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Barroso: Romania are inca o rata de absorbtie extrem
de scazuta; risca pierderea de fonduri insemnate
Presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, i-a cerut premierului
Victor Ponta sa ia masuri imediate pentru imbunatatirea capacitatii administrative
si a procedurilor de achizitii publice in vederea cresterii ratei de absorbtie a
fondurilor europene, care ramane inca extrem de scazuta, potrivit Mediafax.
Presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, i-a cerut premierului
Victor Ponta sa ia masuri imediate pentru imbunatatirea capacitatii administrative si a
procedurilor de achizitii publice in vederea cresterii ratei de absorbtie a fondurilor
europene, care ramane inca extrem de scazuta, potrivit Mediafax.
"Presedintele Barroso si premierul Victor Ponta au discutat de asemenea despre
absorbtia fondurilor europene in Romania. In timp ce eforturi mari au fost facute in ultimul
an, capacitatea de absorbtie ramane extrem de scazuta, iar Romania risca sa piarda
sume insemnate de bani care ar fi putut avea un impact pozitiv major pentru cetatenii si
afacerile din Romania. Presedintele Barroso a facut apel la Guvern sa ia masurile
imediate necesare pentru imbunatatirea capacitatii administrative si a procedurilor de
achizitii publice", se arata in comunicatul de presa transmis de Comisia Europeana, dupa
intalnirea celor doi oficiali de la Bruxelles.
Premierul Victor Ponta s-a aflat, luni, intr-o vizita oficiala la Bruxelles, pentru
intalniri cu presedintele Comisiei Europene si cu primul-ministru al Belgiei, Elio Di Rupo.

El a aratat, in declaratii facute dupa intalnirea cu presedintele CE, ca este necesar
ca gradul de absorbtie de catre Romania a banilor europeni sa creasca, astfel incat sa
nu fie pierdute fondurile puse la dispozitie.

Sursa: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles|displayArticle/articleID_24690/Barroso-Romania-are-inca-o-rata-deabsorbtie-extrem-de-scazuta;-risca-pierderea-de-fonduri-insemnate.html

Comisia Europeana avertizeaza Romania, Bulgaria si
Cehia in legatura cu transparenta achizitiilor in
domeniul apararii

Comisia Europeana a trimis scrisori guvernelor Romaniei, Bulgariei si
Cehiei pentru a sublinia asupra legislatiei Uniunii Europene privind transparenta
achizitiilor in domeniul apararii, existand ingrijorari la nivelul CE cu privire la
posibilitatea ca aceste tari membre sa incheie contracte majore pentru
achizitionarea de avioane de lupta fara organizarea unor licitatii, scrie publicatia
Business New Europe.
Toate cele trei tari sunt interesate sa cumpere avioane de lupta, in cadrul unui
program de achizitii mai extins ce vizeaza tari emergente din Europa si care, potrivit unor
estimari ale industriei apararii, ar urma sa genereze in urmatorii zece ani vanzarea a
peste 200 de avioane, scrie sursa citata.
In contextul in care criza economica a redus bugetele pentru aparare in intreaga
lume, licitatiile in acest sector sunt considerate cruciale pentru o industrie care este
afectata de reduceri bugetare si pierderi de locuri de munca, de aici rezultand si
competitia apriga dintre producatori, precum Lockheed Martin din SUA, consortiul
Eurofighter (alcatuit din EADS Germania, EADS Casa din Spania, BAE Systems si
compania Alenia Aeronautica din Italia) Saab din Suedia sau Dassault din Franta, printre
altele.
Comisarul european pentru Piata Interna si Servicii, Michel Barnier, care
supravegheaza licitatiile publice organizate in cele 27 de state UE, a transmis aceasta
scrisoare (datata la 15 mai 2012) ministrilor Apararii din Romania, Bulgaria si Cehia
pentru a le "reaminti" directivele UE cu privire la organizarea de licitatii pentru achizitiile
publice si nevoia de transparenta in astfel de achizitii.

Sursa: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles|displayArticle/articleID_24656/Comisia-Europeana-avertizeazaRomania-Bulgaria-si-Cehia-in-legatura-cu-transparenta-achizitiilor-in-domeniulapararii.html

Evaluarea starii Uniunii in 2012
Adresati-i presedintelui Barroso intrebari despre starea Uniunii - va va raspunde
intr-un interviu in direct, la data de 19 septembrie
Care este situatia actuala si cum va iesi Uniunea Europeana din criza economica?
Acestea sunt doar doua dintre intrebarile la care va raspunde presedintele Comisiei
Europene, José Manuel Barroso, in cadrul discursului privind starea Uniunii, pe care il va
rosti in fata membrilor Parlamentului European, la Strasbourg, la data de 12 septembrie,
ora 09.00 CET.
Presedintele Barroso va face o evaluare impartiala si clara a situatiei in care se
afla Europa si va arata cum crede ca trebuie sa actionam in anii care vin. Discursul sau
poate fi urmarit in direct accesand linkul
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm.
In paralel, presedintele Barroso ii va adresa o scrisoare presedintelui
Parlamentului European, pentru a-i prezenta propunerile de politici pe care Comisia le va
face in urmatoarele luni.
La 19 septembrie, ora 19:00 CET, presedintele Barroso va raspunde la intrebarile
cetatenilor cu privire la starea Uniunii intr-un interviu in direct gazduit de Euronews, cu
ajutorul tehnologiei video Google+ Hangouts.
Intre 7 si 18 septembrie (ora 12:00 CET), cetatenii sunt invitati sa transmita, in
scris sau in format video, intrebarile la care asteapta raspuns din partea presedintelui
Comisiei. Intrebarile pot fi trimise si votate prin intermediul EUtube , canalul YouTube al
Comisiei Europene. Euronews va selecta cateva dintre cele mai votate intrebari in format
video, iar cei care le-au formulat vor avea ocazia de a le adresa personal presedintelui,
in direct, utilizand functia Google+ Hangouts.
Interviul va putea fi urmarit in direct pe canalul si site-ul Euronews, pe EUtube, pe
pagina Google+ a Comisiei, pe Europe by Satellite si pe site-ul presedintelui . Transmisia
difuzata pe EUtube va putea fi integrata gratuit pe orice site.

