
Fiscalitate: Comisia lansează o dezbatere pe tema 
viitorului taxei pe valoarea adăugată (TVA) 
 
Comisia Europeană a lansat pe data de 1 decembrie o amplă con-
sultare publică pe tema consolidării și îmbunătățirii sistemului de 
TVA din Uniunea Europeană, în beneficiul cetățenilor, al so-
cietăților comerciale și al statelor membre. Scopul consultării este 
de a le oferi părților interesate ocazia de a-și exprima opiniile cu 
privire la problemele care există în acest moment în domeniul 
TVA și de a propune soluții la acestea. Comisia va folosi in-
formațiile primite în urma acestei consultări pentru a decide care 
este cea mai adecvată abordare pentru a crea un sistem de TVA 
stabil, solid și eficient. 
 
Situația economică actuală a adus în prim plan rolul important al 
taxei pe valoarea adăugată în asigurarea stabilității și a creșterii 
economice. Pe măsură ce recesiunea și îmbătrânirea populației 
afectează alte surse de venituri, TVA poate deveni încă și mai im-
portantă.  

Politici Europene 

Înăsprirea sancțiunilor pentru nerespectarea 
legislației UE în domeniul seviciilor financiare 

Comisia Europeană a adoptat o comunicare în care prezintă mo-
dalități de consolidare a regimurilor de sancțiuni aplicabile în 
sectorul serviciilor financiare din UE. În momentul de față, regu-
lile variază considerabil de la un stat membru la altul și de multe 
ori nu au efectul disuasiv dorit. Pornind de la o analiză a regi-
murilor naționale de sancțiuni aplicate pentru nerespectarea 
normelor care transpun cele mai importante directive ale UE din 
domeniul serviciilor financiare, comunicarea prezintă aspecte 
care pot fi îmbunătățite și propune acțiuni realizabile la nivelul 
UE cu scopul de a îmbunătăți convergența și de a spori eficiența 
acestor regimuri. Părțile interesate își pot trimite contribuțiile 
până la 19 februarie 2011. 
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Comisia lansează consultări cu privire 

la LIFE+ și Natura 2000 

Comisia Europeană a lansat două consultări 

online în materie de mediu. Prima consultare 

se referă la viitorul instrument financiar 

pentru mediu, care îi va urma instrumentului 

LIFE+ după expirarea acestuia, la sfârșitul an-

ului 2013. A doua consultare se referă la fi-

nanțarea rețelei europene a zonelor 

protejate, Natura 2000. Ambele consultări se 

vor derula până la mijlocul lunii februarie 

2011. 

În cazul instrumentului LIFE+, se solicită opinii 

cu privire la obiective, priorități și la mo-

dalitățile de sprijin. Consultarea poate fi găsită 

la adresa următoare: 

 http://ec.europa.eu/environment/

consultations/life.htm#_en.htm  

A doua consultare, cu privire la finanțarea 

rețelei Natura 2000, va sta la baza unei co-

municări preconizate pentru vara anului 2011, 

care va evalua abordarea actuală a finanțării 

rețelei. Consultarea, care este disponibilă în 

șase limbi, se încheie la 17 februarie 2011. A 

se vedea: http://ec.europa.eu/environment/

consultations/natura2000_en.htm 

Mediu: Un nou site web pentru a ajuta la identificarea vehiculelor mai ecologice și mai eficiente 

Comisia Europeană a lansat un site web ușor de utilizat care să ajute autoritățile publice și orice persoană preocupată de 
protecția mediului să aleagă vehiculele cele mai ecologice și mai eficiente din punct de vedere energetic disponibile. Por-
talul pentru vehicule ecologice – disponibil la adresa http://www.cleanvehicle.eu – va fi de mare ajutor, deoarece o nouă 
directivă privind promovarea vehiculelor nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic impune ca, începând din 
această lună, toate achizițiile de vehicule pentru servicii de transport public să țină seama de consumul energetic, de emisi-
ile de CO2 și de emisiile poluante . 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm
http://www.cleanvehicle.eu


Comisia Europeană acordă cetățeniei un loc central în cadrul politicilor în materie de justiție și 
afaceri sociale 

Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie a 
lansat un apel prin care statele membre sunt invitate să acorde cetățenilor un loc central în cadrul politicilor în materie de justiție 
și afaceri sociale. Vicepreședintele Reding a prezentat, pentru prima dată, Raportul privind cetățenia Uniunii miniștrilor justiției 
în cadrul unei reuniuni ce a avut loc pe 3 decembrie și miniștrilor afacerilor sociale pe 6 decembrie. Astfel cum a declarat 
președintele Baroso în orientările sale politice din septembrie 2009, UE dorește „o Europă în care oamenii să se afle în centrul 
acțiunilor sale”.  

