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ȘTIRI
Comisia Europeană adoptă un „Acord de parteneriat” cu România
privind utilizarea Fondurilor structurale și de investiții europene
pentru creștere economică și creare de locuri de muncă
în perioada 2014-2020
În acest număr:
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Comisia Europeană a adoptat un „Acord de parteneriat” cu România, în care este
stabilită strategia de utilizare optimă, în întreaga țară, a fondurilor structurale și de
investiții europene. Acordul pregătește terenul pentru investirea a 23 de miliarde de
euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de coeziune în
perioada 20142020 (în prețuri curente, incluzând finanțarea în cadrul Cooperării
teritoriale europene și alocările bugetare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de
muncă în rândul tinerilor). De asemenea, România primește 8 miliarde de euro
pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului și
pentru cel maritim.
Investițiile UE vor atenua șomajul și vor stimula competitivitatea și creșterea
economică prin sprijinul acordat inovării, formării profesionale și învățământului în
orașe și în zonele rurale. De asemenea, investițiile vor promova spiritul
antreprenorial, vor combate excluziunea socială și vor contribui la dezvoltarea unei
economii ecologice, în care resursele sunt utilizate eficient.
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Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt:
• Fondul european de dezvoltare regională
• Fondul social european
• Fondul de coeziune
• Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
• Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
Comentând acordul, comisarul pentru politică
regională, Johannes Hahn, a declarat:

„Astăzi am adoptat un plan de investiții
strategic, vital, care așează România pe calea
creării de locuri de muncă și a creșterii
economice în următorii 10 ani. Acest Acord
de parteneriat reflectă determinarea comună
a Comisiei Europene și a României de a
utiliza în modul cel mai eficient fondurile UE investițiile noastre trebuie să aibă caracter
strategic, conform noii politici de coeziune care să vizeze în mod preponderent
economia
reală, creșterea economică
sustenabilă și investițiile în oameni. Însă
obiectivul major nu este viteza, ci calitatea,
iar în lunile următoare suntem pe deplin
dedicați să negociem cel mai bun rezultat
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posibil în ceea ce privește investițiile realizate din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014 2020. Pentru a asigura derularea unor programe de o bună calitate este nevoie de angajament din partea tuturor
părților implicate.”
Comisarul Hahn a adăugat: „Această strategie de investiții are la bază importanta contribuție pe care România o

realizează deja prin susținerea UE în atingerea unor obiective ale acesteia și anume creșterea inteligentă, incluziunea
socială și atenuarea efectelor schimbărilor climatice. În prezent, România are o bază solidă în acest Acord de
parteneriat, care implică toate fondurile structurale și de investiții și care imprimă o direcție strategică viitoarelor
programe care vor stimula inovarea, vor transforma IMM-urile române în modele de creștere și vor asigura
competitivitatea României în sectoare în creștere, precum TIC, energia, ingineria, nanotehnologiile sau bioeconomia.
Fondurile ESI susțin regiunile și orașele din România pentru a face față acestor provocări.”
Dacian Cioloș, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a afirmat: „Prin adoptarea Acordului de parteneriat

am realizat un pas important în crearea unui cadru strategic pentru utilizarea cu succes a tuturor fondurilor
structurale și de investiții europene în România. Sper că îmbunătățirea coordonării între fonduri va fi reflectată într-o
creștere a eficienței și a sinergiei în implementarea programelor, într-o rentabilitate mai mare a sumelor investite din
fondurile UE și într-un impact pozitiv tangibil pentru economia României și pentru cetățenii ei. Este important ca
beneficiile creșterii economice și ale creării de locuri de muncă să fie vizibile nu doar în orașe, ci și în mediul rural,
unde, în prezent, toate fondurile structurale și de investiții pot avea efecte mai mari prin intermediul unor
instrumente îmbunătățite. De asemenea, îmi exprim satisfacția că programul de dezvoltare rurală al României a fost
deja transmis Comisiei și, în prezent, este în curs de examinare. Va fi unul dintre cele mai mari programe de
dezvoltare rurală din UE și, dacă fondurile sunt utilizate în mod judicios, iar programul este bine implementat, acesta
va oferi oportunități agricultorilor și părților interesate din mediul rural pentru
a face față provocărilor cu care se confruntă. Împreună cu politica agricolă
comună reformată, fondurile de dezvoltare rurală oferă numeroase
instrumente pentru a dezvolta și a diversifica economia rurală din România,
sporindu-i competitivitatea și îmbunătățind, în același timp, administrarea
resurselor naturale”.
László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și
incluziune, a declarat: „Felicit România pentru eforturile ei de a finaliza

