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Leonard Orban: Esecul unui acord la nivelul UE asupra rectificarii
bugetare pe 2012 inseamna ca nu vor mai fi fonduri pe Programul
Dezvoltarea Resurselor Umane
Esecul discutiilor de la Bruxelles asupra suplimentarii bugetului pe 2012 si aprobarii bugetului pe
2013 are efecte asupra Romaniei, a declarat vineri Leonard Orban, ministrul Afacerilor Europene.
In primul rand, prin faptul ca nu s-au aprobat rectificarile pentru 2012, chiar daca se vor relua
platile interne pentru POSDRU nu vor fi bani care sa intre la bugetul national de la bugetul
Uniunii fiindca ca nu mai sunt bani pe Fondul Social European; similar si pentru Fondul de
Coeziune, a mai explicat Orban.
Acesta a mai spus ca esecul concilierii pe bugetul UE 2013 conduce la situatia ca, cel putin in luna
ianuarie, se va merge pe bugetul anterior adica 1/12 din bugetul pe anul trecut.
Chiar daca in decembrie se va ajunge la un consens, in ianuarie se va opera tot pe bugetul 2012,
ceea ce va crea dificultati suplimentare Romaniei.
In acest context, a mai explicat Orban, negocierile de saptamana viitoare asupra Cadrului
Financiar 2014-2020 vor fi extrem de complicate cu pozitii care par absolut de neconciliat.
Acesta aconfirmat declaratiile de ieri ale primului ministru Victor Ponta conform carora "ultima
propunere lansata de Herman Von Rompuy pentru partea Romana este inacceptabila, iar daca nu
va exista o modificare a ei poate merge pana la dreptul de veto."

SURSA: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_24845/Leonard-Orban-Esecul-unui-acord-la-nivelulUE-asupra-rectificarii-bugetare-pe-2012-inseamna-ca-nu-vor-mai-fi-fonduri-pe-ProgramulDezvoltarea-Resurselor-Umane.html

Liderul Partidului Social-Democrat din Germania: UE si cancelarul german
sa spuna clar ca cine castiga in Romania desemneaza premierul
Presedintele SPD, Sigmar Gabriel, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa
sustinuta in comun cu omologul sau de la PSD, Victor Ponta, ca asteapta de la UE si de la
cancelarul german, Angela Merkel, sa spuna clar ca partidul care castiga alegerile in Romania
desemneaza si premierul, relateaza Mediafax.

"Ne bucuram ca sondajele arata bine, dar in cele din urma nu sondajele hotarasc, ci rezultatele
alegerilor. De aceea, va tinem pumnii ca rezultatele sa fie bune si astepam ca rezultatele
alegerilor sa fie respectate de toti actorii politici, incusiv de presedintele Romaniei. Asteptam de
la Uniunea Europeana si de la cancelarul federal sa spuna clar ca partidul care a castigat alegerile
va fi cel care va desemna premierul. Privim cu suspans asupra datei de 9 decembrie", a spus
presedintele SPD, Sigmar Gabriel.
Oficialul german a precizat ca formatiunea sa doreste sa spijine partidul lui Victor Ponta in
vederea alegerilor de la 9 decembrie, el aratand ca ceea ce uneste SPD si PSD este pozitia
comuna referitoare la faptul ca o politica de austeritate nu ajuta la depasirea crizei economice
nici in Romania nici in Germania.
"Romania a avut foarte mult succes sub guvernarea social-democrata inclusiv colaborarea cu
liberalii in a restrange deficite. Ce ne trebuie e cresterea economica. Doar daca ne intoarcem pe
calea cresterii economic in intreaga Europa vom reusi sa imbunatatim conditiile de trai. Este
gresit atunci cand partidele conservatoare pledeaza pentru restrangerea cheltuielilor europene,
care ar duce la mari dificultati economice nu numai in Romania, ci si in alte tari. De aceea il sustin
pe Victor pe Ponta si partidul sau", a spus presedintele SPD, Sigmar Gabriel.
La randul sau, presedintele PSD Victor Ponta a precizat ca a discutat cu omologul sau german
despre situatia politica din Europa, din cele doua tari, si despre cum sa isi coordoeze pozitiile
politice in ceea ce priveste viitorul Europei.
"Am discutat inclusiv despre evolutiile politice de la criza politica din vara pana in prezent si ne
bazam pe sprijinul familiei noastre politice ca dupa 9 decembrie vointa electoratului roman sa fie
respectata in deciziile politice", a mai spus Ponta

