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WASHINGTON

Întâlnire între 
Trump şi Juncker

Președintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, s-a deplasat, miercuri, 
în Statele Unite, pentru discuții pe teme 
comer ciale cu președintele american, 
Donald Trumo. Vizita are loc în contex-
tul în care administrația Trump a impus 
taxe vamale la importurile de oţel şi alu-
miniu din Uniunea Europeană. Înainte 
de întrevedere, Juncker a avut convor-
biri cu cancelarul german Angela Merkel, 
preşedintele francez Emmanuel Macron, 
cancelarul austriac Sebastian Kurz şi pre-
mierul olandez Mark Rutte. 

ÎNTÂRZIERE

45 de directive  
netranspuse de România

Numărul directivelor europene pe care 
Romania nu le-a implementat la timp se 
ridică la 45, a declarat, la finele ședinței de 
guvern de marți, Nelu Barbu, purtătorul 
de cuvânt al Executivului. El a precizat 
ca România a reușit să evite trei proce-
duri de infringement și a notificat Comi-
sia Europeană în alte 13 cazuri. Printre 
directivele neimplementate se numără, 
spre exemplu, 2302/2015 (care vizează 
despăgubirea turiștilor în caz de faliment 
al agenției de turism) și 2015/849 (privind 
combaterea spălării banilor și a finanțării 
terorismului), potrivit ziare.com.

Mișcare

Steve Bannon urzește 
planuri la Bruxelles 

Steve Bannon (foto), fost consilier al 
preşedintelui american Donald Trump, va 
crea o fundaţie în Europa pentru a spri-
jini aici formaţiunile populiste de dreapta, 
a relatat vineri website-ul american Daily 
Beast, citat de AFP. Cartierul general al 
organizaţiei sale denumite „Mişcarea” va 
fi chiar la Bruxelles. Obiectivul lui Steve 
Bannon ar fi să formeze o alianță de partide 
de extremă dreaptă, eurosceptice, care, la 
alegerile europene de anul viitor să ajungă 
să ocupe o treime din locurile din Parla-
mentul European, relatează Politico.eu. 

Paralele inegale
Atât Viorica Dăncilă cât și Dacian Cioloș au cosmetizat cifrele pe care  
le-au avansat privind absorbția fondurilor europene din 2016 

Cele două grafice. Stânga: Viorica Dăncilă, dreapta: Dacian Cioloş
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Bilanțul guvernului actual, la un se-
mestru de la „intrarea în pâine”, 

este contestat vehement de Opoziție. 
Cifrele prezentate luni, 23 iulie, de pre-
mierul Viorica Dăncilă au fost criticate 
mai ales de partidul fostului premier 
Dacian Cioloș, România Împreună. 
Printre statisticile disputate sunt și 
cele legate de absorbția fondurilor de 
la UE. 

Concret, Viorica Dăncilă a prezentat 
un grafic în care se arată că, în prima 
jumătate a anului 2016, s-a primit de 
la Uniunea Europeană o sumă de doar 
0,68 miliarde de lei. Cifra a crescut ulte-
rior spectaculos, până în primul semes-
tru al anului  2018, când a ajuns la 6,8 
miliarde de lei. 

În replică, Dacian Cioloș, premier al 
României în 2016, a publicat pe contul 
său oficial de Facebook un alt grafic, 
conform căruia în primul semestru 
al anului 2016 au intrat în România 
11,75 miliarde de lei de la Uniunea 
Europeană, sumă care a scăzut con-
sistent în următorii doi ani (pe același 
interval de referință), fiind la nivelul 
de doar 6,31 miliarde de lei în primul 
semestru al lui 2018. 

Ambii au dreptate.  
Sau niciunul
Miza celor două grafice o reprezintă 

anul 2016. Pentru ceilalți doi ani, cifrele 
avansate de Dăncilă și Cioloș sunt com-
parabile. Pentru primul semestru al lui 
2016, însă, diferența este uriașă, de la 
0,68 miliarde de lei – varianta Dăncilă, 
la 11,75 miliarde de lei - varianta Cioloș. 

