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ȘTIRI
Sprijinul excepțional din partea UE în caz de dezastre naturale a
intrat în vigoare
Începând cu data de 27 iulie, statele membre afectate de dezastre naturale vor
putea activa un mecanism de finanțare special al UE, iar operațiunile de
reconstrucție vor beneficia de o rată de co-finanțare excepțională (95%) în cadrul
programelor de coeziune, în locul celei obișnuite pentru astfel de programe.

În acest număr:

Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat: „ Acest sprijin
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excepțional din partea UE este un semnal concret, tangibil, al solidarității europene,
reprezentând modul în care Europa oferă ajutor statelor membre în momentele
dificile. Mecanismul poate fi activat oriunde în UE, din primul moment, în
completarea asistenței oferite prin Fondul de solidaritate al UE . ”

Comisia a propus acest amendament al regulamentului privind politica de coeziune
în urma cutremurelor ce au afectat patru regiuni din centrul Italiei în 2016.
Președintele Juncker a anunțat atunci că UE va fi alături de Italia și cetățenii săi și
că va ajuta la reconstrucția integrală a zonelor afectate, incluzând aici și Bazilica
San Benedetto din Norcia.
Însă orice stat membru care se află
într-o situație similară va putea, de
acum înainte, activa această formă
de sprijin UE. Fără a schimba
volumul alocărilor naționale prin
Fondul european de dezvoltare
regională, orice regiune afectată de
dezastre naturale care dispune de o
rată de co-finanțare de 50% în
programele politicii de coeziune,
cum este cazul marii majorități a
regiunilor din Franța și Germania, va
putea obține o finanțare aproape dublă pentru lucrările de reconstrucție.
Programele care presupun o rată de co-finanțare de 85%, cum ar fi cele pentru
regiunea Madeira din Portugalia, ar putea primi în mod excepțional o suplimentare
de fonduri care ar permite economisirea resurselor publice în momentele dificile.
Statele membre afectate de dezastre, precum cutremure, inundații, secete severe
sau incendii de pădure, vor putea activa acest sprijn excepțional începând cu prima
zi în care sunt afectate, precum și pentru dezastrele care au avut loc de la începutul
perioadei de programare (1 ianuarie 2014) și până acum.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Produse contrafăcute, de 700 milioane euro, confiscate
Un nou raport, prezentat de Comisia Europeană joi, 20 iulie, arată că au fost confiscate, în 2016, produse
contrafăcute cu o valoare totală de 672,9 milioane de euro, cu aproape 5% mai mult față de 2015. În total, au fost
confiscate peste 41 de milioane de produse, dintre care 3,66 milioane numai în România, ceea ce o plasează pe
locul al patrulea între statele membre.
Deși numărul cazurilor înregistrate, la nivel național, a crescut cu 13% (de la 334
la 387), volumul de produse confiscate a scăzut cu 22%. Pe ansamblul Uniunii,
numărul de cazuri înregistrate a scăzut cu 22% în intervalul analizat, în timp ce
volumul de produse a înregistrat o creștere nesemnificativă (de 2%).
Comisarul european Pierre Moscovici, responsabil pentru afaceri economice şi
financiare, impozitare și vămi, a declarat: „Un grad ridicat de protecţie a

proprietăţii intelectuale este vital pentru sprijinirea creşterii economice şi crearea
de locuri de muncă. Produsele contrafăcute reprezintă o ameninţare la adresa
sănătăţii şi siguranţei consumatorilor europeni şi, de asemenea, subminează
afacerile legale şi veniturile statului. Studiile arată că UE este expusă mai ales la
importurile de produse contrafăcute. Salut eforturile autorităților vamale în
contracararea acestora. Ele au nevoie de susținere și de resurse pentru a fi în
măsură să ne protejeze de pericolele pe care le reprezintă aceste produse. Cooperarea dintre autorități ar trebui
întărită, iar sistemele de gestionare a riscurilor îmbunătățite, astfel încât UE să fie protejată de produsele care
încalcă drepturile de proprietate intelectuală .”
Cu o majoritate covârșitoare, de 80%, China rămâne principala țară de proveniență a produselor contrafăcute. În
timp ce Vietnamul și Pakistanul sunt principalele țări de origine pentru țigările contrafăcute, Singapore a fost
principala sursă în ce privește băuturile alcoolice.
Peste o treime din marfa confiscată în UE a fost reprezentată de produsele periculoase pentru sănătatea și siguranța
consumatorilor, cum ar fi: produse alimentare și băuturi, medicamente, jucării și electrocasnice. Din total, țigările au
reprezentat cea mai importantă categorie, circa un sfert, urmate de jucării (17%) și produsele alimentare (13%).
Raportul Comisiei Europene privind activitățile vamale care au ca scop protejarea drepturilor de proprietate
intelectuală este publicat anual, începând cu anul 2000. El se bazează pe informațiile transmise Comisiei de
administrațiile de profil din statele membre. Datele sunt folosite și de alte instituții, precum Oficiul UE pentru
Proprietate Intelectuală și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la întocmirea de analize
economice și cartografierea rutelor parcurse de mărfurile contrafăcute.
Sursa: www.ec.europa.eu

