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Începând din data de 16 decembrie, 

consumatorii și întreprinderile din 
statele membre care nu fac parte 

din zona euro vor beneficia de plăți 
transfrontaliere în euro mai ieftine. 

Noile norme ale UE vor asigura 

faptul că pentru toate plățile 
transfrontaliere în euro efectuate în 

statele membre care nu fac parte 
din zona euro – România, Bulgaria, 

Croația, Cehia, Danemarca, Ungaria, 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, și Suedia – se vor percepe aceleași 
comisioane ca cele aplicate plăților interne. De exemplu, un consumator bulgar care 

decide să trimită euro în străinătate va plăti, de acum înainte, același comision ca în 
cazul unui virament efectuat în leva în Bulgaria. Altfel spus, pentru plățile 

transfrontaliere în euro se vor percepe comisioane foarte mici sau chiar comisioane 
zero. 
 

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv responsabil cu o economie în 

serviciul cetățenilor, a declarat: „Datorită acestor noi norme, toți cetățenii noștri și, 
de asemenea, toate societățile noastre vor putea să efectueze plăți transfrontaliere 
în euro ieftine, ceea ce reprezintă un exemplu elocvent și concret al avantajelor 
reale pe care piața unică le poate oferi consumatorilor europeni. De exemplu, o 
familie din România, care dorește să trimită bani în euro copilului care participă la 
un schimb Erasmus la Paris, nu va mai fi nevoită să suporte costuri suplimentare, 
deoarece de acum înainte va plăti același comision ca în cazul unei tranzacții interne 
în România.” 
 

Comisia va monitoriza îndeaproape aplicarea acestor norme și va colabora strâns cu 

autoritățile naționale competente pentru a se asigura că normele în cauză sunt 
corect puse în aplicare. Aceste norme, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul 

(UE) 2019/518, se înscriu în cadrul eforturilor pe care Comisia le depune în prezent 
pentru a oferi consumatorilor un acces îmbunătățit și mai ieftin la serviciile 

financiare, astfel cum se menționează în Planul de acțiune privind serviciile 
financiare pentru consumatori, prezentat în martie 2017. În etapa următoare, în 

aprilie 2020, se vor aplica dispoziții suplimentare care vor permite consumatorilor 

din UE să compare comisioanele de conversie monetară atunci când plătesc cu 
cardul în altă monedă a UE. 

 
Mai multe informații: www.ec.europa.eu  
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Pactul ecologic european    
 

Comisia Europeană a prezentat, în data de 11 decembrie, Pactul ecologic european – o foaie de parcurs menită să 
asigure durabilitatea economiei UE, prin transformarea provocărilor legate de climă și de mediu în oportunități 

în toate domeniile de politică și prin garantarea unei tranziții care să fie echitabilă pentru toți și favorabilă incluziunii 

tuturor. 
 

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Pactul ecologic european este noua noastră strategie de creștere, o 
creștere care oferă mai mult decât consumă. Acest pact arată cum să ne transformăm modul de viață și de muncă, 
de producție și de consum, astfel încât să trăim mai sănătos și să dezvoltăm capacitățile de inovare ale 
întreprinderilor noastre. Putem să participăm cu toții la tranziție și putem să beneficiem cu toții de oportunități. Vom 
ajuta economia noastră să devină un lider mondial, făcând prima mișcare și acționând rapid. Suntem hotărâți să 
reușim pentru binele acestei planete și al vieții care există aici, pentru binele patrimoniului natural al Europei, al 
biodiversității, al pădurilor și al mărilor noastre. Dacă arătăm restului lumii care este calea de urmat pentru a asigura 
durabilitatea și competitivitatea, putem convinge alte țări să ni se alăture.” 
 

Vicepreședintele executiv, Frans Timmermans, a adăugat: „Ne aflăm într-o situație de urgență climatică și de 
mediu. Pactul ecologic european este o ocazie de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea cetățenilor, prin 
transformarea modelului nostru economic. Planul nostru stabilește ce avem de făcut pentru a reduce emisiile, a 
restabili sănătatea mediului, a proteja fauna și flora sălbatică, a crea noi oportunități economice și a îmbunătăți 
calitatea vieții cetățenilor. Cu toții, avem un rol important de jucat și toate industriile și toate țările vor participa la 
această transformare. În plus, ne revine responsabilitatea să ne asigurăm că această tranziție este echitabilă și că 
nimeni nu este lăsat în urmă, pe măsură ce punem în practică Pactul ecologic european.”  
 

