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Austria, pentru a treia oară la cârma UE
La 1 iulie 2018, Austria a preluat de la Bulgaria, predinția Consiliului UE, până la 31 decembrie. La
1 ianuarie 2019 această funcție îi va reveni țării noastre.

Sursa foto: https://www.eu2018.at/

De la aderarea sa la UE în 1995, este a treia oară când Austria deține președinția Consiliului UE,
după ocazii similare în 1998 și 2006.
Prioritățile președinției austriece sunt rezumate de mottoul: „O Europă care protejează” și acordă o
atenție deosebită chestiunilor legate de azil și de migrație, protejării frontierelor externe, combaterii
radicalizării, a terorismului și a crimei organizate, securității cibernetice și apărării valorilor europene.
Președinția Consiliului se asigură prin rotație între statele membre ale UE la fiecare 6 luni. În cursul
acestei perioade de 6 luni, Președinția conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la
asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului.
Statele membre care dețin Președinția lucrează împreună îndeaproape în grupuri de trei, denumite
„triouri”. Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona în 2009. Trioul stabilește obiective pe
termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate
de Consiliu pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele 3 țări își pregătește propriul
său program, mai detaliat, pentru 6 luni.
Trioul Estonia-Bulgaria-Austria lasă loc celui deschis de România (1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2019),
urmată de Finlanda și Croația.
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Participă la consultarea publică privind ora de vară!
Cetățenii europeni și părțile interesate din statele membre au posibilitatea să-și spună părerea asupra
oportunității modificării prevederilor care se referă la ora de vară. Consultarea publică este deschisă până în
data de 16 august și este disponibilă online.
Norme la nivelul UE există din anii 1980 și sunt în prezent stipulate de Directiva 2000/84/CE.
Aceasta prevede obligația statelor membre de a trece la ora de vară în ultima duminică din martie și la cea de
iarnă în ultima duminică a lunii octombrie.
Consultarea face parte din evaluarea aprofundată a dispozițiilor europene relevante, pe care Comisia
Europeană a lansat-o în urma rezoluției adoptate, în februarie 2018, de Parlamentul European.

