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La doar 50 de zile de la anunțarea ambițiosului său Plan de investiții pentru Europa,
care are ca obiectiv stimularea ocupării forței de muncă și a creșterii economice,
Comisia Europeană a adoptat propunerea legislativă privind Fondul european
pentru investiții strategice, care va fi instituit în parteneriat strâns cu Banca
Europeană de Investiții (BEI). Acest fond, care va mobiliza cel puțin 315 miliarde de
euro în investiții private și publice în întreaga Uniune Europeană, se află în centrul
Ofensivei investițiilor, prezentată de președintele Junker. Fondul va susține în
special investițiile strategice, cum ar fi cele în banda largă și în rețelele de energie,
precum și întreprinderile de dimensiuni mai mici, cu mai puțin de 3.000 de angajați.
Propunerea instituie, de asemenea, o Platformă europeană de consiliere în
materie de investiții care este menită să contribuie la identificarea, elaborarea și
dezvoltarea proiectelor în întreaga Uniune. În fine, un portofoliu de proiecte
europene de investiții va îmbunătăți informațiile aflate la dispoziția investitorilor
cu privire la proiectele existente și cele viitoare.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, a declarat: „Actuala Comisie este

hotărâtă să obțină rezultate. Prin prezentarea
propunerii de astăzi privind Fondul european
pentru investiții strategice, ne îndeplinim,
împreună
cu
partenerul
nostru,
BEI,
angajamentul asumat în luna noiembrie în
plenul Parlamentului European. Facem un pas
important către reîncadrarea în muncă a
europenilor și revitalizarea economiei Uniunii.
Contez acum pe asumarea conducerii politice
de către colegiuitori, Parlamentul European și
Consiliu, pentru adoptarea rapidă a propunerii,
astfel încât fondul să fie operațional până în luna iunie și să înceapă generarea de
noi fluxuri de investiții. Cetățenii Europei așteaptă obținerea acestor rezultate și nu
avem timp de pierdut.”
Vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții
și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „Astăzi instituim elementul central al

Planului de investiții pentru Europa: Fondul european pentru investiții strategice va
sprijini proiectele cu un profil de risc mai ridicat, astfel încât investițiile să înceapă
să înregistreze progrese în țările și în sectoarele în care crearea de locuri de muncă
și creșterea economică sunt cele mai necesare. În etapa următoare va trebui să
multiplicăm impactul Planului de investiții pentru Europa și să creăm un cerc
virtuos: mai multe investiții care să conducă la creșterea numărului și a calității
locurilor de muncă, precum și la o creștere stabilă. În prezent fac un turneu în
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întreaga Uniune Europeană pentru a realiza acest lucru și sunt încurajat
de reacțiile pozitive pe care le-am primit până acum.”
Propunerea Comisiei conține mai multe elemente:
1. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)
FEIS este principalul canal de mobilizare a cel puțin 315 miliarde de euro
în investiții suplimentare în economia reală în următorii trei ani. Acesta va
finanța proiecte cu un profil de risc mai ridicat, maximizând astfel
impactul cheltuielilor publice și deblocând investițiile private. Fondul va fi
instituit în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), cu care Comisia va
lucra în calitate de partener strategic.

Participarea statelor membre

Statele membre pot să participe la FEIS. Participarea la FEIS este
deschisă și părților terțe, cum ar fi băncile naționale de promovare
economică sau agențiile publice deținute ori controlate de statele
membre, entitățile din sectorul privat și entitățile din afara Uniunii, sub rezerva aprobării respectivei participări de
către contribuitorii existenți.

Tratamentul în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere

Comisia a precizat deja în luna noiembrie faptul că va asigura un tratament favorabil în cadrul Pactului de stabilitate
și de creștere pentru contribuțiile naționale la FEIS. Orientări suplimentare privind acest aspect se furnizează într-o
comunicare distinctă publicată de Comisie, având ca obiect utilizarea flexibilității în cadrul normelor existente ale
pactului.
Comunicarea precizează în mod clar faptul că respectivele contribuții ale statelor membre la FEIS nu vor fi luate în
considerare în cadrul evaluării privind ajustarea fiscală. Această regulă se va aplica tuturor statelor membre,
indiferent dacă fac obiectul componentei preventive sau celei corective a pactului.
În cazul țărilor care se încadrează în domeniul de aplicare al așa-numitei „clauze privind investițiile”, cofinanțarea
împreună cu FEIS a proiectelor sau a platformelor de investiții va beneficia, de asemenea, de un tratament favorabil
în cadrul pactului.