Acordul de parteneriat și mulțumesc autorităților române pentru cooperarea
lor constructivă cu Comisia. În perioada 2014-2020, din Fondul social
european vor fi disponibile 4,77 miliarde EUR pentru a ajuta România să
crească nivelul de ocupare al forței de muncă și să reducă sărăcia, în
conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu recomandările UE
specifice fiecărei țări. Prioritățile majore alese de România pentru a fi
finanțate din FSE includ șomajul în rândul
tinerilor, îmbunătățirea relevanței pentru piața muncii a învățământului și a
formării profesionale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a minorității rome
și îmbunătățirea eficienței și a calității administrației publice și ale sistemului
judiciar.”
Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a afirmat: „Ca și

în cazul tuturor celorlalte fonduri, Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime are ca obiective realizarea de investiții și crearea de locuri de muncă la
nivelul comunităților locale. În România, fondul va sprijini proiecte vizând
reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemului marin. De asemenea, fondul
va contribui la diversificarea produselor pescărești și de acvacultură actuale. În
spiritul noii politici comune în domeniul pescuitului, „Bruxelles-ul” nu va indica în
amănunt modul în care ar trebui cheltuit fiecare cent; în schimb va lăsa la
latitudinea specialiștilor din România, care își cunosc cel mai bine meseria,
industria și regiunile locale, alegerea modalităților de acțiune în vederea asigurării
unui viitor sustenabil”.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Comisia Europeană anunță măsuri excepționale de sprijin
pentru producătorii de legume și fructe perisabile din UE
În contextul restricțiilor impuse de Federația Rusă asupra importurilor de produse agricole din UE, după discuțiile de
săptămâna trecută din cadrul Comitetului de Management asupra situației pieței, Comisia Europeană activează
măsuri de sprijin în ceea ce privește anumite fructe și legume perisabile.
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian Cioloș a
declarat: "Pornind de la situația de pe piață ca urmare a embargoului rusesc

