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Leeuwarden și Valletta,
culturale europene
Starea Uniunii 2017 capitale
2018
Leeuwarden (Olanda) și Valletta(Malta) sunt, începând cu 1 ianuarie, capitalele culturale europene ale anului 2018.
Festivitățile oficiale de deschidere vor avea loc între 14 și 20 ianuarie la Valletta și 26-27 ianuarie la Leeuwarden. În Malta, ele
vor fi inspirate de tradiționala festa (sărbătoare câmpenească), care are origini în această țară. În Olanda, ele vor include
creații și spectacole, susținute de artiști profesioniști și amatori în întregul oraș, și muzee ce își vor
deschide porțile vizitatorilor în întreaga regiune Friesland........................................................................................................
Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, va participa la ceremonia oficială
de deschidere de la Valletta, în data de 20 ianuarie, iar prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans la cea de
la Leeuwarden, din 27 ianuarie.......................................................................................................................................................
În acest context, comisarul Navracsics a declarat: "Capitalele culturale europene contribuie la consolidarea comunităților prin
cultură și aduc beneficii pe termen lung pentru orașele respective, cetățenii și economiile lor. 2018 va fi un an special,
deoarece este Anul european al patrimoniului cultural. Ambele capitale au inclus în programul lor numeroase proiecte ce
promovează acest patrimoniu, contribuind astfel la evidențierea rolului culturii în construirea unei identități europene.
Urez orașelor Leeuwarden și Valletta mult succes în anul care vine."
Sursa informației: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Lansarea Președinției bulgare
a Consiliului UE
Realizarea unei Europe mai sigure, stabile și solidare,
prin consens, competitivitate și coeziune, sumarizează
prioritățile Președinției bulgare a Consiliului UE, al cărei
moto "Puterea stă în unire" se regăsește și pe stema
Republicii Bulgaria. Cele patru domenii-cheie pe care se
va axa mandatul de 6 luni (1 ianuarie – 30 iunie 2018)
sunt: viitorul Europei și tinerii, Balcanii Occidentali,
securitatea și stabilitatea și, nu în ultimul rând, economia
digitală. Colegiul Comisarilor se va afla la Sofia în
perioada 11-12 ianuarie pentru a marca începerea oficială
a Președinției bulgare. Agenda vizitei include discursuri ale
Context
înalților oficiali europeni și bulgari la ceremonia de lansare,
un dineu oficial găzduit de primul-ministru Boyco Borissov, Președinția Consiliului UE se asigură prin rotație între
și ședințe comune Comisia Europeană – Guvernul bulgar, statele membre, la fiecare 6 luni. În cursul acestei perioade,
urmate de o sesiune plenară, pentru a discuta principalele Președinția conduce reuniunile la toate nivelurile în
trei teme de interes: (1) Relații externe, securitate și Consiliu, contribuind la asigurarea continuității lucrărilor UE
apărare, migrație și justiție; (2) O Europă incluzivă și în cadrul acestuia. Statele membre care dețin Președinția
durabilă, mai aproape de cetățenii săi; și (3) O Europă lucrează împreună îndeaproape în grupuri de trei,
competitivă, inovatoare și digitală................................... denumite „triouri”, sistem introdus prin Tratatul de la
Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker Lisabona, în 2009. Trioul stabilește obiective pe termen
va avea, în data de 12 ianuarie, o întâlnire bilaterală cu lung și pregătește o agendă comună, determinând
primul-ministru bulgar Borissov, urmată de o conferință subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de
de presă, o întâlnire cu președintele Bulgariei Rumen Radev Consiliu pe o perioadă de 18 luni.
și una cu președintele Parlamentului bulgar
Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România
Tsveta Karayancheva și cu președinții comisiilor
parlamentare.

Creșterea vizibilității produselor
agricole cu fonduri UE
Apelurile de propuneri pentru programe de promovare a
produselor agricole europene, atât la nivel mondial, cât și
în cadrul UE, au fost lansate vineri, 12 ianuarie. 169 de
milioane euro, cu 27 de milioane mai mult decât în 2017,
sunt disponibile pentru cofinanțarea programelor ce pot
viza o gamă amplă de tematici, de la campanii generale
privind alimentația sănătoasă la inițiative dedicate unor
sectoare de piață specifice. Termenul-limită pentru
depunerea propunerilor este 12 aprilie 2018.
Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare
rurală, a declarat: „UE este cel mai mare comerciant de
produse agroalimentare la nivel mondial și se plasează pe
primul loc în lume din punct de vedere al ofertei de
alimente de înaltă calitate. Am avut ocazia să constat în mod nemijlocit interesul pe care îl manifestă consumatorii și
companiile la nivel mondial față de produsele agroalimentare din UE cu prilejul diverselor mele misiuni comerciale
desfășurate în străinătate. Salut aceste noi programe de promovare care au deschis în trecut oportunități pentru noi
candidați și au sporit vizibilitatea noastră în întreaga lume. (...)“

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Noile norme propuse de Comisia Europeană joi, 18
ianuarie, vor permite statelor membre o mai mare
flexibilitate în stabilirea cotelor de taxă pe valoarea
adăugată (TVA), precum și crearea unui mediu fiscal
îmbunătățit pentru dezvoltarea IMM-urilor.
Propunerile reprezintă pașii finali în revizuirea
normelor în materie de TVA, în scopul reducerii
semnificative a pierderilor anuale de miliarde de euro
cauzate la nivelul UE de fraudarea TVA.