Un nou pas în direcția alimentelor mai puțin cancerigene
Reprezentanții statelor membre au votat, pe 19 iulie, în favoarea propunerii Comisiei Europene de a reduce prezența
acrilamidei în produsele alimentare. O dată implementate, noile reglementări le vor impune companiilor din sectorul
alimentar să ia măsuri pentru a reduce această substanță cancerigenă în alimente.
Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat: „ Am făcut astăzi un pas

important în direcția protejării sănătății și a bunăstării cetățenilor. Noul regulament va contribui nu numai la
reducerea prezenței acestei substanțe cancerigene, ci și la sensibilizarea publicului cu privire la modul de a evita
expunerea la aceasta, care are loc adesea în momentul gătitului la domiciliu .”
Demersurile Comisiei vor continua și după adoptarea acestui regulament. Astfel, vor fi inițiate noi discuții cu privire
la măsuri suplimentare. Una dintre ele ar fi stabilirea fără întârziere a nivelurilor maxime de acrilamidă din anumite
produse alimentare.

Textul aprobat pe 19 iulie va fi transmis Consiliului și Parlamentului European. Cele două instituții au la dispoziție trei
luni pentru a-l examina, după care el va ajunge din nou la Comisie pentru a fi aprobat. Intrarea în vigoare ar putea
fi prevăzută pentru primăvara anului 2018.
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Prezența acrilamidei în produsele alimentare a fost depistată inițial în 2002,
mai ales în cele pe bază de cartofi sau de cereale, în cafea și în înlocuitorii
de cafea, în timpul proceselor de preparare la temperatură ridicată. În
2015, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a
confirmat faptul că acrilamida este o substanță cancerigenă și că actualele
niveluri de expunere alimentară la aceasta stârnesc preocupări cu privire la
efectele sale cancerigene. De asemenea, EFSA a declarat că nivelurile de
acrilamidă nu au scăzut substanțial în ultimii ani.
Ca urmare a avizului EFSA, Comisia a inițiat discuții cu autoritățile statelor
membre pentru a stabili măsurile de reglementare adecvate pentru
reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare.
Sursa: www.ec.europa.eu

Propuneri de simplificare a accesului la fondurile UE
Marți, 11 iulie, grupul de experți independenți pentru politica de coeziune și-a prezentat raportul final referitor la un
cadru simplificat privind fondurile UE după 2020.
Deși realizările politicii de coeziune a UE sunt în mod incontestabil pozitive, numărul mare de norme care există în
prezent nu facilitează întotdeauna activitatea administrațiilor locale care gestionează fondurile UE sau pe cea a
întreprinderilor care doresc să solicite finanțare din partea UE. Prin urmare, simplificarea este esențială, iar Comisia
Europeană ar trebui să examineze modalități de a simplifica și mai mult accesul la fondurile UE în cadrul bugetar
pentru perioada de după 2020.
Acesta este principalul mesaj pe care Grupul la nivel înalt pentru simplificare dorește să îl integreze în discuția cu
privire la viitorul finanțelor UE, care a fost lansată de Comisie la 28 iunie prin publicarea documentului său de
reflecție pe această temă, ultimul dintr-o serie de cinci astfel de documente prezentate în urma publicării de către
Comisie, la 1 martie, a Cărții albe privind viitorul Europei.
Comisarul Günther H. Oettinger, responsabil pentru buget și resurse
umane, a declarat: „Cetățenii așteaptă mai mult din partea UE - dar

bugetul UE este în scădere. Pentru a soluționa această dilemă, trebuie
să valorificăm la maximum fiecare euro pe care îl cheltuim. Iar
simplificarea normelor contribuie la eficientizarea cheltuielilor.”

Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat: „Norme

mai puține și mai simple înseamnă rezultate mai bune și mai puține
erori. Haideți să ne concentrăm asupra a ceea ce este cu adevărat
important: ameliorarea vieții cetățenilor pretutindeni în Europa.”

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe
și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Prin

utilizarea întregului potențial al simplificării, vom economisi bani și timp,
care vor putea fi folosite în schimb pentru stimularea convergenței sociale în toată Europa.”
Președintele grupului la nivel înalt, Siim Kallas, a declarat: „Simplificarea accesului la fondurile de coeziune ale UE și

a utilizării acestora va contribui cu siguranță la apropierea cetățenilor de UE.”

Potrivit grupului, arhitectura actuală a normelor este eficace, dar trebuie simplificată. Ar trebui menținută
guvernanța partajată a gestionării pentru a se asigura încrederea reciprocă și asumarea obiectivelor comune în
materie de creștere si de creare a locurilor de muncă. Însă cea mai bună metodă de simplificare a normelor este
reducerea numărului acestora; grupul propune norme care trebuie eliminate sau reduse drastic.
Normele din cadrul diferitelor fonduri și instrumente ale UE ar trebui armonizate în ceea ce privește
ajutoarele de stat, achizițiile publice și metodele de rambursare a costurilor, pentru a facilita sinergiile și pentru a
permite beneficiarilor să solicite, pentru același proiect, fonduri UE din surse diferite. De exemplu, aplicarea acelorași
norme în cadrul politicii de coeziune, și în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) ar permite
facilitarea accesului la sprijin pentru întreprinderile mici.
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Un cadru mult mai simplificat ar trebui să fie accesibil tuturor statelor membre și regiunilor, cu condiția ca
acestea să îndeplinească o serie de criterii: sisteme fiabile de gestiune și control; un nivel semnificativ de cofinanțare
națională, pentru a încuraja realizarea de cheltuieli eficiente; identificarea principalelor reforme structurale în scopul
implementării și al concentrării asupra unui număr redus de domenii de politică, pentru a se putea obține rezultate.
Grupul sugerează că, în acest caz, normele UE s-ar limita la prioritățile de investiții strategice și la principiile privind
cheltuielile. Fondurile UE ar urma să fie acordate prin intermediul mecanismelor administrative naționale existente,
iar activitatea de audit a Comisiei ar fi limitată. Statul membru și Comisia ar urma să convină asupra reformelor
structurale necesare și asupra rezultatelor concrete care vor face obiectul rambursării.
Simplificarea s-a dovedit deja a fi o poveste de succes: comisarul Oettinger a prezentat și trei rapoarte privind
implementarea bugetului UE pentru 2016. Una dintre concluzii este că simplificarea normelor UE facilitează utilizarea
fondurilor UE în mod eficace și corect de către autoritățile, fermierii și întreprinderile locale. În același spirit, Comisia
a propus, în septembrie 2016, simplificarea normelor în temeiul cărora statele membre și alți beneficiari primesc
bani de la UE.
Obiectivul Grupului la nivel înalt, lansat de Comisie în 2015, este de a identifica oportunități de eliminare a
complexității inutile a normelor din cadrul politicii de coeziune, având în vedere atât evaluarea la jumătatea
perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020, la care grupul a adus o contribuție semnificativă, cât și
dezbaterea privind cadrul bugetar pentru perioada de după 2020.
Președintele Grupului la nivel înalt, Siim Kallas, a fost vicepreședinte al Comisiei Europene însărcinat cu chestiuni
administrative, audit și antifraudă, dar și cu transporturile. Pe lângă expertiza sa internă legată de fondurile UE,
mandatele sale de prim-ministru și de ministru de finanțe al Estoniei i-au oferit dlui Siim Kallas o perspectivă unică
asupra modului în care sprijinul financiar al UE poate fi combinat în mod optim cu reformele de pe teren pentru a
produce creștere economică.
Cei doisprezece membri ai Grupului la nivel înalt reprezintă autorități naționale și regionale și sectorul privat. Toți au
