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ȘTIRI
Aproximativ 265 de milioane de euro realocați de Comisia
Europeană pentru IMM-uri şi cercetare
Comisia Europeană a aprobat miercuri, 20 iulie 2016, modificarea Programului
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE)
2007-2013 prin transferul a aproximativ 265 de milioane de euro, în interiorul
programului, pentru proiecte performante din cadrul axelor prioritare „Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient” și „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
pentru competitivitate”.
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Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu apreciază că: „Prin

această decizie, România beneficiază de o şansă în plus pentru finanţarea
domeniilor de succes din Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”. Cele două axe prioritare, ce vor primi finanţare în plus, au funcţionat
bine şi au depăşit plafonul de investiţii prevăzut iniţial. Cu ajutorul acestui transfer
de fonduri, aprobat de Comisia Europeană, proiecte de succes vor beneficia de
sprijin financiar european, ceea ce va ridica povara de pe bugetul naţional. Comisia
Europeană şi autorităţile române vor continua să depună împreună toate eforturile
pentru ca banii din perioada de programare 2007-2013 să fie folosiţi la maximum în
România.”

Decizia Comisiei Europene suplimentează alocarea atât pentru Axa prioritară 1 „ Un
sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, cu peste 155 de milioane de euro,
cât şi pentru Axa Prioritară 2 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru
competitivitate”, cu aproape 110 milioane
de euro. Cei aproximativ 265 de milioane
de euro, realocați în interiorul POS CCE,
provin din domenii în care România a
întâmpinat dificultăţi de implementare.
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” 2007-2013 a
fost adoptat la 12 iulie 2007. Obiectivul
general al POS CCE este de a creşte
productivitatea întreprinderilor româneşti
pentru reducerea decalajelor faţă de
productivitatea medie la nivelul Uniunii.
Contribuţia Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în
cadrul acestui program operaţional sectorial este de aproximativ 2,5 miliarde de
euro.
Sursa: www.ec.europa.eu
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10,89 milioane de euro pentru fermierii români
Comisia Europeană a prezentat luni, 18 iulie, noi măsuri totalizând 500 de milioane de euro menite să sprijine
fermierii pentru a face față dificultăților de pe piețe. Aproape 11 milioane sunt alocate crescătorilor de animale și
producătorilor agroalimentari români.
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Țelul nostru final este

redresarea prețurilor plătite fermierilor, de care aceștia au mare nevoie, astfel încât să-și poată câștiga traiul prin
munca lor și să le poată oferi în continuare cetățenilor alimente sigure și de bună calitate, contribuind, în același
timp, la dezvoltarea zonelor rurale, la crearea de locuri de muncă în mediul rural și la furnizarea de bunuri publice."
Pachetul conține trei elemente principale:
• o schemă la nivelul UE menită a stimula reducerea producției de
lapte (cu o valoare totală de 150 de milioane de euro);
• ajutoare condiționate de adaptare (un plafon de 350 de
milioane de euro ce poate fi suplimentat de statele membre cu
fonduri naționale în același cuantum), ce urmează a fi definite și
implementate la nivelul statelor membre pe baza unui meniu
propus de Comisie;
• o serie de măsuri tehnice ce oferă flexibilitate, fluidizează fluxul
de numerar și consolidează instrumentele de tip „dispozitiv de
siguranță”.
Detaliile măsurilor vor fi definitivate în următoarele săptămâni, în
consultare cu experți din statele membre. Implicațiile lor bugetare
vor fi încorporate în rectificarea propunerii de buget pentru 2017, din toamnă.
Propunerea vine în completarea pachetului de 500 de milioane de euro, prezentat de Comisie în septembrie 2015, și
a seriei de măsuri anunțate în martie 2016. Comisia Europeană a mobilizat, în mai puțin de un an, un volum de
peste 1 miliard de euro pentru sprijinirea fermierilor aflați în dificultate.
Sursa: www.ec.europa.eu

