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Concurs #EUandME:
tinerii regizori, invitați la
„Acțiune!"
Tinerii regizori din UE au șansa să-și vadă propriile lor
povești #EUandME transpuse direct pe marele ecran.
În cadrul noului concurs al campaniei Comisiei Europene,
#EUandME, lansat în 24 august, vor fi selectați cinci
regizori talentați, care vor avea ocazia să lucreze sub
îndrumarea unor directori de film din Europa, premiați la
nivel internațional.

Tinerii interesați sunt invitați să prezinte o idee pentru un scurt-metraj despre o poveste legată de impactul pe care
UE îl are asupra vieții cotidiene a cetățenilor săi. Înscrierile se pot face între 24 august și 31 octombrie prin
completarea formularului de înregistrare online.......................................................................................
Aplicația trebuie să conțină un sinopsis al fimului, un scurt clip filmat cu telefonul mobil în care să explice conceptul
dar și motivația lor (ambele în limbile română și engleză), dar și un link spre un scurt-metraj pe care l-au realizat în
ultimii 5 ani. Concursul este destinat tinerilor regizori europeni, cu reședința în Uniunea Europeană, care la
momentul încheierii perioadei de încriere (31.10.2018) au între 18-35 de ani. Înscrierile trebuie să fie individuale.
Juriul va face câte două nominalizări pentru fiecare din cele cinci categorii: mobilitate, sustenabilitate, abilități &
afaceri, digital, drepturi. Iar începând din ianuarie 2019, publicul își va putea vota online favoriții. Cei cinci
câștigători vor primi câte un grant în valoare de 7.500 euro pentru a-și transpune ideile pe peliculă până la data de
30.04.2019, urmând ca în iunie 2019 să aibă loc o festivitate de premiere.
Mai multe informații la: Reprezentanța Comisiei Europene în România.
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Un nou capitol începe
pentru Grecia
După trei ani, Grecia a încheiat cu succes un program de
sprijin pentru stabilitate din cadrul Mecanismului
european de stabilitate (MES), păstrându-și locul în inima
zonei euro și a Uniunii Europene................................
Încheierea cu succes a programului este o dovadă a
eforturilor făcute de poporul grec, a angajamentului țării
în favoarea reformei și a solidarității partenerilor săi
europeni. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, a declarat: „Încheierea programului de sprijin
pentru stabilitate marchează un moment important pentru
Grecia și Europa. În timp ce partenerii europeni și-au
demonstrat solidaritatea, poporul grec a răspuns la orice
dificultate cu curaj și hotărâre caracteristice. M-am luptat
întotdeauna pentru ca Grecia să rămână în centrul Europei.
Acum, când poporul elen începe un nou capitol în bogata
sa istorie, va găsi întotdeauna în mine un aliat, un partener
și un prieten.”

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

OMC confirmă legalitatea măsurilor
UE în sectorul energiei
Grupul special al OMC a considerat nefondată afirmația
referitoare la presupusa discriminare de către UE, în cel de
al treilea pachet al său privind energia, împotriva serviciilor
de transport prin conducte, a furnizorilor de servicii sau a
gazului natural din Rusia. Grupul special s-a pronunțat în
favoarea UE în ceea ce privește normele referitoare la
„separare”, și anume cerința ca generarea și furnizarea de
energie să fie separate de exploatarea rețelelor de
transport, precum și la gazul natural lichefiat (GNL) și la
rețelele de conducte din amonte.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
Declarația comună UE-SUA: importurile
Uniunii Europene de gaz natural lichefiat din
SUA sunt în creștere
În Declarația comună pronunțată la 25 iulie la Washington,
președintele Juncker și președintele Trump au convenit să
intensifice cooperarea strategică dintre UE și SUA în domeniul
energiei. În acest context, Uniunea Europeană ar urma să
importe un volum mai mare de gaz natural lichefiat din Statele
Unite, pentru a spori gradul de diversificare și siguranță a
aprovizionării sale cu energie. Prin urmare, UE și SUA vor lua
măsuri de facilitare a schimburilor comerciale de gaz natural
lichefiat.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în
România
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Sprijin suplimentar pentru
fermierii afectați de secetă