Această viziune este reflectată în Tratatul de la Lisabona care conferă cetățenilor un loc central în cadrul politicilor UE. UE adoptă 
măsuri concrete pentru a face viața mai ușoară celor 12 milioane de cetățeni ai Uniunii care trăiesc în afara țărilor lor de origine. 
Comisia, care a adoptat Raportul privind cetățenia la 27 octombrie, a propus măsuri pentru a simplifica viața cetățenilor atunci 
când aceștia își exercită drepturile conferite de statutul de cetățean european de a se căsători, de a-și cumpăra o casă sau de a 
înmatricula un autovehicul în altă țară a UE.  

Raportul de astăzi privind cetățenia este disponibil la sala de presă a Direcției Generale Justiție: 

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm 

comunităților în care 
trăiesc.  

Pentru a evidenția aceste 
eforturi și pentru a încuraja 
cât mai mulți cetățeni să li 
se alăture, Comisia Euro-
peană a inaugurat astăzi 
Anul european al voluntari-
atului 2011.  

Vicepreședintele Viviane 
Reding, comisar european 

„Dacă dorim ca speranțele 
noastre de a construi o 
lume mai bună și mai sigură 
să nu devină doar o iluzie, 
avem nevoie, mai mult ca 
niciodată, de implicarea 
voluntarilor”. În acest spirit, 
100 de milioane de euro-
peni își dedică timpul și ex-
periența pentru a-i ajuta pe 
cei care se află în dificultate, 
contribuind la dezvoltarea 

pentru justiție, drepturi fun-
damentale și cetățenie a 
prezentat sloganul anului: 
„Oferă-te voluntar! Schimbă 
ceva!” 

Site-ul oficial al Anului euro-
pean: 

www.europa.eu/
volunteering 

    Europa pentru cetățeni 

Comisia Europeană lansează Anul European al voluntariatului 2011 

după prezentarea unei 
propuneri în acest sens de 
către Comisie. Persoanele 
suspectate de comiterea 
unei infracțiuni vor trebui 
informate cu privire la drep-
turile lor, într-o limbă pe 
care acestea o înțeleg. 
Măsura adoptată va garanta 
că statele membre ale UE, 
în cazul tuturor persoanelor 
arestate - sau care fac obi-
ectul unui mandat european 
de arestare – vor efectua o 

comunicare în scris a drep-
turilor acestora, enumerând 
toate drepturile fundamen-
tale garantate în cadrul pro-
cedurilor penale. 

Comisia a furnizat statelor 
membre un model de co-
municare ce va fi tradus în 
cele 22 de limbi oficiale ale 
UE. Parlamentul European 
trebuie să voteze această 
nouă măsură.  

 

Guvernele UE aprobă un act 
legislativ care garantează 
dreptul persoanelor sus-
pectate de comiterea unei 
infracțiuni de a fi informate în 
cadrul procedurilor penale 

Pe data de 3 decembrie 2010 
statele membre au aprobat un 
proiect de act legislativ care 
garantează persoanelor 
acuzate dreptul de a fi infor-
mate în cadrul procedurilor 
penale, la doar patru luni 

Justiție: Dreptul 
la un proces 

echitabil  
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http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
http://www.europa.eu/volunteering
http://www.europa.eu/volunteering
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


 

Acordul de la Cancun deschide calea către un tratat global privind combaterea schimbărilor climatice  

Reprezentanți a 194 de state au ajuns la Cancun la un acord privind combaterea 
schimbărilor climatice. Deputații europeni au salutat rezultatul negocierilor și văd 
acest acord drept deschiderea drumului către un tratat global privind combaterea 
schimbărilor climatice  

Deși dezbaterile de la Cancun nu au stabilit un tratat global obligatoriu nou, acor-
dul la care s-a ajuns în Mexic face un pas înainte către atingerea obiectivelor de 
combatere a schimbărilor climatice. Acordul din Cancun include stabilirea unui 

Fond Verde pentru țările în curs de dezvoltare și protejarea pădurilor și recunoaște necesitatea unor obiective 
mai ambițioase pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Comisia Europeană a lansat pe data de 17 decembrie o nouă strategie privind egalitatea de șanse pentru peri-
oada rămasă până în 2014, cu scopul de a consolida progresele considerabile înregistrate deja în cursul ultimi-
lor ani.  
Strategia se bazează pe următoarele trei principii majore: atragerea, dezvoltarea și păstrarea unei forțe de 
muncă echilibrate; promovarea unui mediu de lucru mai flexibil; asigurarea asumării strategiei la cel mai înalt 
nivel. Vor fi stabilite noi ținte pentru numărul de femei în funcții de conducere de nivel mediu și superior și 
pentru recrutarea de femei pentru posturile de administrator (AD). Fiecare direcție generală a Comisiei va 
trebui să își elaboreze propriul plan de acțiune pentru atingerea acestor ținte, iar Direcția Generală Resurse 
Umane va realiza bilanțuri periodice. 