Divergente profunde intre Varsovia si Londra in privinta bugetului UE
Intre Polonia si Marea Britanie exista divergente profunde cu privire la valoarea viitorului buget al
Uniunii Europene, a informat vineri guvernul polonez, dupa o discutie telefonica purtata de premierul
polonez Donald Tusk si omologul sau britanic, David Cameron, transmite AFP.
Schimbul de opinii, care a avut loc vineri dupa-amiaza la initiativa partii britanice, "a confirmat
divergentele profunde in pozitiile celor doua parti cu privire la valoarea bugetului UE", a precizat
executivul polonez intr-un comunicat.
"In cursul discutiilor, cele doua parti si-au prezentat pozitiile in ce priveste negocierile si asteptarile lor in
perspectiva reuniunii Consiliului European din noiembrie, ce urmeaza a fi consacrata in intregime
bugetului Uniunii Europene pentru anii 2014-2020", a precizat guvernul polonez.
Chestiunea viitorului buget european este extrem de sensibila pentru Polonia, care este principalul
beneficiar al politicii de coeziune, aflata pe locul doi in bugetul european, cu 43% cheltuieli in 2011, dupa
Politica Agricola
Comuna (PAC, 44%).
De partea cealalta, David Cameron a amenintat ca isi va folosi dreptul de veto asupra bugetului, daca
acesta va include o majorare a cheltuielilor, in contextul in care bugetele nationale fac obiectul unor
politici de austeritate.
Discutia telefonica dintre David Cameron si Donald Tusk a avut loc la putin timp dupa intalnirea dintre
seful guvernului polonez si presedintele francez Francois Hollande, aflat in vizita la Varsovia.
Cu ocazia acestei vizite, Hollande a subliniat ca Franta doreste un buget european care sa reprezinte un
"instrument de crestere si solidaritate".

SURSA: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_24847/Divergente-profunde-intre-Varsovia-si-Londra-inprivinta-bugetului-UE.html