Pactul ecologic european oferă o foaie de parcurs care conține 
acțiuni menite să încurajeze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea 

la o economie circulară curată și să pună capăt schimbărilor climatice, să 

inverseze declinul biodiversității și să reducă poluarea. Acest pact prezintă 
investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile și explică 

modul în care se va asigura o tranziție justă și favorabilă incluziunii. 
 

Pactul ecologic european acoperă toate sectoarele economiei, în 
special transporturile, energia, agricultura, clădirile și sectoarele 

industriale, de exemplu cele ale siderurgiei, cimentului, TIC, textilelor și 
produselor chimice. 
 

Pentru a consacra în legislație ambiția politică de a deveni, până în 2050, primul continent neutru din punct de 

vedere climatic, Comisia va prezenta, în termen de 100 de zile, primul „act legislativ european privind clima”. 
Pentru a atinge obiectivele în materie de climă și mediu, Comisia va prezenta, de asemenea, Strategia privind 
biodiversitatea pentru 2030, noul Plan de acțiune privind strategia industrială și economia circulară, Strategia „de la 
fermă la consumator” pentru o alimentație durabilă și propuneri pentru o Europă lipsită de poluare. Vor începe 
neîntârziat lucrările în vederea majorării obiectivelor Europei în materie de emisii pentru 2030, stabilind o traiectorie 

realistă de îndeplinire a obiectivului pentru 2050. 
 

Îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic european va necesita investiții semnificative. Se estimează că 
atingerea obiectivelor actuale pentru 2030 privind clima și energia va necesita investiții anuale suplimentare în 

valoare de 260 de miliarde EUR, reprezentând aproximativ 1,5% din PIB-ul din 2018. Aceste investiții vor necesita 
mobilizarea sectorului public și a celui privat. Comisia va prezenta, la începutul anului 2020, Planul de investiții 

pentru o Europă durabilă, menit să răspundă nevoilor de investiții. Cel puțin 25% din bugetul pe termen lung al UE 

ar trebui să fie alocat acțiunilor climatice, iar Banca Europeană de Investiții, în calitate de bancă a Europei în 
domeniul climei, va oferi un sprijin suplimentar. Pentru ca sectorul privat să contribuie la finanțarea tranziției către o 

economie verde, Comisia va prezenta, în 2020, o strategie de finanțare verde. 
 

Lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului este un efort comun, dar nu toate regiunile și statele 
membre pornesc din același punct. Mecanismul de tranziție echitabilă va sprijini regiunile care se bazează în 

mare măsură pe activități cu intensitate mare a emisiilor de dioxid de carbon. Acest mecanism îi va sprijini pe 
cetățenii cei mai vulnerabili pe parcursul tranziției, oferindu-le acces la programe de recalificare și la oportunități de 

angajare în noi sectoare economice. 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
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În martie 2020, Comisia va lansa un „Pact climatic”, menit să facă auzită vocea cetățenilor și să le confere un 

rol în conceperea noilor acțiuni, în schimbul de informații, în lansarea de activități la nivel local și în promovarea 
soluțiilor care pot fi reproduse și în alte locuri. 
 

Provocările globale pe care le reprezintă schimbările climatice și degradarea mediului necesită un răspuns la nivel 

mondial. UE va continua să își promoveze obiectivele și standardele în materie de mediu în cadrul convențiilor ONU 

privind biodiversitatea și schimbările climatice și să își consolideze diplomația ecologică. G7, G20, convențiile 
internaționale și relațiile bilaterale vor oferi ocazia de a convinge și alte state să își intensifice eforturile. UE își va 

utiliza, de asemenea, politica comercială pentru a asigura durabilitatea și va încheia parteneriate cu țările învecinate 
din Balcani și Africa, pentru a le ajuta în procesele de tranziție. 
 

Etapele următoare 

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul European să aprobe viziunea sa ambițioasă în ceea ce privește 
viitorul economiei europene și al mediului și să contribuie la realizarea acesteia. Comisia va prezenta măsurile 

anunțate în foaia de parcurs a Pactului ecologic european. 
 

Mai multe informații: www.ec.europa.eu 

 
 

Comisia consolidează instrumentele de apărare a intereselor Europei  
în cadrul comerțului internațional      

 

Comisia Europeană a prezentat, pe 12 decembrie, o propunere care va permite Uniunii Europene să își protejeze 
interesele comerciale în pofida paraliziei sistemului multilateral de soluționare a litigiilor din cadrul Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC). Pentru a pune și mai mult accentul pe conformare și pe asigurarea respectării 
acordurilor comerciale ale UE, Comisia a creat astăzi poziția de Responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie 

comercială. 
 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „O 
Europă mai puternică pe scena lumii implică o manifestare eficientă a 
poziției de lider a UE în cadrul comerțului mondial și puteri adecvate 
pentru a asigura faptul că normele comerțului internațional sunt 
respectate. Din acest motiv, îmi încep mandatul prin luarea de măsuri 
rapide vizând consolidarea setului nostru de instrumente comerciale. 
Propunerile de astăzi ne vor permite să ne apărăm interesele în aceste 
momente deosebit de nefavorabile comerțului internațional. Întrucât 
multe locuri de muncă din Europa sunt periclitate, UE trebuie să fie 
dotată corespunzător pentru a asigura faptul că partenerii noștri își 
respectă angajamentele și tocmai acest aspect este vizat de propunerea actuală.” 
 