Cine are, deci, dreptate? În mod cu-
rios, ambii sau niciunul. Pe de o parte, 
Dăncilă are dreptate, dar cu preciza-
rea că suma avansată de ea se referă 
doar la banii intrați din sumele alocate 
României pentru perioada 2014-2020. 
Iar această precizare lipsește din grafi-
cul prezentat. Pe de altă parte, și Cioloș 

are dreptate, dar cu precizarea că cifra 
avansată de el se referă atât la suma 
intrată din alocarea pe 2013-2020, dar, 
în proporție covârșitoare, la sumele 
intrate din alocarea 2007-2013. Nici 
această precizare nu figurează în grafi-
cul prezentat.

Cum e posibil?
Cele două interpretări diferite sunt 

posibile, fiindcă anul 2016 a fost ultimul 
în care au mai putut fi absorbiți bani 
din alocarea 2007-2013, bani care au 
reprezentat majoritatea sumelor intrate 
în acest an în România. Astfel, potrivit 
bilanțului portofoliului fondurilor euro-
pene din guvernul Cioloș, suma totală 
intrată în țară în 2016 de la UE a fost de 
7,02 miliarde de euro, dintre care doar 
2,49 miliarde din alocările 2014-2020. 
Conform datelor de pe portalul oficial 
al UE, din această ultimă sumă, doar 0,5 
miliarde au reprezentat bani absorbiți 
propriu-zis, iar restul au reprezentat 
plăți directe în agricultură și sume acor-
date din oficiu, pentru care statul nu 
trebuie să fac nimic. 

În momentul de față, România are o 
rată a absorbției de 19% din suma totală 
de circa 37 de miliarde de euro alocată 
pentru 2014-2020. Media la nivel de UE 
este de 20%.

19%  
este gradul de absorbţie a fonduri-
lor europene pentru perioada 2014-
2020, în acest moment

� iNceNDii

Bilanțul deceselor provocate de 
incendiile de vegetație din apro

piere de Atena a ajuns, miercuri, la 
79, iar sute de adulți și copii au fost 
răniți. Autoritățile locale se așteaptă 
ca numărul final al morților să fie de 
peste 100. Peste 3.000 de case au ars. 
Pescari, membri ai gărzii de coastă și 
turiști cu bărci de salvare au ajutat sute 
de oameni refugiați pe plaje și stânci. 
Cele mai grave incendii de vegetație 
înregistrate în Grecia în ultimii ani 
au izbucnit în apropiere de Atena, 
luni seara. Primministrul grec, Alexis 
Tsipras (foto), a declarat o perioadă de 
trei zile de doliu național. El a suge
rat anterior că unele dintre incendii ar 
putea să fi fost provocate.

Grecia a cerut ajutor partenerilor săi 
din Uniunea Europeană în lupta îm-
potriva incendiilor. Comisia Europeană 
a declarat că au fost mobilizate avioane 

şi echipe de pompieri şi comisarul pen-
tru gestionarea crizelor a fost trimis la 
Atena. Germania, Franța, România, Is-
rael, Cipru, Spania și Turcia au oferit de 
asemenea asistență.

Aproape în același timp, și Suedia 
s-a confruntat cu o serie de incendii de 
pădure și a solicitat ajutor internațional. 
Avioane și elicoptere de pompieri din 
Italia, Franța, Germania și Portugalia au 
fost trimise pentru a se lupta cu flăcările. 
De asemenea, un grup de 139 de pomp-
ieri din Polonia a sosit duminică în pro-
vincia Jämtland pentru a ajuta la stin-
gerea unuia din principalele incendii. 
Suedia se confruntă cu cea mai caldă 
lună iulie din ultimii 260 de ani, potrivit 
serviciului meteorologic suedez.
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Pârjol din Nord până în Sud. Europa, solidară