UE vrea legislaţie uniformă la nivel comunitar pentru a preveni scurgerea
profiturilor corporaţiilor prin paradisurile fiscale
Comisia Europeană vrea să întărească reglementările europene împotriva evaziunii fiscale
practicată în mod legal de companiile mari, care costă statele membre aproape 50 miliarde de
euro pe an.
Uniunea Europeană a început să privească mai atent la companiile care transferă artificial
profiturile în paradisuri fiscale sau zone cu impozite mici după mai multe luni în care presa a
publicat informaţii referitoare la taxele mici plătite de unele firme.
În acelaşi timp, guvernele din întregul continent încearcă să-şi mărească încasările bugetare prin
tăieri de cheltuieli sau taxe mai mari pentru cetăţenii de rând sau firmele autohtone.
Primul pas recomandat de executivul european ar fi ca statele membre să adopte o definiţie
comună şi mai strictă a paradisului fiscal, scrie Financial Times, care citează documente oficiale
ale UE. Definiţia s-ar baza pe codul de practici al UE în materie de impozitare a afacerilor, care
prevede criterii pentru identificarea refugiilor fiscale, precum lipsa transparenţei, refuzul de a
oferi informaţii şi acordarea facilităţilor fiscale numai companiilor nerezidente. Statele ar trebui
apoi să anuleze sau să suspende acordurile bilaterale privind impozitarea semnate cu ţările care
oferă impozite mici.
Comisia mai are două sugestii prin care vrea să îngreuneze practica firmelor de a profita de
diferenţele dintre codurile fiscale ale mai multor ţări. Prima recomandare este ca statele membre
să introducă o "clauză generală antiabuz" în legislaţia naţională, care ar permite autorităţilor
fiscale să ignore orice aranjament al companiei considerat ca având scop fiscal şi nu comercial. A
doua idee spune că pentru a preveni "neimpozitarea dublă", statele membre ar trebui să includă
o clauză în acordurile lor bilaterale privind taxarea care să stipuleze că una din părţi ar fi
împiedicată să taxeze un venit doar dacă acel venit este impozitat în celălalt stat semnatar.
Astfel de măsuri ar putea afecta ţările ca Irlanda, care oferă prevederi generoase în tratatele
bilaterale, dar şi protecţii antiabuz relativ slabe. Irlanda este baza de operaţiuni în Europa a mai
multor multinaţionale americane, inclusiv Google, proprietarul celui mai popular motor de
căutare. Compania îşi micşorează nota de plată pentru taxe în Europa, dirijându-şi profiturile prin
insula Bermuda.
Combaterea evaziunii este îngreunată chiar de tratatele UE
Este însă greu pentru autorităţi să lupte împotriva mutării profiturilor în străinătate, din cauza
legislaţiei europene care spune că înregistrarea unei divizii într-un stat european cu impozite mici
nu reprezintă evaziune fiscală dacă unitatea respectivă desfăşoară activităţi economice legitime.
Regula a fost stabilită prin prevederile antidiscriminare din tratatul care a stat la baza Comunităţii
Economice Europene, predecesoarea UE. Problema a devenit şi mai complexă odată cu
dezvoltarea comer¬ţului electronic şi importanţa economică mai mare a activelor intangibile,
precum pro¬prie¬¬tatea intelectuală sau valoarea mărcii unei companii.

Abordarea chestiunii la nivelul întregului bloc comunitar este mai bună decât acţiuni unilaterale
din partea doar a unor state, spune Heather Self, director la firma de avocatură Pinsent Masons.
Deşi ea este sceptică cu privire la şansele acestei "lupte", ideea începe să câştige popularitate în
cercurile europene.
Luna aceasta, ministrul german de finanţe Wolfgang Schaeuble şi omologul său britanic George
Osborne au făcut apel la cooperare internaţională pentru a mări eficacitatea impozitării
companiilor. Pe 5 decembrie, comisarul european pentru afaceri fiscale Algirdas Semeta va
prezenta planul Comisiei, care trebuie apoi aprobat de miniştrii europeni de finanţe.

Planurile de la Bruxelles se lovesc de opoziţia din interiorul uniunii
Comisarul european pentru afaceri fiscale Algirdas Semeta estimează că statele membre ale UE
pierd în jur de 1.000 miliarde de euro anual din cauza evaziunii. Potrivit acestuia, Bruxelles-ul a
identificat şi eliminat peste 100 de practici incorecte de impozitare din 1997 până astăzi. "Avem
încă nevoie de o strategie clară privind paradisurile fiscale din interiorul UE. Comunicarea cu
toate cele 27 de state membre în legătură cu o definiţie comună pentru aceste zone este dificilă,
dar vrem să creăm o listă neagră a paradisurilor fiscale", a spus Semeta într-un interviu pentru
publicaţia germană Wirtschaftswoche.
Progresele sunt lente în acest domeniu din cauza opoziţiei Luxemburgului şi Austriei. "De mai
mulţi ani, Luxemburg şi Austria blochează din păcate eforturile noastre pentru a introduce mai
multă transparenţă fiscală şi control. Ar fi un mare pas înainte dacă aceste state ar participa la
schimbul automat de informaţii privind veniturile din dobânzi", mai spune comisarul. Ţinta
principală a atacului lui Semeta a fost premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker, care este şi
preşedintele Eurogroup, adunarea miniştrilor de finanţe din zona euro. "Este de neînţeles. Orice
îmbunătăţire a încasărilor din impozite în ţările afectate de criză le-ar ajuta situaţia economică. În
acest sens, eu cred că preşedintele Eurogroup ar trebui să colaboreze cu miniştrii de finanţe
pentru a cere mai multă corectitudine şi echitate în materie fiscală", a arătat Semeta.
Comisarul a precizat că ţelul lui nu este de a atenta la confidenţialitatea cetăţenilor austrieci sau
luxemburghezi. "Pur şi simplu nu vreau ca germanii, grecii sau lituanienii să poată profita de legea
austriacă pentru a evita să plătească impozite în ţara lor natală."