experiență personală în gestionarea fondurilor UE, precum și idei inovatoare de reformare a sistemului.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Lansări de proiecte ale Consiliului Județean Galați
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, a lansat în data de 26 iulie 2017, la sediul
instituției din strada Eroilor trei proiecte:
1. „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi - Tg.
Bujor – Umbrărești – Viile – Fîrțănești – Foltești (DJ 242)”
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de accesibilitate a orașului Tîrgu Bujor și a comunelor
Vîrlezi, Măstăcani, Fîrțănești și Foltești situate în proximitatea rețelelor TEN-T – drum european E 581 și drum
european E 87 prin modernizarea drumului județean DJ 242. Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni.
Bugetul total al proiectului este de 72.206.493,07 lei din care valoarea aferentă finanţării nerambursabile este de
67.948.448,90 lei. La evenimentul de lansare a proiectului au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi,
ai partenerilor - Unitatea Administrativ Teritorială Vîrlezi, Unitatea Administrativ Teritorială Tg. Bujor, Unitatea
Administrativ Teritorială Măstăcani, Unitatea Administrativ Teritorială Fîrţăneşti şi Unitatea Administrativ Teritorială
Folteşti, ai finanțatorului precum și mass-media locală şi regională.
2. „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea
Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea şi modernizarea
unor tronsoane din drumul judeţean DJ 251, situate între localităţile Matca - Cudalbi şi Schela - Smârdan, în vederea
asigurării conectivității la rețeaua TEN-T. Perioada de implementare a proiectului este de 38 luni.
Bugetul total al proiectului este de 68.268.649,74 lei din care valoarea aferentă finanţării nerambursabile este de
66.903.276,75 lei. La evenimentul de lansare a proiectului au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi,
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ai partenerilor - UAT Matca, UAT Valea Mărului, UAT Cudalbi, UAT Schela și UAT Smârdan, ai finanțatorului precum
și mass-media locală şi regională.
3. „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Buciumeni –
Nicorești – Cosmești – Movileni – Barcea”
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii fizice
de bază prin reabilitarea şi modernizarea tronsoanelor de drum judeţean DJ
252 situat între localităţile Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni –
Barcea, în vederea asigurării conectivității la rețeaua TEN-T. Perioada de
implementare a proiectului este de 39 luni.
Bugetul total al proiectului este de 42.635.062,37 lei, din care valoarea
aferentă finanţării nerambursabile este de 41.734.255,37 lei. La
evenimentul de lansare a proiectului vor participa reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean Galaţi, ai partenerilor – UAT Nicorești, UAT Cosmești,
UAT Movileni, ai finanțatorului, precum și mass-media locală şi regională.
Proiectele sunt finanţate din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1. – Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Campania „Voluntar în Europa de lângă mine” a Centrului Europe Direct Galați
Centrul Europe Direct a desfașurat în luna iulie campania „Voluntar în
Europa de lângă mine”. Această campanie a avut ca scop indentificarea unui
grup țintă vulnerabil din județul Galați și a nevoilor acestuia. Astfel, bătrânii
de la Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați s-au bucurat de prezența
voluntarilor, elevi ai Colegiului Național „Al. I. Cuza” Galați, sub îndrumarea
dnelor Isabela Miron și Violeta Stanciu, cadre didactice ale aceluiași colegiu
și elevi ai Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Galați - Școală-ambasador a
Parlamentului European.
Campania a fost stucturată în două secțiuni: prima secțiune a avut ca scop
creșterea nivelului de confort prin modernizarea și amenajarea spațiilor
exterioare ale centrului, cât și prin dotarea sediului fundației cu
echipamente media și materiale de recreere; cea de-a doua a constat în
interacțiunea directă între cele două generații, care a condus la legarea unor prietenii, prin poveștile de viață, spuse
cu tâlc, umor și uneori cu nostalgie.
Această campanie a pornit de la o idee practică și a devenit, pe parcursul activităților, o
poveste de suflet.
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