Guvernanța FEIS

Un Comitet director va decide cu privire la orientarea globală, liniile directoare în materie de investiții, profilul de
risc, politicile strategice și alocarea activelor fondului, în conformitate cu Orientările politice ale Comisiei. Atât timp
cât BEI și Comisia sunt singurii contribuitori la FEIS, numărul de membri și de voturi se va aloca în funcție de
cuantumul contribuțiilor și toate deciziile se vor adopta prin consens. Atunci când alți contribuitori vor participa la
fond, numărul de membri și de voturi va rămâne proporțional cu respectivele contribuții și deciziile se vor adopta cu
majoritate simplă, în cazul în care nu există consens. Nicio decizie nu va putea fi adoptată în cazul în care Comisia
sau BEI va vota împotriva acesteia.
Se va institui un Comitet de investiții care va fi răspunzător în fața Comitetului director. Comitetul de investiții va
analiza proiecte specifice și va decide care dintre acestea vor beneficia de sprijin din partea FEIS, fără nicio cotă
geografică sau sectorială. Comitetul de investiții va fi alcătuit din șase experți independenți în domeniul pieței și un
director general, care va fi responsabil de gestionarea activității curente a FEIS. Directorul general și adjunctul
acestuia vor fi numiți de Comitetul director, pe baza unei propuneri comune a Comisiei și a BEI.
2. Platforma europeană de consiliere în materie de investiții
Valorificând cunoștințele de specialitate existente, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții va fi
ghișeul unic la nivelul UE care va contribui la identificarea, elaborarea, dezvoltarea și finanțarea proiectelor. De
asemenea, va furniza servicii de consiliere privind modul de utilizare a instrumentelor financiare inovatoare și a
parteneriatelor public-privat.
3. Un portofoliu transparent de proiecte europene
Un portofoliu transparent de proiecte europene va informa investitorii cu privire la proiectele existente disponibile și
la potențialele proiecte viitoare. În prezent, lipsa de informații reprezintă un obstacol major în calea investițiilor.
Portofoliul va fi actualizat periodic, astfel încât investitorii să aibă la dispoziție informații fiabile și actuale pentru a lua
decizii privind investițiile. Un grup operativ comun al Comisiei și al BEI a identificat deja aproximativ 2.000 de
proiecte potențiale, în valoare de 1,3 miliarde de euro.
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4. Un Fond de garantare al UE și efectele asupra bugetului UE
Propunerea instituie un Fond de garantare al UE care va furniza o rezervă de lichidități pentru bugetul Uniunii în
cazul unor eventuale pierderi suportate de FEIS în cadrul activității de acordare de sprijin pentru proiecte. Până în
2020, acest fond va ajunge treptat la 8 miliarde de euro, prin plăți de la bugetul UE. În acest scop, este necesar să
se aducă o modificare bugetului UE pentru 2015 pentru a
crea noile linii bugetare necesare și a transfera către
acestea credite de angajament în valoare de 1,36 miliarde
de euro și credite de plată în valoare de 10 milioane de
euro. Impactul global asupra bugetului UE pentru 2015 este
neutru. Suma de 10 milioane de euro în credite de plată va
contribui la acoperirea costurilor administrative ale
Platformei europene de consiliere în materie de investiții.
Următorii pași
Propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată în cadrul
„procedurii legislative ordinare” (codecizie) de către
legiuitorii Uniunii, și anume Parlamentul European și
Consiliul. Cu ocazia Consiliului European din decembrie, șefii
de stat sau de guvern au îndemnat „legiuitorii Uniunii […] să
aprobe [propunerea] până în luna iunie, astfel încât noile investiții să poată fi activate încă de la jumătatea anului
2015.” Ca un element suplimentar al Planului de investiții, Comisia Europeană depune eforturi pentru eliminarea în
continuare a obstacolelor în materie de reglementare din calea investițiilor și pentru consolidarea pieței unice. Un
prim set de acțiuni este prevăzut în cadrul Programului de lucru al Comisiei pentru 2015.
Sursa: www.ec.europa.eu

O mai bună protecție pentru victimele violenței pe întreg teritoriul UE
Începând cu 11 ianuarie 2015, când au intrat în vigoare noi norme europene, cetățenii români care sunt victime ale
violenței - în special cei afectați de violența domestică sau de hărțuire - își vor putea asigura o protecție mai bună în
orice stat membru al UE, nu doar în România.
Datorită acestor norme, ordinele de restricție, de protecție și de interdicție emise
în România pot fi de acum recunoscute rapid și ușor în orice stat membru UE,
prin simpla certificare.
Astfel, un cetățean român care a suferit de pe urma violenței în familie va putea,
prin simpla transferare a ordinului de restricție, să se simtă în siguranță și atunci
când călătorește în afara țării, fără a fi nevoit să mai parcurgă proceduri
complicate.
Noul mecanism este alcătuit din două instrumente distincte: Regulamentul privind
recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă și Directiva
privind ordinul european de protecție. Împreună, cele două instrumente vor
garanta că toate victimele violenței au posibilitatea de obține recunoașterea
ordinelor de protecție de care beneficiază în orice stat membru al UE.
Věra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen a
declarat: „Se estimează că, în UE, o femeie din cinci se confruntă cu violența într-