Comisarul pentru comerț, Phil Hogan, a declarat: „Ne aflăm într-un moment critic pentru multilateralism și pentru 
sistemul comercial mondial. În condițiile în care Organul de apel este eliminat din ecuație, am pierdut un sistem 
aplicabil de soluționare a litigiilor, care a fost un garant independent al faptului că normele OMC sunt aplicate în 
mod imparțial. În timp ce încercăm să reformăm OMC și să restabilim un sistem al OMC care funcționa bine, nu ne 
putem permite să fim lipsiți de apărare dacă nu există nicio posibilitate de a obține o soluție satisfăcătoare în cadrul 
OMC. Modificările pe care le propunem ne vor permite să ne apărăm întreprinderile, lucrătorii și consumatorii, ori de 
câte ori partenerii noștri nu respectă normele.” 
 

Propunerea de astăzi, de modificare a regulamentului existent de asigurare a respectării normelor, vine ca reacție 

directă la blocarea de ieri a activității Organului de apel al OMC. Actualul regulament – un temei juridic al UE pentru 
adoptarea contramăsurilor comerciale – impune ca un litigiu să parcurgă în întregime procedurile OMC, inclusiv în 

faza de apel, înainte ca Uniunea să poată reacționa. Lipsa unui organ de apel al OMC funcțional permite membrilor 
OMC să se sustragă de la obligațiile care le revin și să scape de aplicarea unei hotărâri cu efect juridic printr-un 

simplu apel față de un raport al unui grup special. 
 

Propunerea Comisiei va permite UE să reacționeze chiar dacă OMC nu emite o decizie finală la nivel organ de apel 
deoarece celălalt membru al OMC blochează procedura de soluționare a litigiilor prin realizarea unui apel „în vid”. 

Acest nou mecanism se va aplica și dispozițiilor privind soluționarea litigiilor incluse în acordurile comerciale 

http://www.ec.europa.eu
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regionale sau bilaterale la care UE este parte. UE trebuie să fie în măsură să răspundă cu fermitate în cazul în care 

parteneri comerciali împiedică soluționarea eficientă a litigiilor, de exemplu prin blocarea componenței grupurilor 
speciale. 
 

În acord cu orientările de politică ale președintei von der Leyen, Comisia consolidează și mai mult instrumentele 

Uniunii pentru a se concentra pe conformare și pe asigurarea respectării acordurilor comerciale ale UE și a creat 

postul de Responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială, care va fi ocupat la începutul anului 2020. 
Asigurarea respectării angajamentelor convenite cu alți parteneri comerciali este o prioritate majoră a Comisiei von 

der Leyen. Prin urmare, UE se concentrează din ce în ce mai mult pe asigurarea respectării angajamentelor luate 
de partenerii ei în cadrul acordurilor comerciale multilaterale, regionale și bilaterale. În acest sens, Uniunea se va 

baza pe o serie de instrumente. Propunerea prezentată astăzi va face de acum obiectul unei validări de către 
Parlamentul European și de către statele membre ale UE în cadrul Consiliului, în cadrul unui proces legislativ uzual. 

 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

Ziua internațională Anticorupție: un nou sondaj  
arată că nivelul corupției este mai puțin răspândit în UE decât în 2013    

 
În data de 9 decembrie, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, Comisia Europeană a publicat un sondaj privind 

atitudinea mediului de afaceri european față de corupția din Uniunea Europeană. Rezultatele arată o tendință 
descendentă, însă un număr semnificativ (63 %) de întreprinderi consideră corupția ca fiind larg răspândită, o 

scădere de la 75 % în 2013.  Cât privește situația din România, 97% din reprezentanții mediului de afaceri susțin că 

problema corupției este răspândită la nivel național. Mai mult decât atât, 88% dintre aceștia văd corupția ca pe un 
impediment în desfășurarea normală a activității firmelor, comparativ cu o medie europeană de 37%. 
 