Sursa foto: https://pixabay.com

Aceste demersuri vor stabili dacă normele în vigoare ar trebui sau nu modificate.
Persoanele și organizațiile interesate își pot exprima opiniile prin completarea formularului online.
În urma unor solicitări din partea cetățenilor, din partea Parlamentului European, precum și din partea
anumitor state membre ale UE, Comisia a decis să investigheze modul de funcționare a actualelor dispoziții
UE referitoare la ora de vară și să evalueze dacă acestea ar trebui modificate.
În acest context, Comisia este interesată să reunească punctele de vedere ale cetățenilor europeni, ale
părților interesate și ale statelor membre privind actualele dispoziții UE referitoare la ora de vară și orice
eventuale modificări ale acestor dispoziții.
Mai multe informații generale privind dispozițiile referitoare la ora de vară se găsesc pe site-ul web
dedicat consultării: https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_ro
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CE amendează Google cu 4,34 miliarde de euro pentru practici ilegale legate de
dispozitivele mobile Android
Comisia Europeană a amendat Google cu 4,34 miliarde euro pentru încălcarea normelor antitrust ale
UE. Începând din 2011, Google a impus restricții ilegale producătorilor de dispozitive Android și
operatorilor de rețele de telefonie mobilă pentru a-și consolida poziția dominantă în domeniul căutărilor
generale pe internet. În prezent, societatea trebuie să pună capăt efectiv acestor practici în termen de 90 de
zile, riscând, în caz contrar, să fie obligată la plata unor penalități cu titlu cominatoriu echivalente cu până la
5% din cifra de afaceri zilnică medie la nivel mondial a Alphabet, societatea-mamă a Google.
Margrethe Vestager, comisarul UE responsabil cu politica în
domeniul concurenței, a declarat: „În prezent, internetul
mobil reprezintă peste jumătate din traficul de internet la
nivel mondial și a schimbat viețile a milioane de europeni.
Cazul de față se referă la trei tipuri de restricții pe care
Google le-a impus producătorilor de dispozitive Android și
operatorilor de rețele pentru a avea asigurarea că traficul
de internet de pe dispozitivele Android este canalizat către
motorul de căutare Google. În felul acesta, Google a utilizat
Sursa foto: https://ec.europa.eu
Android ca instrument de consolidare a poziției dominante a
motorului său de căutare. Din cauza acestor practici, societățile concurente nu au avut posibilitatea de a
inova și de a concura pe baza meritelor, iar consumatorii europeni nu au putut beneficia de o concurență
efectivă pe această piață importantă a dispozitivelor mobile. Acest lucru este ilegal din perspectiva
normelor antitrust ale UE.”
Mai precis, Google:
 a solicitat producătorilor să preinstaleze propria sa aplicație de căutare (Google Search) și propria sa
aplicație browser (Chrome) ca o condiție pentru acordarea licenței pentru magazinul său de aplicații
(Play Store);
 a efectuat, în favoarea anumitor mari producători și mari operatori de rețele de telefonie mobilă, plăți
condiționate de preinstalarea în exclusivitate a aplicației Google Search pe dispozitivele acestora și
 a împiedicat producători dispuși să preinstaleze aplicații Google să vândă chiar și un singur
dispozitiv mobil inteligent care funcționează cu versiuni alternative ale sistemului Android care nu au
fost aprobate de Google (așa-numitele „ramificații ale sistemului Android”).
Amenda de €4.342.865.000 aplicată de Comisie ține seama de durata și de gravitatea încălcării. În
conformitate cu Orientările din 2006 privind metoda de stabilire a amenzilor, amenda a fost calculată pe
baza valorii veniturilor obținute de Google din publicitatea prin motoare de căutare pe dispozitive Android în
SEE.
Decizia Comisiei obligă Google să pună capăt efectiv acestui comportament ilegal în termen de 90 de
zile de la adoptarea deciziei.
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Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului
Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor a intrat în vigoare luni, 9 iulie, odată cu
publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propuse de Comisia Europeană în iulie 2016, noile norme aduc mai
multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și totodată gestionează riscurile
legate de finanțarea terorismului.
Comisarul european Věra Jourová, responsabil pentru
justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Am
realizat încă un pas important în direcția consolidării
cadrului legislativ pentru combaterea finanțării
terorismului și a infracțiunilor financiare. Cea de-a 5-a
Directivă privind combaterea spălării banilor va crește
gradul de eficiență în domeniu. Trebuie să eliminăm toate
lacunele din legislație, deoarece cele existente într-un stat
membru le vor afecta pe toate celelalte. Îndemn statele
Sursa foto: https://ec.europa.eu
membre să-și respecte angajamentele și să-și actualizeze
normele naționale cât mai curând posibil."
Noile norme presupun, printre altele:
 cerințe mai stricte în ceea ce privește transparența, inclusiv acces public total la registrele de
proprietate ale companiilor, o mai mare transparență a celor privind trusturile și
interconectarea acestora;
 limitarea utilizării plăților anonime prin intermediul cartelelor preplătite, ce includ și
platformele de schimb pentru monede virtuale, potrivit normelor de combatere a spălării
banilor;
 cerințe extinse de verificare a clienților;
 controale mai stricte în ce privește țările terțe cu risc ridicat, precum și puteri sporite pentru
unitățile naționale de informații financiare și o mai strânsă cooperare a acestora;
 cooperare și schimburi de informații sporite între autoritățile din domeniul combaterii spălării
banilor și prudențial, inclusiv cu Banca Centrală Europeană (BCE).
Etape următoare
Statele membre au ca termen-limită pentru armonizarea legislației naționale data de 10 ianuarie 2020.
În plus, în luna mai 2018, Comisia Europeană a invitat autoritățile europene de supervizare (Banca
Centrală Europeană, Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și pensii
Ocupaționale, Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare) să participe la un grup de lucru
comun având ca scop îmbunătățirea coordonării în practică a activităților de monitorizare a combaterii
spălării banilor din instituțiile financiare. Activitatea grupului este în plină desfășurare, iar un prim schimb
de opinii cu statele membre este prevăzut pentru luna septembrie.
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Planul de investiții pentru Europa: BEI sprijină construirea unei noi
fabrici Arctic în România
Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de 68 de milioane de euro producătorului
de aparate electrocasnice Arctic pentru finanțarea construcției unei fabrici de mare capacitate axată pe
producția de mașini de spălat, cu ajutorul unor tehnologii avansate de fabricație și a eficienței date de
automatizare. Această tranzacție este garantată de Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS),
pilonul central al Planului de investiții pentru Europa. Sprijinul acordat de FEIS va stimula investițiile
străine directe în zonele rurale, pentru a atrage noi investiții și pentru a transforma România într-un centru de
producție pentru întreaga Europă.
După finalizarea procesului de construcție, în 2019, noua fabrică va produce anual aproximativ 2,2
milioane de mașini de spălat. Acest lucru va permite companiei Arctic - în prezent, liderul pieței de produse
electrocasnice din România, cu o cotă de piață de peste 40% - să răspundă cererii tot mai mari de pe piața
europeană. Arctic face parte din Grupul Arçelik - al treilea cel mai mare producător de aparate electrocasnice
din Europa și al șaptelea din lume.
Proiectul este extrem de inovator, permițând implementarea celor mai recente procese de
automatizare și integrarea aplicațiilor de tip IoT (internetul lucrurilor/Internet of Things), inclusiv a utilajelor
inteligente, a dispozitivelor interconectate și a tehnologiilor de robotică cooperativă. Datorită investiției
Arctic, regiunea va deveni un centru de inovare având potențialul de a atrage investiții suplimentare.

