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Bugetul UE:
Dezvoltarea regională
și politica de coeziune

În cadrul următorului buget pe termen lung
al UE pentru 2021-2027, Comisia propune
modernizarea politicii de coeziune, principala
politică de investiții a UE și una dintre cele
mai tangibile expresii ale solidarității.

după 2020

Economia UE este în curs de redresare, dar pentru a elimina decalajele care persistă între statele membre și între
regiunile din interiorul acestora, sunt necesare investiții suplimentare. Bazându-se pe un buget de 373 de miliarde
euro (prețuri curente – luând în considerare inflația) în angajamente pentru perioada 2021-2027, viitoarea politică
de coeziune are, din perspectiva investițiilor, capacitatea de a contribui la eliminarea acestor decalaje.
Resursele vor fi direcționate în continuare către regiunile care au cea mai mare nevoie de investiții pentru a
recupera decalajul în raport cu restul UE. În același timp, aceasta va continua să fie o legătură puternică, directă
între UE și regiunile și orașele sale.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Astăzi propunem o politică de coeziune pentru toate
regiunile, care să nu lase pe nimeni în urmă. Am îmbunătățit flexibilitatea acestei politici pentru a o adapta la noile
priorități și pentru a spori protecția cetățenilor UE. Am simplificat, de asemenea, normele, iar acest lucru va fi în
beneficiul tuturor, de la întreprinderile mici la antreprenori și la școli și spitale, care vor putea obține fonduri
mai ușor.”
Mai multe informații la: Reprezentanța Comisiei Europene în România.
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România aderă la inițiativele
UE din domeniul digital
România s-a alăturat marți, 29 mai, mai multor inițiative
UE din domeniul digital. În marja Consiliului UE pentru
Competitivitate, România a semnat parteneriatul
european pentru tehnologia de tip ”Blockchain”,
declarația privind cooperarea în domeniul inteligenței
artificiale, precum și pe cea privind ”Radarul inovării”,
toate lansate în luna aprilie, în cadrul Zilei Digitale 2018.
Aceste inițiative de cooperare între statele membre contribuie la crearea unei piețe unice digitale operaționale, astfel :
- parteneriatul pentru tehnologia de tip ”blockchain” exploatează potențialul de utilizare a acestor tehnologii pentru
consolidarea încrederii și securității în mediul on-line;......................................................................................................
- inițiativa privind inteligența artificială vizează creșterea cooperării între statele membre în vederea maximizării investițiilor
și avantajelor pe care aceste tehnologii le aduc economiei și societății;....................................................................................
- radarul inovării încurajează activitatea în domeniu prin intermediul unui nou instrument disponibil on-line.
Context:......................................................................................................
23 de state membre UE fac deja parte din parteneriatul pentru tehnologia de tip ”blockchain”. De asemenea, 25 de state
membre UE s-au alăturat până acum declarației privind cooperarea în domeniul inteligenței artificiale, iar 17 state membre
au semnat declarația privind ”Radarul inovării”, luându-și angajamentul de a utiliza acest instrument pentru promovarea
excelenței în inovare pe plan național.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Ajutorul de stat acordat drept compensare
pentru serviciu public Aeroportului
Internațional Bacău, aprobat de
Comisia Europeană
Compensația pentru serviciu public, acordată Regiei
Autonome Aeroportul Internațional "George Enescu"
Bacău pentru operarea aeroportului din această
localitate, a fost apreciată de Comisia Europeană ca fiind
în linie cu normele UE privind ajutorul de stat.
Aeroportul în cauză este situat în partea de nord-est a
României, în apropierea graniței cu Republica Moldova.
Fondurile publice vor facilita conexiunile în regiune și vor contribui la dezvoltarea acesteia fără a distorsiona în mod
nejustificat concurența de pe piața unică. Valoarea compensației publice aprobate se ridică la aproximativ 57 milioane euro,
aceasta find acordată pentru un termen de 10 ani.......................................................................................................
Comisia a evaluat măsura luată în baza Orientărilor privind ajutorul de stat pentru aeroporturi și companii aeriene din 2014
și a Cadrului pentru servicii de interes economic general, care permit statelor membre să acorde ajutor sub forma unor
compensații aeroporturilor care joacă un rol important în asigurarea conexiunilor la nivel regional, precum și în dezvoltarea
economică și socială a zonei pe care o deservesc.......................................................................................................................
Potrivit constatărilor Comisiei, compensația în cauză oferă condițile pentru furnizarea unui serviciu de interes economic
general autentic, deoarece cele mai apropiate aeroporturi se află la mare distanță de fapt, la Iași și Suceava, într-o regiune în
care infrastructura rutieră este deficitară și în care nu există trenuri de mare viteză. În plus, aeroportul din Bacău este
important pentru mobilitatea locuitorilor săi și a numeroși cetățeni români care lucrează în străinătate și sunt originari din
regiune.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
2

