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Memorialul Sighet face parte, începând cu data de 1 martie, din patrimoniul cultural european. Titlul a fost acordat
unui număr de 9 situri care reprezintă momente esențiale în construcția Europei de astăzi. Acestea au fost selectate
pentru valoarea lor de simbol, rolul jucat în istoria europeană sau activitățile desfășurate pentru a aduce mai
aproape Uniunea Europeană de cetățenii săi.
Cele 9 situri selectate au fost anunțate în 2017, la Forumul cultural european de la Milano. Alături de Memorialul
Sighet, au fost incluse pe listă: siturile de patrimoniu muzical din Leipzig (Germania); complexul sinagogal de pe
strada Dohány (Ungaria); fortul Cadine (Italia); biserica Javorca (Slovenia); fostul lagăr de concentrare Natzweiler și
cele adiacente (Franța și Germania); pădurile Cazier (Belgia); satul Schengen (Luxemburg) și locul semnării Tratatul
de la Maastricht (Olanda). În total, lista patrimoniului cultural european include acum 38 de situri de pe întreg
cuprinsul Europei.
Mai multe informații la: Reprezentanța Comisiei Europene în România.
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Călătorii gratuite la
vârsta majoratului
Comisia Europeană a luat joi, 1 martie, decizia de a
aloca un buget de 12 milioane de euro pentru
implementarea propunerii Parlamentului European
de a furniza permise de călătorie cu trenul gratuite,
în Europa, tinerilor care împlinesc 18 ani. Astfel, un
număr estimat de 20.000-30.000 de tineri ar urma să
beneficieze de o experiență având ca scop
consolidarea identității și valorilor europene prin
descoperirea siturilor și varietății culturale din Europa.
Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil
pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat:
"Este important să le oferim tuturor tinerilor oportunitatea de a-și lărgi orizontul prin vizitarea altor țări. Educația nu
înseamnă doar ceea ce învățăm la școală, ci și descoperirea culturilor și tradițiilor din întreaga Europă."
Inițiativa le oferă tinerilor, indiferent de categoria socială din care provin sau de nivelul educațional, inclusiv celor cu
mobilitate redusă, șansa de a călători în străinătate. Principalul mijloc de transport va fi cel feroviar, însă modalități de
transport alternative vor putea fi folosite în funcție de considerente de mediu, timp sau distanță.
O campanie de promovare a inițiativei în rândul tinerilor pe cale de a deveni majori urmează a fi organizată, aceasta putând
include o competiție prin care să fie selectați primii posesori ai permiselor gratuite de călătorie. Se estimează că permisele
vor începe să fie folosite din această vară...............................................................................................................................
Propunerea se înscrie în acțiunile UE de a promova mobilitatea în scopul educației și formării profesionale, implicarea
cetățenească, incluziunea socială și solidaritatea în rândul tinerilor.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Ajutorul de minimis pentru
fermieri crește la 25.000 euro
Comisia Europeană a propus vineri, 2 martie,
modificarea regulilor ce guvernează ajutorul de stat în
sectorul agricol, prin creșterea volumului maxim de
ajutor de minimis ce poate fi acordat, fără o aprobare
prealabilă, pe o perioadă de trei ani și pe exploatație
agricolă, de la 15.000 la 25.000 euro. Propunerea vine
ca răspuns la cererile statelor membre de a îmbunătăți
sprijinul acordat fermierilor, în paralel cu reducerea
sarcinii administrative și fără distorsiuni aduse pieței.
Propunerea de modificare are în vedere și stabilirea
volumului național maxim de ajutor la 1,5% din
producția agricolă anuală, pentru aceeași perioadă de trei ani (de la 1% cât este îm prezent). Pentru a evita distorsiuni ale
pieței, o măsură suplimentară de siguranță va fi introdusă: limitarea fondurilor alocate pentru un anumit sector agricol la
maximum 50% din valoarea totală a ajutorului de stat la nivel național. Totodată, este propusă și crearea unui registru
central obligatoriu la nivel național, care să fie folosit și actualizat de statele membre, pentru a simplifica și îmbunătăți
furnizarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis. Pentru a colecta opinii asupra modificărilor propuse a fost lansată o
consultare publică online. Deschisă până în data de 16 aprilie 2018, aceasta este destinată autorităților naționale și părților
interesate.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
2