Parlamentul European la Cancun 

Parlamentul susține o politică de coeziune mai aproape de realitățile din teren 

Viitoarea politică de coeziune va trebui să se concentreze pe o mai mare implicare a actorilor regionali și locali, 
o gestiune transparentă și descentralizată, precum și pe controale mai eficiente. Prin intermediul a două re-
zoluții, Parlamentul deschide calea pentru o mai bună utilizare a fondurilor structurale pe bază de parteneriat 
și guvernanță pe mai multe niveluri. Potrivit raportului elaborat de deputata Nicole Ramona Mănescu, Comisia 
trebuie să își consolideze funcția de supraveghere pentru a reduce nivelul greșelilor menționate în raportul 
recent al Curții de Conturi. Aceasta ar trebui să îmbunătățească sistemul de control și să crească sprijinul acor-
dat autorităților la nivel național / regional și beneficiarilor. Parlamentul European își reiterează astfel 
”angajamentul pentru o politică de coeziune puternică și bine finanțată care asigură dezvoltarea armonioasă a 
tuturor regiunilor din Uniunea Europeană”.  
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UE plasează lupta împotriva sărăciei în centrul obiectivelor pentru locuri de muncă și 
creștere economică 

Peste 80 de milioane de persoane din UE trăiesc în continuare cu riscul sărăciei și un sfert dintre acești 
cetățeni sunt copii. Criza economică a exacerbat această situație, expunând și mai mult grupurile vulnerabile. 
Acum, când Anul european împotriva sărăciei și excluziunii sociale 2010 se apropie de final, UE trebuie să 
continue să își intensifice eforturile în acest domeniu esențial pe parcursul deceniului următor. Comunicarea 
din 16 decembrie, „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale” stabilește modalități 
de sprijinire a statelor membre în trecerea la o viteză superioară a combaterii excluziunii sociale. Țările 
trebuie să își stabilească acum propriile obiective naționale ambițioase și să raporteze progresele înregistrate 
în fiecare an. Comisia va susține aceste eforturi prin mobilizarea – printre altele – a unor politici precum pro-
tecția socială, ocuparea forței de muncă și educația, precum și a finanțării UE.  

Comisia lansează o nouă strategie privind egalitatea de șanse 

http://www.europarl.europa.eu/president/view/en/press/press_release/2010/2010-December/press_release-2010-December-13.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1742&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en


Burse de cercetare UNESCO/Keizo Obuchi  7 ianuarie 2010    

'Oameni' (PC7) - Acțiunile Marie Curie  12 ianuarie 2010 

Stagii la Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și  
Muncă 

14 ianuarie 2010  

Învățare pe tot parcursul vieții - GRUNDTVIG 14 ianuarie 2010 

Învățare pe tot Parcursul Vieții - COMENIUS 15 ianuarie 2010 

Stagiu la Delegația Uniunii Europene la Organizația Națiunilor Unite din New York  15 ianuarie 2010 

Vulcanus în Japonia  20 ianuarie 2010 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni  23 ianuarie 2010 

Premiile Innovact Campus 2011  24 ianuarie 2010 

Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC)  30 ianuarie 2010 

Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE)  31 ianuarie 2010 

Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene  31 ianuarie 2010 

Stagii administrative la Comisia Europeană  31 ianuarie 2010 

Stagii de practică la Banca Mondială  31 ianuarie 2010 

Surse de finanțare 
pentru luna Ianuarie 

EUROPE DIRECT NORD-EST 

Concursul U4energy: E randul tău să economisești energie!  

Școlile din statele membre ale UE, Croația, Norvegia, Islanda și Liechtenstein sunt invitate să participe la acest concurs care vizează promovarea 
optimizării consumului de energie în școli. Concursul cuprinde trei categorii: măsuri de creștere a eficienței energetice în școli, cele mai bune acțiu-
ni pedagogice de conștientizare privind utilizarea eficientă a energiei și cea mai bună campanie de conștientizare privind eficiența energetică. Data 
limită pentru trimiterea lucrărilor este: 16 mai 2011 
Mai multe informații: http://www.u4energy.eu 

 
Premiul tinerilor jurnaliști Minority Voices 

Esti student sau un tânăr jurnalist până în 30 de ani, care lucrează în presa scrisă, presa online sau în audiovizual? Ai călătorit recent într-o țară în 
curs de dezvoltare? Te ating poveștirile despre marginalizarea, discriminarea și inegalitatea cu care se confruntă minoritățile și populația indigenă 
și vrei să le faci cunoscute lumii întregi?Dacă răspunsul tău este "da", atunci intra în acest concurs și trimite un articol până pe 31 decembrie 2010.  
Informații detaliate: 
http://www.minorityrights.org/10350/press-releases/minority-voices-young-journalist-award.html 

C ONCU RSUR I  Ș I  PR OIECTE  EUR OPENE  

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Pentru dezabonare, click aici 
Sugestii sau propuneri? Vă rugăm trimiteţi-ne un e-mail la europedirect@adrnordest.ro sau sunaţi-ne la numărul de telefon 0233 211510 
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