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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Stop risipei de hrană!

2018 - Anul european al patrimoniului cultural

Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România

Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România

Se estimează că, în fiecare an, în
jur de 88 de milioane de tone de
alimente sunt irosite în UE.
Comisia europeană a publicat, la
începutul lunii august, structura
Platformei UE privind risipa
alimentară și pierderile de hrană.
Aceasta reunește 70 de organizații membre, atât din sectorul
public, cât și privat, pentru a maximiza contribuția lor în
domeniu. De asemenea, ea sprijină realizarea unuia dintre
obiectivele de dezvoltare durabilă, cel de reducere la jumătate
a risipei de hrană pe cap de locuitor până în 2030, în comerțul
cu amănuntul și consum, precum și a pierderilor de-a lungul
lanțurilor de producție și aprovizionare.

Comisia
Europeană
a
transmis marți,
30
august,
Parlamentului
European
și
Consiliului UE
propunerea ca
2018 să fie
declarat „Anul
european al patrimoniului cultural”. Astfel, se dorește
evidențierea rolului jucat de acesta în promovarea unui
sentiment comun de istorie și identitate în Europa.

Noua platformă va sprijini toate părțile implicate în:
definirea acțiunilor necesare de-a lungul lanțului valoric
alimentar;
promovarea cooperării inter-sectoriale;
realizarea schimbului de bune practici; și
evaluarea progresului în domeniu.
Din sectorul public, au fost invitate să facă parte autoritățile
statelor membre UE, Comitetul Regiunilor, Comitetul
Economic și Social European, Organizația pentru Alimentație și
Agricultură (FAO), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE) și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu
(UNEP).
Din sectorul privat, Comisia a selectat, în urma unui apel de
candidaturi, 37 de membri din mediul academic,
neguvernamental și industrie. Ei au fost aleși pe baza
experienței în prevenirea risipei de alimente, a capacității de a
mobiliza părțile interesate și a gradului în care activitățile
desfășurate și preocupările manifestate sunt reflectate în
lanțul valoric alimentar.

Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și
sport, Tibor Navracsics, a declarat: "Patrimoniul nostru
cultural este mai mult decât amintirea trecutului nostru,
este cheia viitorului nostru. Un An european dedicat va fi
o oportunitate de a reaminti importanța economică și
socială a patrimoniului cultural și de a promova excelența
europeană în acest sector. Fac apel la Parlamentul
European și Consiliu să sprijine propunerea noastră și
invit toate părțile interesate să contribuie la
transformarea acestui an într-o poveste de succes."
Anul european va da ocazia sublinierii importanței
culturii europene și a sprijinului UE pentru conservarea,
digitalizarea, infrastructura, cercetarea și inovarea,
precum și dezvoltarea de competențe prin programele
dedicate (ex. Europa creativă).
Vor fi organizate campanii de sensibilizare, educare și
informare în toată Europa. Totodată, se vor căuta
răspunsuri la provocările survenite din micșorarea
bugetele publice pentru cultură, scăderea participării la
activități culturale tradiționale, presiunile de mediu
asupra siturilor de patrimoniu, evoluția lanțurilor valorice
și transformarea digitală. Va fi promovată și conservarea
patrimoniului ca element-cheie al politicilor externe,
căutându-se modalități de reacție la distrugerea acestuia
în zonele de conflict.
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Săptămâna la Parlament: ancheta privind emisiile, finanțarea UE
Știre de la Parlamentul European
Janez Potočnik și Antonio Tajani, comisari UE pentru mediu și industrie în perioada
2010-2014, vor fi audiați în comisia de anchetă pentru măsurarea emisiilor în
sectorul autovehiculelor. Deputați europeni și naționali se reunesc la Bruxelles
pentru a discuta despre provocările finanțării viitoare a bugetului UE. Grupurile
politice se pregătesc pentru sesiunea de săptămâna viitoare, ce include mult
așteptata dezbatere despre Starea Uniunii Europene cu președintele Comisiei, Jean
-Claude Juncker.
Miercuri și joi, deputați europeni și naționali se reunesc la Bruxelles pentru a
discuta despre provocările finanțării viitoare a bugetului UE. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, și președintele grupului de lucru la nivel
înalt pentru resursele proprii, Mario Monti, vor participa la dezbatere. Urmăriți în direct dezbaterea și conferința de presă
joi, de la 13.30 CET.
Joi, deputații europeni de la comisia pentru libertăți civile examinează o propunere de creare a unei politici comune UE de
relocare a refugiaților. Aceștia vor mai discuta despre operațiunile International Rescue Committee cu președintele
acestuia, fostul ministru de externe al Regatului Unit David Miliband, care se va întâlni în aceeași zi și cu președintele
Schulz.
http://