IMM-urile vor beneficia de un acces mai rapid și la
costuri mai mici la finanțarea prin piețele de capital,
potrivit propunerii Comisiei Europene de joi, 24 mai.
Inițiativa se înscrie în cadrul agendei Uniunii piețelor
de capital și va facilita extinderea și dezvoltarea
firmelor de dimensiuni reduse.
Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru
locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a
declarat: „Dat fiind rolul crucial pentru stimularea
creșterii economice și a locurilor de muncă pe care îl
joacă IMM-urile aflate în expansiune, este esențial să
ne asigurăm că le oferim acestor companii toate
stimulentele de care au nevoie pentru a se dezvolta.
După propunerile-cheie în beneficiul IMM-urilor pe care
le-am prezentat până acum, care au abordat, printre
altele, chestiunea finanțării participative și a finanțării
prin capitalul de risc, prin această nouă propunere
facilităm și mai mult accesul IMM-urilor la piețele
publice.”

Facilitarea accesului IMM-urilor la
finanțarea prin piețe de capital

Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Bugetul UE în 2019: creștere economică,
solidaritate, securitate
Propunerea de buget pentru anul 2019, prezentată de
Comisia Europeană miercuri, 23 mai, are ca scop
principal realizarea de investiții într-o economie
europeană mai puternică și mai rezistentă, alături de
promovarea solidarității și securității, în interiorul și în
afara frontierelor UE. Cu credite de angajament în
valoare de 166 de miliarde de euro, bugetul anual
înregistrează o creștere de 3% față de cel din 2018.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Noile norme europene, agreate de statele membre marți,
22 mai, vor contribui la prevenirea generării de deșeuri și,
în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor permite
creșterea semnificativă a ratei de reciclare a celor
municipale și de ambalaje. Totodată, treptat, se va
elimina depozitarea deșeurilor și va fi promovată
utilizarea de instrumente economice, cum ar fi schemele
de răspundere extinsă a producătorilor. Noile norme
consolidează, de asemenea, „ierarhia deșeurilor”, cu alte
cuvinte, statele membre sunt obligate să ia măsuri
specifice pentru a privilegia mai degrabă prevenirea,
reutilizarea și reciclarea decât depozitarea și incinerarea,
pentru a menține întreaga UE pe calea către o economie
circulară.

UE, lider mondial în gestionarea
și reciclarea deșeurilor

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Comisia Europeană a decis joi, 17 mai, să închidă
procedura de infringement și gestionarea
plângerilor în domeniul comerțului paralel cu
medicamente pentru uz uman formulate
împotriva Poloniei, României și Slovaciei.

Închiderea procedurii privind
comerțul paralel cu medicamente

Încă de la începutul mandatului său, Comisia Juncker
a urmărit cu asiduitate concretizarea priorităților
sale politice. Această abordare politică se reflectă și
în modul în care Comisia a tratat cazurile de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement).
Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare
pentru obținerea unor rezultate mai bune” prezintă
abordarea Comisiei în ceea ce privește prioritizarea
cazurilor într-un mod strategic, cântărind cu atenție
diferitele interese publice și private implicate.
Importurile și exporturile paralele de medicamente
reprezintă o formă legală de comerț în cadrul pieței
unice. Cu toate acestea, statele membre pot, în
anumite cazuri, să restricționeze comerțul paralel,
atâta timp cât măsurile pe care le iau sunt justificate,
rezonabile și proporționale pentru a garanta un
interes public legitim. De exemplu, ar putea fi vorba
despre măsuri menite să asigure o furnizare adecvată
și continuă de medicamente către populație.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

#InvestEU: FEI și UniCredit susțin
IMM-urile inovatoare din
Europa Centrală și de Est cu
jumătate de miliard de euro
Fondul European de Investiții (FEI) și UniCredit au
semnat un contract de extindere a garanției InnovFin
pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), cu scopul
de a dinamiza accesul la finanțare pentru firmele mici,
mijlocii și cu capitalizare medie inovatoare din opt țări.
Acest nou acord va permite UniCredit să ofere, atât
prin băncile cât și prin entitățile sale de leasing, o
finanțare suplimentară de 340 de milioane de euro
companiilor inovatoare din Bosnia și Herțegovina,
Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria,
România și Serbia.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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