Sursa: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120907_ro.htm

Catre o federatie a statelor-natiune
In discursul privind starea Uniunii in 2012, presedintele Barroso a propus ca UE
sa devina o federatie a statelor-natiune. De asemenea, el a anuntat ca in aceasta
toamna va fi dat publicitatii un proiect privind consolidarea uniunii economice si
monetare.
In discursul sau privind starea Uniunii in 2012, presedintele Comisiei Europene,
José Manuel Barroso, a insistat asupra faptului ca Europa are nevoie de o noua directie
si de o noua abordare.
El a afirmat ca UE trebuie sa fie mai unita ca oricand pentru a depasi criza
economica si pentru a-si mentine suveranitatea intr-o lume globalizata. „Globalizarea ne
impune sa fim mai uniti la nivel european. O mai mare unitate presupune consolidarea
integrarii. O integrare consolidata inseamna mai multa democratie”, a spus presedintele.
El a prezentat Parlamentului European un „pact decisiv pentru Europa”, care implica
„realizarea unei uniuni economice profunde si reale, bazate pe o uniune politica”.

Presedintele Barroso a prezentat si propunerea Comisiei privind instituirea unui
mecanism unic de supraveghere a bancilor din zona euro, ca un prim pas decisiv catre
realizarea uniunii bancare. Banca Centrala Europeana ar urma sa monitorizeze toate
bancile pentru a preveni falimentul bancar si pentru a-i proteja pe deponenti.
In discursul sau, presedintele Barroso a mai abordat si alte subiecte:


a pledat pentru crearea unui spatiu public european,



a trasat pasii care trebuie urmati pentru consolidarea integrarii si a facut apel la
organizarea unei dezbateri ample in vederea alegerilor europene din 2014,



a mentionat propunerea Comisiei cu privire la ameliorarea statutului partidelor
politice europene si a propus ca principalele partide sa-si prezinte propriii
candidati pentru functia de presedinte al Comisiei.

Daca aveti intrebari cu privire la starea Uniunii, i le puteti transmite presedintelui
Barroso pana la data de 18 septembrie, prin intermediul EUtube. Presedintele va va
raspunde intr-un interviu in direct, care va avea loc la data de 19 septembrie (ora 19.00
CET) si va fi transmis pe canalul si site-ul Euronews, pe EUtube, pe pagina Google+ a
Comisiei, pe Europe by Satellite si pe site-ul presedintelui.
Informatii suplimentare despre discursul privind starea Uniunii la
http://www.ec.europa.eu/soteu2012/

Sursa: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120912_ro.htm

Comisia pregateste realizarea uniunii bancare
Simpla coordonare a devenit insuficienta. Este nevoie acum de o supraveghere
mai stricta si de o mai buna integrare la nivel european, pentru a evita reproducerea
crizelor bancare, pentru a restabili increderea in sistemul financiar si pentru a-i proteja pe
deponenti.
Desi bancile opereaza din ce in ce mai mult la nivel transfrontalier, activitatile pe
care le desfasoara continua sa fie supravegheate la nivel national. Moneda comuna si
integrarea financiara sporita determina o anumita vulnerabilitate a zonei euro la crizele
bancare, care se propaga de la un stat membru la altul.
In viziunea Comisiei, solutia o reprezinta o supraveghere mai stricta la nivelul UE.
In 2001 au fost create trei organisme de supraveghere, a caror misiune este de a
coordona activitatea autoritatilor nationale de reglementare si de a garanta ca normele
UE se aplica in mod coerent.
Potrivit unei noi propuneri , Banca Centrala Europeana (BCE) ar dobandi noi
atributii de monitorizare a activitatii unui numar de aproximativ 6 000 de banci din zona
euro. Acordul ar fi cunoscut sub numele de mecanismul unic de supraveghere.
BCE ar urma sa preia sarcini ca autorizarea bancilor si a altor institutii de credit,
garantarea ca acestea dispun de suficient capital (lichiditati) pentru a continua sa
opereze chiar si cand inregistreaza pierderi si monitorizarea activitatii conglomeratelor
financiare.
In cazul in care o banca incalca sau risca sa incalce cerintele de capital, BCE va
putea sa ii solicite luarea unor masuri de corectie. Autoritatile nationale de supraveghere
vor continua sa efectueze controale zilnice.
Uniunea bancara ar urma sa fie completata de un cadru unic de reglementare
privind cerintele de capital, de scheme armonizate de protectie a depozitelor si de noi
dispozitii pentru redresare si solutionare, toate propuse in cursul acestui an.
BCE ar demara procedura in ianuarie 2013, monitorizand unele banci care au
primit sau au solicitat ajutor financiar de la sectorul public. Pana in ianuarie 2014, toate
bancile ar urma sa intre sub incidenta mecansimului de supraveghere.
Aceasta este cea mai recenta propunere avansata de Comisie in seria initiativelor
UE menite sa evite repetarea crizei bancare din 2008. Pe langa infiintarea autoritatilor de
supraveghere la nivel european, UE are in vedere si introducerea cerintelor de capital
pentru banci si a garantiilor pentru depozitele bancare, precum si restructurarea
sectorului financiar prin inchiderea bancilor neviabile.
Sursa: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120917_ro.htm
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