Planul Juncker își depășește obiectivul inițial de investiții, de 315 miliarde de euro
Din iulie 2015 și până acum, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a mobilizat 335
miliarde euro în investiții suplimentare în întreaga UE. Planul Juncker a avut un impact evident asupra
economiei UE și a revoluționat modul în care este finanțată inovarea în Europa.
Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de
Investiții (BEI) și-au îndeplinit angajamentul de a
mobiliza 315 miliarde euro în investiții suplimentare
în cadrul Planului de investiții pentru Europa, așanumitul „Plan Juncker”. Au fost aprobate 898 de
operațiuni susținute printr-o garanție bugetară din
partea Uniunii Europene și din resursele proprii ale
Grupului BEI, operațiuni care se preconizează că vor
genera investiții în valoare de 335 miliarde euro în
Sursa foto: https://ec.europa.eu
cele 28 de state membre ale UE.
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Acest cuantum depășește obiectivul inițial de 315 miliarde euro prevăzut în 2015, când a fost lansat
FEIS, ceea ce ajută la compensarea deficitului de investiții rezultat în urma crizei economice și financiare.
Se preconizează că un număr de circa 700.000 de întreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de
ameliorarea accesului la finanțare. Dat fiind succesul FEIS, Consiliul European și Parlamentul European au
convenit anul trecut să îi prelungească durata și să îi extindă capacitatea la 500 miliarde de euro până la
sfârșitul anului 2020.
Locuri de muncă și creștere economică
Departamentul economic al BEI și Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei estimează că
operațiunile FEIS au sprijinit deja peste 750.000 de locuri de muncă, cifră care se preconizează că va crește
la 1,4 milioane de locuri de muncă până în 2020 în raport cu scenariul de referință. În plus, calculele arată că
Planul Juncker a condus deja la mărirea PIB-ului UE cu 0,6% și se estimează că va genera o creștere a PIBului UE cu 1,3% până în 2020. Două treimi din cele 335 miliarde euro mobilizate provin din resurse private,
ceea ce înseamnă că FEIS și-a îndeplinit și obiectivul de a mobiliza investiții private.
Ce anume a finanțat Planul Juncker?
Planul Juncker permite Grupului BEI să finanțeze operațiuni care sunt mai riscante decât media
investițiilor sale. Proiectele susținute prin FEIS sunt adesea puternic inovatoare, fiind asumate de
întreprinderi mici, fără istoric de creditare, sau grupează necesități de infrastructură mai mici în funcție de
sector sau de geografie. Sprijinirea unor astfel de proiecte a obligat Grupul BEI să creeze noi produse de
finanțare, de exemplu, împrumuturi riscante cu caracteristici de aport de capitaluri proprii sau platforme de
investiții. Este, de asemenea, important și faptul că Planul Juncker i-a permis BEI să aprobe un număr mai
mare de proiecte decât ar fi putut s-o facă fără sprijinul garanției bugetare a UE, precum și să ajungă la noi
clienți: trei din patru beneficiari ai sprijinului FEIS sunt noi pentru bancă. Acest lucru dovedește că Planul
Juncker are o valoare adăugată reală.
Cum au beneficiat cetățenii și întreprinderile de pe urma Planului Juncker?
Pe lângă finanțarea de proiecte inovatoare și de tehnologii noi, Planul Juncker a sprijinit și alte
obiective ale UE, cum ar fi politica digitală, politica socială și politica din domeniul transporturilor. Datorită
FEIS:
 15 milioane de noi gospodării au acces la bandă largă de mare viteză
 au fost construite sau renovate peste 500.000 de locuințe sociale abordabile
 30 de milioane de europeni beneficiază de servicii de asistență medicală îmbunătățite
 95 de milioane de pasageri pe an se bucură de o infrastructură feroviară și urbană mai bună
 au fost alimentate cu energie din surse regenerabile 7,4 milioane de gospodării.
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