Fermierii afectați de secetă vor putea beneficia în avans de
plățile directe și pentru dezvoltare rurală, iar pentru a-și putea
hrăni animalele li se va acorda o mai mare flexibilitate în
utilizarea terenurilor care în mod normal nu sunt destinate
producției. Decizia Comisiei Europene are în vedere faptul că
seceta prelungită are un impact semnificativ asupra
productivității culturilor arabile și asupra stocurilor de furaje,
cele din urmă afectând atât bunăstarea animalelor, cât și
veniturile crescătorilor de animale..........................................
Comisarul pentru agricultură, Phil Hogan, a declarat: „Sunt
foarte preocupat de aceste evoluții climatice prelungite. Am
luat legătura cu o serie de miniștri din țările afectate pentru a
discuta situația și a obține evaluări actualizate cu privire la
impactul secetei. Comisia, ca întotdeauna, este pregătită să
sprijine agricultorii afectați de aceasta, utilizând o serie de
instrumente, inclusiv plăți în avans mai ridicate, derogări de la
cerințele de ecologizare și ajutoare de stat. Politica agricolă
comună prevede deja o plasă de siguranță pentru agricultorii
care se confruntă cu evenimente neprevăzute. Încurajez toate
statele membre să examineze toate acțiunile și măsurile
posibile prevăzute în legislația noastră.”

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

22 de state membre acționează împreună
pentru protejarea bugetului UE
Creșterea economică puternică a început să decelereze
în cazul României, după ce PIB-ul real a scăzut, de la
cifra record de 6,9% în 2017, la 4% în primul trimestru
din 2018. Principala cauză o reprezintă o reducerea
consumului privat, pe fondul inflației în creștere.
În 2018, PIB-ul real se estimează că va crește cu 4,1%,
acest procent urmând să coboare la 3,8% în 2019.
Acestea sunt câteva din previziunile economice
intermediare pentru România, publicate de Comisia
Europeană joi, 12 iulie.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Comisarul Corina Crețu a aprobat investiții de
59 milioane euro în modernizarea transportului
fluvial din România
59 milioane de euro din Fondul de coeziune vor
fi investite în modernizarea ecluzelor de pe canalele
Dunăre - Marea Neagră și Midia Năvodari – Poarta Albă.
Acestea din urmă asigură conexiunea portului Constanța,
de pe litoralul Mării Negre, cu fluviul Dunărea, în regiunea
de sud-est a României. Lucrările vor permite un trafic
fluvial cu aproape 50% mai mare, în paralel cu
îmbunătățirea gradului de siguranță a navigației și
creșterea nivelului de protecție a zonelor limitrofe în caz
de inundații.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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1,19 milioane euro pentru un
proiect de cercetare istoriografică
din România

Proiectul de cercetare desfășurat de dr. Ada Hajdu
la Fundația Noua Europă, având ca temă
istoriografiile de artă în Europa centrală și de est, va
primi o finanțare nerambursabilă în valoare de 1,19
milioane euro. Finanțarea va fi acordată prin
programul Consiliului European pentru Cercetare
(CEC) destinat tinerilor cercetători de nivel înalt,
aflați la început de carieră. În total, 403 de tineri
cercetători talentați vor beneficia de un volum total
de finanțare de 603 milioane euro pentru a-și
dezvolta propriile echipe de cercetare, precum și
proiecte inovatoare.
La anunțarea câștigătorilor ediției 2018, comisarul
european Carlos Moedas, responsabil pentru
cercetare, știință și inovare, a declarat: "Pe lângă
sprijinirea cercetătorilor europeni la început de
carieră, aceste finanțări contribuie, de asemenea, la
îmbogățirea domeniului cercetării europene prin
atragerea oamenilor de știință din afara continentului.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vacanță cu noi drepturi
digitale în
întreaga Europă
În această vară, cetățenii europeni beneficiază de mai
multe drepturi digitale ca oricând. După ce, în 2017,
s-au eliminat tarifele de roaming în întreaga Uniune
Europeană, acum turiștii au posibilitatea de a călători
cu abonamentele lor online la programe TV, filme,
sport,muzică sau cărți electronice, fără costuri
suplimentare. În plus, toți europenii se pot bucura de
norme de nivel mondial în materie de protecție a
datelor care le garantează un control mai bun asupra
propriilor date cu caracter personal.
Andrus Ansip, vicepreședintele responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: „Europenii încep deja să simtă
beneficiile oferite de piața unică digitală. În această vară, veți putea să urmăriți programele de televiziune și
meciurile preferate oriunde călătoriți în UE. Până la sfârșitul acestui an, veți putea, de asemenea, să cumpărați
online bilete la concerte sau să închiriați online autoturisme în întreaga UE fără să fiți geoblocați sau
redirecționați.”
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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