UE și mediul: 67% dintre cetățeni doresc mai multă acțiune
Știre de la Parlamentul European
Protecția mediului este o chestiune la care țin cu adevărat cetățenii UE. Conform
unui sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European, două treimi
dintre cetățenii UE ar dori ca UE să se angajeze mai mult în protecția mediului
înconjurător. Citiți articolul pentru a afla mai multe despre ce face UE deja și ce
plănuiește să facă în viitor pentru protejarea sănătății umane, salvarea
biodiversității și combaterea schimbărilor climatice.
Legi și acțiuni
Natura 2000: cea mai mare rețea coordonată pentru protecția regiunilor lumii
(acoperă peste 18% din uscatul UE și aproape 6% din teritoriul marin)
- reducerea drastică a folosirii pungilor de plastic
- implementarea acordului de la Paris printr-o reformă a schemei de comercializare a emisiilor, reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030 și promovarea surselor de energie regenerabile, printre altele
- un acord între Parlament și Consiliu privind legislația în domeniul calității aerului (planuri pentru limite naționale
ambițioase pentru poluatorii cheie până în 2030)
- o comisie de anchetă creată la Parlament pentru investigarea măsurării falsificate a emisiilor de la autovehicule
- reguli recente privind etichetarea eficienței energetice a aparatelor electrocasnice
- deplasarea către o economie circulară (ameliorarea ciclurilor de viață a produselor prin reciclare și refolosire) și reguli
pentru o mai bună gestionare a deșeurilor.

http://
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Oportunități/Concursuri/Noutăți
Stagii la Parlamentul European: cum funcționează
A fi stagiar la Parlamentul European înseamnă mai multe lucruri: să lucrezi cu persoane
din țări diferite și cu identități culturale diferite; să auzi în jur vorbindu-se multe limbi
diferite; să ai o oportunitate unică de a evolua în carieră, să afli informații esențiale
despre procesul de luare de decizii european. Pe scurt: o experiență de neuitat. Puteți
trimite candidatura la stagiile Schuman între 15 august și 15 octombrie.
Stagiarii de la Parlamentul European au ocazia de a cunoaște și a lucra cu oameni din
întreaga Europă, de a forma prietenii durabile și relații profesionale. Au oportunitatea de
a aplica ce au învățat într-un mediu profesional fascinant. Vor dobândi experiență în
domenii precum comunicarea, politica, traducerile și administrația.
Participarea la un stagiu ar putea fi un pas ideal către o carieră viitoare în Bruxelles și
oriunde altundeva.
Parlamentul European oferă stagii generale absolvenților de facultate și stagii de traduceri și în domeniul jurnalisticii.
Stagiile de traduceri durează trei luni, iar stagiile Schuman cinci. Ambele tipuri de stagii sunt plătite. Există și stagii pentru
studenții care încă nu au absolvit universitatea.
Înscrierile pentru absolvenții de universitate care încep pe 1 martie 2017 se vor deschide pe 15 august. Dacă sunteți interesați, completați formularul online și trimiteți-l până pe 15 octombrie la miezul nopții.