asupra importurilor de produse agricole din UE, cu intrare în vigoare de astăzi,
voi lansa măsurile de urgență din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) care vor
reduce pe ansamblu oferta de anumite produse din legume și fructe pe piața
europeană, dacă și când presiunile asupra prețurilor vor deveni prea mari, în
următoarele luni. Toți fermierii care produc aceste legume și fructe - indiferent
dacă fac parte din organizații de producători sau nu - vor fi eligibili pentru a
beneficia de aceste măsuri de sprijinire a pieței în cazul în care le consideră
potrivite. O acțiune cât mai rapidă va oferi un sprijin eficient pentru prețul plătit
producătorilor de pe piața internă și va ajuta piața să se adapteze și să fie
rentabilă".
Rusia este principala piață de export pentru mai multe tipuri de fructe și
legume, iar interdicția de import a fost anunțată în plin sezon de recoltare. Pe baza celor mai recente date, impactul
începe să fie simțit pe anumite piețe. Fermierii și exportatorii nu și-au putut face planuri care să ia în considerare
embargoul și, în mod clar, nu toți vor găsi la timp suficiente piețe alternative.
Produsele vizate de măsurile anunțate sunt următoarele: roșii, morcovi, varză albă, ardei, conopidă, castraveți,
inclusiv cornișon, ciuperci, mere, pere, fructe roșii, struguri de masă și kiwi. Piețele pentru aceste produse sunt în
plin sezon, fără opțiuni de stocare pentru cele mai multe dintre ele și fără piețe alternative imediat disponibile.
Măsurile excepționale ce au fost anunțate includ retrageri de pe piață, inclusiv pentru distribuirea gratis a produselor
în cauză, compensații pentru nerecoltare și recoltarea înainte de coacere. Asistența financiară va acoperi toți
producătorii, indiferent dacă fac parte din organizații sau nu. Măsurile vor avea un efect retroactiv începând cu data
de 18 august 2014. Cu alte cuvinte, orice cantități retrase începând cu această dată (sau care fac obiectul
recoltării înainte de coacere, sau altor măsuri) vor fi deja acoperite de aceste măsuri suplimentare, cu condiția
efectuării controalelor necesare. Aceste măsuri se vor aplica inițial până la sfârșitul lunii noiembrie, având un buget
prevăzut de până la 125 de milioane de euro.
Situația curentă de pe piață pentru toate produsele a fost discutată într-o altă reuniune cu experții din statele
membre și cei ai Parlamentului European, reuniune ce a avut loc în data de 22 august, la Bruxelles.
Comisia Europeană va continua să monitorizeze evoluția piețelor pentru toate sectoarele afectate de embargoul
impus de Federația Rusă asupra produselor agricole și alimentare, în strânsă cooperare cu statele membre, și nu va
ezita să sprijine în continuare sectoarele puternic dependente de exporturile către Rusia sau să adapteze măsurile
deja anunțate, dacă este necesar.
Sursa: www.ec.europa.eu

Consultare în domeniul pescuitului
Pe data de 30 septembrie expiră o consultare publică care are scopul de a stabili posibilitățile de pescuit pentru 2015
în UE, în cadrul politicii comune de resort. Sunt așteptați să contribuie, în special, cetățenii și organizațiile care sunt
interesate de resursele piscicole, de sectorul pescuitului sau de mediul marin. Consultarea este cu atât mai
importantă cu cât situația este îngrijorătoare în multe bazine europene în care se pescuiește excesiv.
Comisia europeană (CE) a atras atenția recent asupra faptului că, în Marea Neagră și în Marea Mediterană, aproape
toate stocurile de pești care trăiesc pe fundul apei sunt pescuite excesiv. Această situație trebuie schimbată urgent,
iar participarea la această consultare publică este cel mai simplu și direct mod de a ajuta la îmbunătățirea lucrurilor.
Sursa: „Buletin de Europa”, ediția Iulie 2014
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CONCURSURI
Premiul Uniunii Europene pentru patrimoniu cultural/Premiul Europa Nostra, ediția 2015
Premiul Uniunii Europene pentru patrimoniu cultural/Premiul Europa Nostra, este una dintre cele mai prestigioase
distincții din domeniu. În fiecare an, prin intermediul acestuia sunt recunoscute cele mai valoroase realizări în ceea
ce privește conservarea patrimoniului cultural european. Premiul recunoaște excelența și dedicația arhitecților,
artizanilor, experților în patrimoniul cultural, voluntarilor etc. și stimulează creativitatea și inovația, prin puterea
exemplului.
În anul 2015, premiile vor fi acordate celor mai remarcabile 30 de proiecte și inițiative din domeniul conservării
patrimoniului. Șapte dintre acestea vor fi selectate pentru marele premiu și vor fi răsplătite cu 10.000 de euro
fiecare. De asemenea, unul dintre proiecte va primi premiul din partea publicului.
Premiul se acordă fiecăreia dintre următoarele categorii:
• Conservare
• Cercetare și design
• Implicare dovedită de diferite persoane sau organizații
Educație, formare și creșterea gradului de conștientizare
Termen-limită pentru depunerea candidaturilor: 15 octombrie 2014
Ediția din 2015 a ceremoniei de decernare a premiului Uniunii Europene pentru patrimoniu cultural se va desfășura
în data de 11 iunie la Olso, în Norvegia.
Pentru a afla mai multe detalii referitoare la procedura de înscriere vă rugăm să consultați pagina de internet Europa
Nostra.
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