Doi din trei români (66%) sunt optimiști în legătură cu
viitorul Uniunii Europene, cu mult peste media
europeană (57%). Valorile care reprezintă cel mai bine
Uniunea Europeană sunt drepturile omului
(34% România, 33% UE), democraţia (32% România,
33% UE) şi pacea (32% România, 40% UE).
Acestea sunt câteva din concluziile raportului național
pentru România, parte a studiului Eurobarometru
standard 88.
“Românii continuă să creadă în Europa și în valorile pe
care aceasta le promovează. Avem nevoie de
încrederea și dinamismul lor, în construirea viitoarei
Uniuni Europene, ale cărei baze se vor pune la
summitul de la Sibiu, din 2019, în timpul Președinției
române a Consiliului UE”, a declarat Angela Cristea,
șeful Reprezentanței Comisiei Europene, în legătură cu
noua publicație.

Pentru români, viitorul Europei
sună bine

Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

România, cea mai mică diferență salarială
între femei și bărbați din UE
Cel mai recent raport al Comisiei Europene privind
egalitatea de șanse între femei și bărbați, publicat în
data de 8 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a
Femeii, arată că deși au fost efectuate progrese în
domeniu, acestea sunt insuficiente. În ce privește
diferența de remunerare, România este statul
membru în care aceasta înregistrează cel mai scăzut
nivel (5,2%), în timp ce media europeană s-a stabilizat
de mai mulți ani la 16%.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Ziua Internațională a Femeii 2018:
femeile în mass-media și TIC

De Ziua Internațională a Femeii, anul acesta, Parlamentul
European pune accentul pe importanța rolului femeilor în
mass-media și în TIC. Sectorul mass-media și cel al tehnologiei
informației și comunicațiilor (TIC) se numără printre cele mai
competitive și mai influente industrii din UE și din afara
acesteia. Este foarte important pentru obținerea egalității de
gen ca femeile să fie reprezentateîn mod egal și să aibă același
cuvânt de spus în acele sectoare ca bărbații. Prin urmare,
trebuie să existe mai multe stimulente pentru a atrage mai
multe femei în posturi superioare în mass-media și pentru a
încuraja tinerele fete să aleagă tehnologia informației și
comunicațiilor ca viitoare carieră.
Știre completă: Parlamentul European
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Livrarea transfrontalieră a coletelor:
care sunt noile norme UE?

Cumpărătorii online vor beneficia de o mai
mare transparență a prețurilor cu noile norme
UE privind livrarea transfrontalieră a coletelor.
De ce trebuie să acționeze UE?
Preț u rile rid icate d e livra re p ent ru s er vic iile
transfrontaliere reprezintă unul dintre principalele
obstacole pentru cumpărătorii online și comercianții
electronici. Tarifele pentru coletele trimise dintr-o țară UE
în alta pot fi de cinci ori mai mari decât prețurile interne.
Există diferențe mari atunci când se expediază un pachet
din două țări UE către aceeași destinație. De exemplu,
trimiterea unui pachet de 2 kg din Belgia în Italia ar costa
32,8 euro, în timp ce același pachet trimis din Olanda în
Italia ar costa 13 euro.......................................................

Cum afectează acest lucru consumatorii și comercianții
electronici?...............................................................
Lipsa transparenței în acest sector poate încuraja
operatorii poștali să perceapă prețuri nejustificat de mari,
ceea ce ar putea descuraja firmele mici să facă comerț cu
alte țări din UE. Astfel, consumatorii nu pot alege în cunoștință de cauză și nu au acces la o gamă mai largă de produse, mai
afectați fiind clienții din zone îndepărtate. Acest lucru afectează și pe cei care trimit un pachet prietenilor și familiei într-o
Știre preluată de la Parlamentul European
altă țară a UE.

Cea de a treia ediție a Săptămânii europene a
startup-urilor (SEW18) a fost lansată în premieră
cu un eveniment care a conectat mediul
antreprenorial din două localități europene:
Brașov (România) și Vitoria-Gasteiz (Spania).
Scopul a fost aducerea în prim plan a celor 2 orașe,
precum și prezentarea resurselor disponibile
pentru antreprenori în diverse părți din Europa.

Săptămâna europeană a startup-urilor
2018 a debutat la
Brașov & Vitoria-Gasteiz

Știre preluată de la:
Reprezentanța Comisiei Europene în România
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