SURSA: http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGsLJGyYue_eTweJX91yLC5Mnh9A&url=http://www.zf.ro/business-international/ue-vrea-legislatie-uniforma-lanivel-comunitar-pentru-a-preveni-scurgerea-profiturilor-corporatiilor-prin-paradisurile-fiscale-10337975

RAPORT Elevii români, codaşi la antreprenoriat şi IT
România se numără printre cele nouă state europene în care spiritul de iniţiativă şi antreprenoriatul se
predau târziu, nefiind prevăzute în programa din şcoala primară, aşa cum nu există nici competenţele
digitale, în condiţiile în care Europa se confruntă cu rate record ale şomajului în rândul tinerilor, arată un
raport publicat luni de Comisia Europeană.
Formarea competenţelor IT, antreprenoriale şi cetăţeneşti deţine un rol fundamental în pregătirea
tinerilor pentru piaţa actuală a muncii, dar, în general, şcolile nu acordă suficientă atenţie acestor
competenţe transversale, în favoarea competenţelor de bază în domeniul alfabetizării, al matematicii şi al
ştiinţelor, potrivit unui nou raport al Comisiei Europene (CE), publicat luni.
Cunoştinţele IT, spiritul de iniţiativă şi cultura civică sunt, în general, formate în cadrul altor discipline la
nivelul celor 31 de ţări europene care au participat la cercetare (cele 27 de state membre ale UE, Croaţia,
Islanda, Norvegia şi Turcia), fără a le acorda o importanţă specială în programele naţionale.
Asta, în ciuda faptului că Uniunea Europeană (UE) se confruntă cu o rată a şomajului de peste 20% în
rândul tinerilor, din cauza pregătirii lor care nu ţine pasul cu cerinţele de pe piaţa muncii: aproximativ 7,8
milioane de tineri din UE sunt needucaţi, fără pregătire şi fără loc de muncă.
Însă, în nouă ţări - Germania, Ţările de Jos, Italia, Grecia, România, Irlanda, Danemarca, Belgia
(comunitatea flamandă) şi Croaţia - educaţia antreprenorială nu este prevăzută ca materie de studiu în
ciclul primar.
Competenţele digitale nu apar ca fiind abordate în şcoala primară în Croaţia şi în România, cu menţiunea
din raport că la noi există o prevedere generală în programa naţională privind utilizarea cunoştinţelor de
IT&C în clasele I-IV.

Situaţia se schimbă însă când trecem la învăţământul secundar - gimnaziu şi şcoli profesionale, unde
România abordează cultura antreprenorială pe toate cele trei paliere: ca materie se sine stătătoare, în
cadrul altor cursuri şi transversal, în toată curricula, mai arată raportul Comisiei.
Competenţe minimizate din lipsa instrumentelor de evaluare
Problema este parţial generată de dificultăţile de evaluare, susţin experţii CE.