Concursul Juvenes Translatores - promovează învățarea limbilor străine și profesia de
traducător
Juvenes Translatores este un concurs anual de traducere care li
se adresează elevilor cu vârsta de 17 ani.
Ediția din 2016 (la care pot participa elevii născuți în 1999) va
avea loc în ziua de 24 noiembrie.
Pentru a participa, școlile trebuie să se înscrie în perioada 1 septembrie - 20 octombrie (detalii în regulament).
Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene (DG Traduceri)
organizează concursul de traducere Juvenes Translatores 2016,
care se adresează școlilor din Uniunea Europeană. Principalele
etape ale concursului sunt următoarele:
 faza de pregătire
 testul de traducere și
 ceremonia de decernare a premiilor.
Dacă vrem să fim „uniți în diversitate” - însuși mottoul Uniunii Europene - trebuie să putem înțelege și alte limbi în
afară de cea maternă.
Concursul Juvenes Translatores, care a luat naștere în 2007, le lansează o provocare tinerilor pasionați de limbi
străine.
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Prima ediție a Festivalul Picnic cu Scofeturi Moldovenești
Nemțenii s-au bucurat în acest sfârșit de săptămână, 27 – 28 august 2016, în Parcul Tineretului și Curtea Domnească, de festivalul Picnic cu Scofeturi Moldovenești, dedicat identificării, promovării şi cunoaşterii tradiţiilor culinare specifice Regiunii Nord-Est, dar și promovării producătorilor locali, atât în
domeniul bucatelor, cât și în cel al artizanatului. Acest eveniment este o inițiativă a Centrului Europe
Direct Nord-Est și a fost organizat cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR
Nord-Est), împreună cu Consiliul Județean Neamț, Primăria Municipiului Piatra Neamț, Camera de
Comerț și Industrie Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, Asociația Valea Ozanei,
Forumul Montan Neamț și ANTREC România.
Spectacolele din prima zi au debutat în Parcul Tineretului, cu ansamblul folcloric Floricică de la Munte,
din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, menit să dea tonul și să
încălzească atmosfera în introducerea concursul gastronomic „Heritage Flavours Day”. Întrecerea întrale gătitului a fost jurizată de Ramon Chicireanu, concurent la Master Chef, promotor în campania de
marketing Lidl, precum și de chef Liviu Morărescu, Manager Complex Hotelier Mariko Inn. Concursul s
-a derulat timp de trei ore, în piațeta de la Curtea Domnească. În competiție s-au înscris douăzeci de
concurenți, la cele două categorii, respectiv preparate și produse, atât bucătari profesioniști, cât și
amatori. Premiile puse în joc au fost adjudecate de către șapte participanți, cei care s-au prezentat cu
cele mai gustoase și aspectuoase preparate, după rețete tradiționale moldovenești, dar și reinterpretări ale acestora.
Sărbătoarea din centrul Piatra Neamțului a durat o zi întreagă în Parcul Tineretului și la Curtea Domnească. Încă de dimineață, în Parcul
Tineretului au fost prezenți producători și artizani din regiune – Neamț, Iași, Botoșani și zona Bucovinei. Târgul s-a desfășurat sâmbătă și duminică, cuprinzând exponate de artizanat și bucate din cele mai diverse (produse din carne, brânzeturi, dulcețuri, conserve, miere, dulciuri hand
made), oferind de asemenea organizațiilor non-profit și de tineret ocazia de a se promova.
Concertele de muzică folk au început de după-amiaza în Parcul Tineretului, cu recitalul tânărului Flaviu Ciubotaru, în parteneriat cu evenimentul
Filmul de Piatra. Prima seară de festival a prilejuit prezența la Piatra Neamț a două mari nume ale folkului românesc, Nicu Alifantis și Ducu
Bertzi, care au strâns la un loc peste 2000 de fani la Curtea Domnească, veniți pregătiți, cu versurile învățate, astfel că Piatra Neamțul a cântat
într-un glas până la căderea nopții. Cunoscutul folkist Walter Ghicolescu, artistul matematician, a oferit un spectacol de excepție în deschiderea
programului de pe scena Curții Domnești, cu un recital presărat cu jocuri de cuvinte poetice.
Festivalul a continuat cu o zi de duminică dedicată folclorului din zona Moldovei. Portul popular a fost sărbătorit printr-o paradă a iilor, în Parcul
Tineretului. Elevii de la Școala Populară de Arte, din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, au deschis programul de
dansuri și muzică moldovenească, urmați de ansamblurile folclorice Dor Vânătorean, al Comunei Vânători-Neamț, și Izvoarele Borcutului, din
Borca, Neamț.
Interesul deosebit de crescut, manifestat de producătorii și pensiunile din Regiunea Nord-Est de a participa la acest gen de evenimente, îi determină pe organizatori, ca la ediția următoare să identifice o locație nouă, care să ofere o suprafață de expunere mult mai mare standurilor, condiții mai bune pentru gătit în aer liber și demonstrații de cooking live. Conceptul de eveniment va cuprinde în continuare concursul gastronomic, prin care dorim să îi determinăm pe cei mai buni bucătari amatori sau profesioniști să aducă la lumină și să facă cunoscute rețete deosebite din zona Moldovei.
Prima ediție a festivalului-concurs Picnic cu Scofeturi Moldovenești a fost o sărbătoare a tradițiilor locale, a portului popular și a bucatelor de la
ospățurile și din cămările moldovenești; a oferit oportunitatea gospodinelor și bucătarilor noștri să își etaleze măiestria într-ale gătitului și,
desigur, a adus un omagiu folkului românesc prin prezența la Piatra Neamț a unor reprezentanți de seamă ai acestui gen muzical, întotdeauna
drag publicului, peste generații.
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