Antitrust: Comisia Europeană vs. Google
Comisia Europeană a prezentat joi, 14 iulie, două noi comunicări cu
obiecții companiei Google pentru abuz de poziție dominantă pe piață.
Prima dintre ele se referă la faptul că Google favorizează sistematic, la
afișarea rezultatelor unei căutări, propriul serviciu de comparare a
produselor. Cea de-a doua arată că afișarea anunțurilor publicitare
generate de motoarele de căutare concurente este limitată artificială în
paginile de internet ale părților terțe.
Comisarul european Margrethe Vestager, responsabil pentru
concurență, a declarat: „Google are acum posibilitatea să răspundă la

preocupările noastre. Voi analiza cu atenție argumentele sale înainte de a
decide etapele viitoare în ambele cazuri. Însă, dacă investigațiile noastre ajung la concluzia că Google a încălcat
normele antitrust ale UE, Comisia are datoria de a acționa pentru a proteja consumatorii europeni și concurența
loială pe piețele europene.”

În cazul serviciului de comparare a produselor, este a doua comunicare prezentată companiei Google, cea
precedentă datând din aprilie 2015. Comisia a efectuat investigații suplimentare, adunând o serie amplă de date și
elemente de probă, conform cărora comportamentul companiei Google a condus la slăbirea sau chiar marginalizarea
concurenței din partea principalilor săi rivali. Google și compania-mamă Alphabet au la dispoziție 8 săptămâni
pentru a transmite un răspuns.
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Comunicarea care se referă la restricțiile privind afișarea anunțurilor publicitare arată că aceste practici i-au
permis companiei Google să își protejeze poziția dominantă pe piața publicității prin motoare de căutare. Google și
compania-mamă Alphabet au la dispoziție 10 săptămâni pentru a răspunde comunicării.
Comisia consideră că Google deține o poziție dominantă, având o cotă de piață de peste 90%, în ceea ce privește
furnizarea de servicii de căutare generală pe internet. Cu o cotă de piață de 80%, ea deține o poziție dominantă și
în ce privește plasarea anunțurilor publicitare generate de motoare de căutare pe site-urile web ale părților terțe.
Ocuparea unei poziții dominante nu reprezintă, în sine, o problemă din punct de vedere al normelor UE în materie
de concurență. Cu toate acestea, companiile care dețin poziții dominante au responsabilitatea de a nu abuza de
propria poziție pentru a restricționa concurența pe piața respectivă sau pe piețele adiacente.
Trimiterea unei comunicări (suplimentare sau nu) cu obiecții nu aduce atingere rezultatului unei investigații, întrucât
Comisia ia o decizie finală numai după ce părțile și-au exercitat drepturile la apărare. Nu există niciun termen legal
care trebuie respectat de serviciile Comisiei pentru finalizarea investigațiilor antitrust în cazurile de practici
anticoncurențiale. Durata unei investigații antitrust depinde de o serie de factori, printre care se numără
complexitatea cazului, măsura în care compania în cauză cooperează cu Comisia și exercitarea dreptului la apărare.
Comunicările menționate mai sus sunt independente de investigația antitrust în curs a Comisiei privind sistemul de
operare Android și anumite aplicații mobile.
Sursa: www.ec.europa.eu

Peste 170 de milioane de euro pentru prima fază a proiectului Liniei 5 de metrou
Comisia Europeană a aprobat marți, 12 iulie 2016, modificarea proiectului major „ Linia 5 de metrou, secţiunea Râul
Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiţei”. Decizia vizează eşalonarea proiectului în două faze, prima
fiind inclusă în perioada de programare 2007-2013, iar cea de-a doua urmând să fie finanţată în perioada de
programare 2014-2020.
Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, prima fază a proiectului are o valoare
eligibilă de aproape 200 de milioane de euro, din care aproximativ 170 de
milioane reprezintă cofinanţarea din partea Uniunii Europene, prin Fondul European
de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a proiectului este de peste 480 de
milioane de euro.
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a declarat: „Construcţia