De exemplu, numai în 11 ţări europene - Belgia (comunitatea flamandă), Bulgaria, Estonia, Finlanda,
Franţa, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia şi Slovenia - există proceduri standardizate de
evaluare a aptitudinilor cetăţeneşti, care au drept obiectiv dezvoltarea gândirii critice şi a participării
active în şcoală şi societate.
Acest tip de testare este însă complet inexistent pentru competenţele IT şi antreprenoriale în toate
cele 31 de ţări care au participat la sondaj (cele 27 de state membre ale UE, Croaţia, Islanda,
Norvegia şi Turcia).
Raportul de faţă arată că integrarea formării IT, antreprenoriale sau cetăţeneşti în disciplinele de bază
poate atrage necesitatea ca şcolile să-şi modifice sistemele de predare, precum şi să stabilească
obiective în materie de învăţare şi unele metode adecvate de evaluare.
România, codaşă în ultimul clasament PISA al competenţelor, din 2009
Deşi raportul indică faptul că aceste competenţe au fost considerate mai puţin importante de liderii
din educaţie din fiecare stat, fiind avantajate competenţele de bază (citit, matematică şi ştiinţe),
ultimele teste PISA, din 2009, care evaluează cele trei tipuri de cunoştinţe ale elevilor de 15 ani din
statele UE, plasează România pe un loc codaş - peste 40% dintre ei au arătat că au probleme la aceste
capitole.

Mai mult, acelaşi raport arată că România, alături de Irlanda şi Turcia, a înregistrat, din 2001, cea mai
mare scădere a numărului de tineri care obţin o diplomă de studii superioare în domenii esenţiale
unei pieţe europene aflată în dezvoltare: matematică, ştiinţă şi tehnologie.
CE va cere statelor schimbarea sistemelor de predare
„Numai prin dotarea copiilor şi a tinerilor cu competenţele necesare, inclusiv cu competenţe
transversale, vom asigura mijloacele prin care Uniunea Europeană va putea să rămână competitivă şi
să valorifice oportunităţile economiei bazate pe cunoaştere", este de părere Androulla Vassiliou,
comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret.
„Acest studiu ne indică aspectele care ar putea fi ameliorate şi, cel mai important, măsurile care
trebuie luate pentru a crea mai multe oportunităţi pentru tineri. Reorganizarea sistemelor de
învăţământ, o iniţiativă de politică pe care o voi lansa mâine, va contura propuneri concrete în acest
sens," a mai spus comisarul.

În cadrul acesteia sunt conturate măsurile pe care statele membre trebuie să le adopte pentru a
asigura crearea, prin intermediul sistemelor de învăţământ şi formare, a competenţelor necesare în
mediul de lucru modern.
Context
În 2006, la nivelul UE au fost definite opt competenţe-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii
sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini: comunicarea în limba maternă; comunicarea în limbi
străine; competenţa matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia; competenţa
digitală; competenţe sociale şi civice; spiritul de iniţiativă şi cel antreprenorial; capacitatea de a
asimila tehnici de învăţare; conştiinţa şi expresia culturală.
Aceste competenţe sunt fundamentale într-o societate bazată pe cunoaştere, astfel încât să se
acopere nevoile aferente pieţei muncii, coeziunii sociale şi cetăţeniei active.
Uniunea Europeană a pierdut 150 de miliarde de euro în 2011 din cauza şomajului din rândul
tinerilor. România a înregistrat în 2011 pierderi cuprinse între 1,5 şi 2% din PIB, adică în jur de 11,5
miliarde de lei, arată un studiu Eurofound, o organizaţie a Comisiei Europene(CE).
Raportul conturează progresele necesare în formarea acestor competenţe şi sugerează măsuri pentru
a asigura adaptarea furnizorilor de activităţi de educaţie şi formare la dinamica cerinţelor în materie
de competenţe. Însă nu se referă la capacitatea de a asimila tehnici de învăţare şi nici la conştiinţa şi
expresia culturală ale elevilor.
Raportul este elaborat la solicitarea Comisiei de către reţeaua Eurydice, care cuprinde 38 de unităţi
naţionale situate în 34 de ţări (statele membre ale UE, Croaţia, Elveţia, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Serbia şi Turcia). Reţeaua Eurydice este coordonată şi administrată de Agenţia Executivă
pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a UE.
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