi, Comisia a lansat dezbaterea privind reformarea
procesului decizional în anumite domenii ale politicii fiscale
a UE, care în prezent necesită unanimitate în rândul
statelor membre. Adesea, unanimitatea nu poate fi atinsă
cu privire la inițiativele fiscale cruciale și poate duce la
întârzieri costisitoare și la politici sub nivelul optim.
Comunicarea publicată astăzi propune o foaie de parcurs
pentru trecerea progresivă și orientată la votul cu
majoritate calificată (VMC) în cadrul procedurii legislative
ordinare în anumite domenii ale politicii fiscale comune a
UE, precum este deja cazul pentru majoritatea altor
domenii de politică ale UE. Această posibilitate este
prevăzută de tratatele UE.

Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Roberto Viola, director general al
DG CONNECT, vizitează România
Directorul general Roberto VIOLA, Direcția Generală
pentru Rețele de comunicare, Conținut și Tehnologie
(DG CONNECT), efectuează o vizită oficială la București, în
perioada 15-16 ianuarie 2019. Dl. Roberto VIOLA va susține
un dialog cu cetățenii, cu principalii actori și părți
interesate din sectorul societății informaționale și va
participa la conferința "Transformarea digitală, motor al
co ez i u n i i e u ro p e n e " , o rga n i zată d e M i n i ste r u l
Comunicațiilor și Societății Informaționale.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Planul de investiții pentru Europa:
BEI și Garanti Bank își unesc forțele
pentru a sprijini firmele conduse
de femei în România

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă Garanti Bank
România un împrumut în valoare de 22,3 milioane EUR
pentru a sprijini firmele din România. Din valoarea
împrumutului, 5 milioane EUR se alocă femeilor
antreprenoare, sumă care va fi suplimentată cu 5 milioane
EUR din partea Garanti Bank. Această tranzacție este
sprijinită de Fondul european pentru investiții strategice
(FEIS), pilonul financiar al Planului de investiții pentru Europa,
numit și „Planul Juncker”.
- Prima tranșă a împrumutului BEI dedicat femeilor
antreprenoare din UE................................................................
- Se preconizează că aproximativ 260 de IMM-uri și
întreprinderi cu capitalizare medie vor beneficia de valoarea
totală a împrumutului, care va sprijini 6 100 de locuri de
muncă..........................................................
- Prima operațiune cu Garanti Bank ridică la 16 numărul
instituțiilor de finanțare partenere din România

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker
și Colegiul Comisarilor participă la lansarea oficială a
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene
(10 – 11 ianuarie 2019)
Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și
Colegiul Comisarilor se vor afla la București în perioada
10 – 11 ianuarie pentru a marca începerea oficială a
Președinției române, ce va debuta cu un concert de
deschidere începând cu ora 20:00 (EET).
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Capitalele europene
ale culturii în 2019:
Plovdiv și Matera
Context....................................................................
În 1985, Melina Mercouri, ministrul grec al culturii din
acea perioadă, a avut inițiativa de a lansa o Capitală
Europeană a Culturii, proiect care se numără de atunci
printre cele mai prestigioase inițiative culturale europene.
Orașele sunt selectate pe baza unui program cultural care
trebuie să aibă o dimensiune europeană accentuată, să
stimuleze participarea și implicarea activă a locuitorilor și
să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a orașului și
a regiunii înconjurătoare.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Comisarul european Corina Crețu
aprobă alocarea a 266 milioane de euro
pentru extinderea sistemului de cadastru
din România

Comisarul european pentru politică regională Corina
Crețu a aprobat proiectul major prin care sunt
alocate aproximativ 266 milioane de euro din Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR) pentru
extinderea ariei de acoperire a sistemului de
cadastru, în special în zonele rurale ale României.

Lansată ca parte a programului Europa creativă –
MEDIA, care a sprijinit sectorul audiovizual european în
ultimii 27 de ani, inițiativa „Noaptea cinematografului
european” își propune să demonstreze că, pe lângă
contribuția la dezvoltarea industriilor culturale și
creative europene, Uniunea aduce totodată beneficii
societății noastre în ansamblul ei. Cu cele aproximativ
50 de proiecții gratuite programate în întreaga UE în
perioada 3-7 decembrie, obiectivul acestei inițiative a
Comisiei Europene este de a apropia Europa de oameni
și, în același timp, de a sărbători împreună cu aceștia
bogăția filmelor europene. Obiectivul acestui proiect
este de a consolida securitatea juridică și de a crește
transparența în ceea ce privește sistemul de evidență a
drepturilor imobiliare.....................................................
Comisarul pentru politică regională Corina Crețu a declarat: „Acest proiect finanțat prin politica de coeziune vine în
sprijinul persoanelor care trăiesc în mediul rural, protejând drepturile de proprietate ale acestora.
Proiectul va facilita totodată accesul proprietarilor de terenuri la fondurile UE și va contribui la dezvoltarea
economică a acestor regiuni, întrucât o securitate juridică sporită va stimula investițiile și va accelera
implementarea acelor proiecte de infrastructură care sunt cruciale.”...........................................................................
Finanțarea din partea UE va fi utilizată pentru a realiza înregistrarea terenurilor din zonele rurale în registrul de
carte funciară, pentru scanarea și arhivarea registrelor existente, formarea personalului implicat în aceste activități,
stimularea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor pentru serviciile de înregistrare, precum și pentru a
îmbunătăți felul în care este gestionat și monitorizat proiectul.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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