Cote TVA flexibile și birocrație redusă
pentru IMM-uri

Context .......................................................
Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată
(TVA) joacă un rol important în cadrul pieței unice
europene. TVA reprezintă o sursă majoră și tot mai
consistentă de venituri pentru UE, generând peste o
mie de miliarde de euro în 2015, adică 7% din PIB-ul
UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de
asemenea, pe TVA.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
Declarație comună a președintelui
Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui
Frans Timmermans privind
evoluțiile recente din România
Urmărim cu îngrijorare evoluțiile recente din România.
Independența sistemului judiciar românesc și
capacitatea sa de a combate în mod eficace corupția
constituie pietre de temelie fundamentale ale unei
Românii puternice în cadrul Uniunii Europene.
O condiție esențială pentru a putea renunța treptat
la mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) este
ca progresele realizate până acum în cadrul acestuia să
fie ireversibile.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
Imagine preluată de la: Calea Europeană.

Consiliul Afaceri Generale (articolul 50) a decis, în 29

Brexit: negocierea dispozițiilor tranzitorii la start ianuarie, să permită începerea negocierilor dintre
Comisia Europeană și Marea Britanie cu privire la
dispozițiile tranzitorii care s-ar putea aplica în urma
retragerii ordonate a acestui stat din Uniunea Europeană.
(...) Comisia va publica, în timp util, proiectul textului
juridic al acordului de retragere, din care fac parte și
dispozițiile tranzitorii. Acordul global în temeiul
articolului 50 va trebui să fie încheiat de Consiliu
(articolul 50), Parlamentul European și Marea Britanie
în conformitate cu propriile cerințe constituționale.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Premiul Charlemagne pentru
tinerii europeni

Parlamentul European şi Fundaţia pentru
Premiul Internaţional Charlemagne din
Aachen invită tinerii din toate statele
membre ale UE să participe la un concurs
privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum
şi aspecte legate de identitatea europeană.
Tema concursului:........................................................
'Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni'
se acordă proiectelor care:.............................................
- promovează înţelegerea europeană şi internaţională,
- favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al
identităţii şi integrării europene,....................................
- reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa
şi oferă exemple concrete de cetăţeni europeni care
trăiesc împreună în aceeaşi comunitate.
Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări
pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care
au o dimensiune europeană.....................................
Premii:....................................
- Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de
7.500 Euro, premiul doi este în valoare de 5.000 Euro şi
premiul trei este în valoare de 2.500 Euro.
- Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate
vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, la
Aachen, Germania, în data de 8 mai 2018.
- Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi
înmânate de Preşedintele Parlamentului European şi de
către reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul
Internaţional Charlemagne din Aachen.
- Ca parte a premiului, laureaţii vor fi invitaţi să viziteze
Parlamentul European (de la Bruxelles sau Strasbourg).

Criterii de participare: ....................................
- participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani;
- să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre cele 28 de state
membre ale UE;....................................
- participanţii se pot înscrie individual sau colectiv;
- proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute şi
să fi fost finalizate în cursul anului calendaristic (12 luni)
care precede data limită de depunere a candidaturii actuale
sau să fie în curs de desfăşurare.....................................

Procedura de selecţie:.....................................................................................................................................................
Selecţia proiectului câştigător al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni se va face în două etape:
Etapa întâi: juriile naţionale, compuse din cel puţin doi deputaţi în Parlamentul European şi dintr-un reprezentant al
organizaţiilor de tineret, vor selecta un câştigător naţional din fiecare dintre cele 28 de state member, până pe 15 martie
2018..............................................................................................................
Etapa a doua : juriul european, compus din trei deputaţi în Parlamentul European (PE), Preşedintele PE şi patru
reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen, va alege câştigătorul dintre cele 28 de
proiecte propuse de juriile naţionale, până pe 11 aprilie 2018.....................................................................
Data limită: 19 februarie 2018...............................................................................................................
Pentru mai multe detalii privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentulşi să contactaţi Biroul Naţional de Informare al
Parlamentului European. Mai multe detalii la: http://www.charlemagneyouthprize.eu
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