Descarcă fișa informativă pentru România 
 

La nivel european, mediul de afaceri este sceptic cu privire la modul în care 

este abordată corupția, 51% dintre respondenți considerând că este puțin 
probabil ca persoanele corupte sau întreprinderile cu astfel de tendințe să fie 

raportate poliției sau procurorilor. Comisarul pentru afaceri interne, Ylva 
Johansson, a declarat: „Corupția subminează democrația și statul de drept, 
fundamentul societăților noastre. În timp, influența sa crește inegalitățile și 
subminează coeziunea socială. Ca Uniune, am făcut progrese importante de-a 
lungul anilor, dar mai sunt încă multe de făcut. Vom continua să colaborăm cu 
autoritățile naționale, cu organizațiile internaționale, cu societatea civilă și cu 
sectorul privat pentru a eradica corupția.”  
 

Uniunea Europeană a înregistrat progrese în lupta împotriva corupției cu noi norme privind protecția avertizorilor de 

integritate, combaterea spălării banilor și accesul autorităților de asigurare a respectării legii la informații financiare, 
precum și cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, respectiv înființarea Parchetului European. 

Comisia va continua să își consolideze activitatea cu privire la acest subiect în cooperare cu toate părțile interesate. 
Lupta împotriva corupției va fi, de asemenea, un element-cheie al noului ciclu de revizuire a statului de drept.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

CONCURS 
 

Concurs foto Erasmus+ 
 
Începând cu 1987, programul Erasmus al Comisiei Europene a oferit unui număr de peste 10 milioane de studenți, 

elevi, sportivi și tineri oportunitatea de a câștiga experiență în străinătate. Pentru a sărbători #Erasmus10Million, 

Comisia Europeană invită persoanele care au participat la proiecte în cadrul programului Erasmus 1987-2019 să-și 
împărtășească cele mai bune amintiri, oferindu-le astfel posibilitatea de a câștiga premii interesante. În cadrul 

evenimentului au avut loc prezentări realizate de reprezentanții finanțatorilor, iar la dispoziția invitaților  au fost 
standuri de prezentare atât ale programelor de finanțare cât și a unor proiecte de succes.  

http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2248
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/88731
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/07/better-protection-of-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-to-kick-in-in-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/07/better-protection-of-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-to-kick-in-in-2021/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4452
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_4929
https://ec.europa.eu/luxembourg/news/new-eu-rules-improve-fight-against-fraud-eu-budget-start-applying_fr
https://ec.europa.eu/luxembourg/news/new-eu-rules-improve-fight-against-fraud-eu-budget-start-applying_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_19_5769
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

Cum poți să participi 

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să acorde un like paginii de Facebook a Comisiei Europene și să 
trimită o fotografie reprezentând experiența lor Erasmus. De asemenea, ei trebuie să includă un text explicativ de 

aproximativ 40-50 de cuvinte despre fotografie și în care să spună de ce reprezintă o amintire specială. 
 

Cine poate participa 
Candidații eligibili trebuie: 

• Să aibă cel puțin 18 ani. Participanții cu vârsta mai mica de 18 ani pot participa prin trimiterea unui formular de 
consimțământ al părinților. 

• Să fie rezidenți într-o țară participantă sau parteneră la programul Erasmus. 

• Să fie implicați sau să fi fost implicați într-un proiect Erasmus+ (învățământ superior, educație și formare 
profesională, învățământ pentru adulți, învățământ școlar, tineret și sport) sau în proiecte ale programelor 

predecesoare. 
• Fotografia trebuie să fie originală. Participantul trebuie să fie singurul autor și proprietarul dreptului de autor 

asupra fotografiei trimise. 

• Fotografiile, inclusiv fotografiile digitale ale unei fotografii printate, trebuie să aibă între 2 și 10 MB pentru a putea 
fi tipărite. 
 

Premii 

Toți câștigătorii vor primi un premiu constând dintr-o copie a cărții foto aniversare și materiale promoționale 
Erasmus+. 
 

Termen limită: 13 ianuarie 2020, 23.59 (UTC +1). 
 

Mai multe informații pe site-ul concursului.  
 
 

EVENIMENT 
 

Evenimentul „Banii europeni în beneficiul nostru!”  
 
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în colaborare cu 

organismele intermediare ale programelor de finanțare, a organizat, în data 

de 17 decembrie 2019, la Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan 
Angheluță” Galați, un amplu eveniment de prezentare a proiectelor aflate în 

curs de implementare în județul Galați în perioada 2014 – 2020, în cadrul 
campaniei Banii europeni în beneficiul nostru!. 
 

În cadrul evenimentului au avut loc prezentări realizate de reprezentanții 

finanțatorilor, iar la dispoziția invitaților  au fost standuri de prezentare atât 
ale programelor de finanțare cât și a unor proiecte de succes.  
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