Liniei 5 de metrou este un proiect de mare importanţă pentru locuitorii Bucureştiului
deoarece va reduce timpul de călătorie între cartierul Drumul Taberei şi zona Eroilor cu aproape 20 de minute. Se
estimează că mai mult de jumătate dintre cei 335 de mii de locuitori din Drumul Taberei și zonele adiacente vor
folosi viitoarea linie de metrou. Totodată, se aşteaptă ca această linie să ducă la descongestionarea traficului rutier
în zona de vest a capitalei."
Linia 5 de metrou va avea o lungime totală de 6,7 km, 10 staţii şi un depou situat la stația Valea Ialomiţei.
Data estimată pentru finalizarea întregului proiect este 31 decembrie 2017.
Sursa: www.ec.europa.eu

Protecția copiilor în disputele familiale transfrontaliere
Comisia Europeană a propus joi, 30 iunie, noi norme care să asigure o mai bună protecție a copiilor în cazul litigiilor
familiale transfrontaliere. Acestea presupun îmbunătățirea legislației actuale având ca obiect drepturile de vizită, cele
de tutelă sau cazurile de răpire a copiilor.
Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Copiii se află în centrul

acestei reforme. Este de ajuns că trebuie să treacă prin experiența dificilă a separării părinților. Acești copii merită să
beneficieze de proceduri judiciare care să le clarifice situația cât mai rapid și care să țină seama de interesul superior
al acestora. Propunem actualizarea normelor existente pe baza experienței practice acumulate în decursul ultimilor
10 ani. Obiectivul central al acestei reforme este clar: soluționarea mai rapidă a cazurilor transfrontaliere.
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Timpul este un element esențial atunci când este în joc bunăstarea copiilor. Așadar, avem nevoie rapid de aceste noi
norme.”
Noile norme vor accelera procedurile judiciare și administrative și vor asigura faptul că se va ține seama, în orice
situație, de interesul superior al copilului. În cazul disputelor familiale sau al separării unor cupluri internaționale,
cooperarea judiciară transfrontalieră este esențială pentru a le oferi copiilor un cadru juridic sigur, care să le permită
acestora să mențină relații cu ambii părinți (și tutori), care pot locui în țări europene diferite.
Propunerea Comisiei va fi trimisă Consiliului UE. Decizia acestuia va fi adoptată în unanimitate, în conformitate cu o
procedură legislativă specială pentru cooperarea judiciară în materie de dreptul familiei. Parlamentul European va fi
consultat cu privire la propunere.
Regulamentul Bruxelles II reprezintă piatra de temelie a cooperării judiciare în materie matrimonială și de
autoritate părintească, inclusiv în ceea ce privește drepturile de vizită și tutelă, precum și cazurile de răpire a
copiilor. El a început să se aplice la data de 1 martie 2005, în toate statele membre, cu excepția Danemarcei.
Pentru a evalua eficacitatea normelor, Comisia a adoptat, în aprilie 2014, un raport cu privire la modul în care
regulamentul a funcționat în practică și a efectuat o consultare publică pentru identificarea modificărilor necesare
îmbunătățirii normelor existente.
Sursa: www.ec.europa.eu

CONCURS
Concurs video european
Festivalul de film al Serviciului European de Voluntariat (SEV) revine și în 2016. Cu aceasta ocazie a fost lansat
concursul video privind cetăţenia pentru tineri. Anul acesta, concursul video aniversează 20 de ani de SEV. Festivalul
de film SEV, organizat de Agenția Franceză Erasmus+, invită pe toți cei care sunt rezidenți în Europa, cu vârste
între 13 și 35 de ani să prezinte un clip video de maximum 3 minute, cu tema „20 de ani, un rol de jucat și de a fi
implicat”.
Sunt încurajați să participe actuali și foști participanți la programul Erasmus+. Un premiu special se va acorda celui
mai bun film trimis de un voluntar SEV. Cei trei câștigători vor fi invitați să participe la activitățile din weekendul „special” care va avea loc la Montreuil (Franța), în perioada 22-23 septembrie 2016, unde se va sărbători
aniversarea a 20 de ani de SEV.
Termen limită: 3 septembrie 2016. Detalii: http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/369/17/European-VideoContest-To-be-20-a-part-to-play-and-get-involved.html
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