un anumit moment al vieții sale și, din păcate, cel mai adesea această violență
fizică provine de la o persoană apropiată, cum ar fi partenerul acesteia.”
Sursa: www.ec.europa.eu
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EVENIMENTE
Antreprenoriat pe băncile școlii
În cadrul Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați a avut loc, în data de 23.01.2015, Târgul
Regional al Firmelor de Exercițiu „Firma de exercițiu – Punte către un mediu economic real”.
O serie de recomandări care au venit în sprijinul elevilor –
viitorilor antreprenori – au fost oferite de Inspectoratul
Școlar Județean Galați, Consiliul Județului Galați, Centrul
Europe Direct Galați, Comitetul Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social, Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Galaţi, Facultatea de Știința și Ingineria
Alimentelor Galați, Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor Galați, Facultatea de Inginerie Galați, Casa
Corpului Didactic Galați, Centrul de Consultanță Ecologică
Galați, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă
Galați, Șantierul Naval Damen Galați, Elisea Star, parteneri
ai competiției regionale.
În cadrul acestui concurs s-au dezbătut teme de interes
privind antreprenoriatul în rândul elevilor. Scopul activității a fost formarea competenţelor antreprenoriale prin
intermediul firmelor de exerciţiu, asigurându-se astfel viitorilor absolvenţi o pregătire profesională corespunzătoare şi
o inserţie rapidă pe piaţa muncii. Coordonatorii târgului și-au propus astfel crearea unui mediu de afaceri cât mai
apropiat de cel real; dezvoltarea de competenţe şi aptitudini necesare unui întreprinzător dinamic, precum și
intensificarea relaţiilor dintre firmele de exerciţiu participante.
Grupul țintă căruia s-a adresat proiectul a fost alcătuit din 120 elevii de clasele a XI-a și a XII-a din învățământul
profesional și tehnic care sunt constituiți în firme de exercițiu, conform curriculei aflată în vigoare. Aceștia au
reprezentat totodată și beneficiarii direcți ai proiectului, alături de profesorii coordonatori.
În cadrul competiției s-au înscris 44 de firme de exercițiu
din Galați, Tecuci, Țăndărei, Constanța, Castelu,
Mărășești, Râmnicu Vâlcea și Focșani, fiind oferite 25
premii I, 27 premii II, 26 premii III, 35 mențiuni precum
și marele premiu câștigat de firma de exercițiu New Era
Tour SRL de la Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”
Tecuci, Galați, profesor coordonator Mușat Carla.
Activităţile propuse și realizate au fost: mediatizarea
târgului, amenajarea standurilor și înregistrarea firmelor
de exercițiu, deschiderea oficială a târgului, derularea
competiţiilor în paralel, deschiderea târgului pentru
vizitatori, derularea festivității de premiere, dezafectarea
standurilor și diseminarea rezultatelor. Competițiile au
fost: Cel mai atractiv stand, Cel mai bun catalog, Cea mai bună prezentare multimedia , Cele mai bune materiale
promoţionale, Cel mai bun negociator, Cel mai bun spot publicitar și Cea mai bună pagina web.
Se estimează că în urma participării la această competiție elevii vor stăpâni mai bine limbajul de afaceri, își vor fi
dezvoltat abilitățile de negociere în afaceri și nu în ultimul rând își vor fi îmbogățit competenţele şi aptitudinile
necesare unui întreprinzător dinamic (creativitate, gândire critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii,
iniţiativă, lucrul în echipă).
Coordonatorii urmăresc organizarea proiectului și în anii următori cu posibilitatea extinderii lui la nivel national.
Coordonatori,
Prof. Cătălina Onose
Prof. Marian Pavel
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CONCURS
Concurs de videoclipuri și interpretări muzicale: „Europa în armonie”
Concursul de videoclipuri, organizat de Comitetul Economic și Social (CESE), include de această dată ceva nou muzica! În acest al treilea an de desfășurare, concursul este realizat în parteneriat cu Președinția letonă a Consiliului
Uniunii Europene, poartă titlul „Europa în armonie” și este deschis tuturor creatorilor video amatori, grupurilor
corale și vocale din toate cele 28 de state membre ale UE.
Cei interesați să participe trebuie să realizeze o interpretare a „Odei bucuriei” și un videoclip care să însoțească
această interpretare. Acesta din urmă poate fi dedicat unei teme europene la alegerea participanților.
Data limită de trimitere a videoclipului este 20 februarie 2015, după care vor urma votul publicului și selecția
finală a câștigătorilor, dintre cei clasați pe primele locuri de către public, de către un juriu. Ceremonia de decernare a
premiilor va avea loc la Bruxelles, pe 27 mai 2015.
Dați glas Europei în armonie!
Mai multe informații se găsesc pe pagina dedicată concursului.
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