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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Alegeri europene mai democratice și o rată de participare
la vot mai ridicată
Cu două luni înainte de alegerile pentru Parlamentul European, două
noi rapoarte publicate de Comisie oferă o imagine de ansamblu asupra
măsurilor decisive luate pentru a face aceste alegeri și mai democratice
și pentru a aduce politica europeană mai aproape de cetățeni. Primul
raport analizează modul în care recomandările formulate de Comisie
anul trecut (IP/13/215) pentru sporirea transparenței și a legitimității
democratice a alegerilor europene au fost puse în practică de statele
membre și de partidele politice. O recomandare esențială prevedea
îndeosebi ca partidele politice europene să desemneze un candidat la
funcția de președinte al Comisiei. Cel de al doilea raport analizează noul
instrument de comunicare dezvoltat de Comisie de-a lungul ultimelor
18 luni – dialogurile cu cetățenii. Acestea au fost concepute pentru a
informa cetățenii, pentru a le reda încrederea în instituțiile europene și
naționale și pentru a-i determina să conștientizeze că vocea lor
contează într-adevăr în cadrul UE.

Educația este singura cale de a pune capăt
sărăciei și excluziunii sociale de care suferă
romii
În state membre precum Republica Slovacă, Ungaria, România, Bulgaria și Republica Cehă, aproximativ 90% dintre elevii romi părăsesc școala
înainte de a-și finaliza studiile. În unele dintre
aceste țări, aproximativ 50% dintre copiii romi
frecventează școli segregate.
Începând cu 2011, în UE au fost puse în aplicare
măsuri de integrare a romilor în domeniul educației, prin intermediul Fondului Social European și al fostului Program de învățare pe tot parcursul vieții.
În plus, programul ROMED, finanțat în comun de
Comisia Europeană și de Consiliul Europei, a
oferit cursuri de formare unui număr de aproximativ 1 300 de mediatori romi, care au misiunea,
printre altele, de a încuraja familiile de romi să le
permită copiilor să-și finalizeze studiile.

Parlamentul European votează în favoarea eliminării tarifelor de roaming, a extinderii drepturilor consumatorilor și
a facilitării creării unor telecomunicații îmbunătățite
Parlamentul European a votat pentru eliminarea tarifelor de roaming până la Crăciunul anului 2015, ca parte a unui vot mai amplu
în sprijinul propunerii de regulament al Comisiei pentru un „continent conectat” (piața unică în domeniul telecomunicațiilor)*.
Regulamentul în domeniul telecomunicațiilor privind un „continent conectat” a fost propus de Comisie în luna septembrie 2013.
Regulamentul urmărește să ne apropie de o adevărată piață unică în sectorul telecomunicațiilor în UE, eliminând tarifele de roaming, garantând un internet accesibil tuturor prin interzicerea blocării și a degradării conținutului, coordonând acordarea de licențe
pentru utilizarea frecvențelor radio aferente rețelei WAN fără fir, conferind mai multă transparență contractelor încheiate de consumatorii de internet și de servicii în bandă largă și permițând clienților să schimbe mai ușor furnizorii de servicii.
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Concursul „Juvenes Translatores”: Comisarul european Androulla Vassiliou
premiază cea mai bună tânără traducătoare din România
Cei 28 de câștigători ai concursului anual pentru tinerii
traducători „Juvenes Translatores”, organizat de Comisia
Europeană, își vor primi trofeele din partea dnei Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație,
cultură, multilingvism și tineret, în cadrul unei ceremonii
organizate laBruxelles marți, 8 aprilie. La concurs au
participat peste 3.000 de elevi în vârstă de 17 ani, reprezentând licee din toate statele membre ale UE,
pentru fiecare stat membru fiind desemnat câte un singur câștigător.
În acest an, România va fi reprezentată de către Andreea
Florina Săndiță, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național
Radu Greceanu din Slatina, județul Olt. Andreea a avut la
dispoziție două ore pentru a traduce un text de o pagină
din limba engleză în limba română. Tema textului a fost cetățenia europeană, pentru a marca Anul european al cetățenilor. Combinația lingvistică a fost aleasă chiar de Andreea, din cele 552 de combinații
posibile între cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Educatie UE contribuie cu 23 de milioane EUR la promovarea produselor
agricole în Uniunea Europeană și în țările terțe
Comisia Europeană a aprobat 20 de programe destinate să promoveze produsele agricole în
Uniunea Europeană și în țările terțe. Programele, care în marea lor majoritate au o durată
de trei ani, sunt prevăzute cu un buget total de 46,5 milioane EUR, la care UE contribuie cu
23,3 milioane EUR. Programele selectate acoperă diverse categorii de produse, cum ar fi
produsele de calitate (DOP, IGP și STG), produsele ecologice, fructe și legume proaspete,
vinuri, lapte și produse lactate, flori, fructe și legume prelucrate, cereale și orez procesate,
etichetarea ouălor, precum și combinațiile de diferite categorii de produse. Țările terțe și
regiunile vizate sunt: America de Nord, Rusia, China, Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est, India, America Latină, Norvegia, Azerbaidjan, Belarus și Turcia.
Cele 20 de programe selectate — 12 vizează piața internă și 8 țările terțe — au fost alese dintre 33 de proiecte
depuse până la 30 noiembrie 2013 în cadrul sistemului de informare și promovare, reprezentând primul val de depunere de programe pentru anul 2014. În temeiul normelor existente [Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului],
UE poate contribui la finanțarea măsurilor de promovare și de informare cu privire la produsele agricole pe piața
internă a UE și în țările terțe. Bugetul anual total alocat pentru aceste programe este de aproximativ 60 de milioane
EUR. Potrivit recentului acord politic privind noile norme de promovare (a se vedeaSTATEMENT/14/96), bugetul va
crește la 200 de milioane EUR până în 2020. Cu toate acestea, noul sistem se aplică doar din 2016.
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OLAF în 2013
Volum sporit al activităților de investigare, investigații de durată mai scurtă,
mai multe rezultate pentru contribuabilii din UE
În 2013, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a reușit să intensifice lupta împotriva fraudei în întreaga Europă. Cetățenii și instituțiile
publice au raportat mai multe informații susceptibile să prezinte interes
pentru investigațiile OLAF ca oricând. OLAF a finalizat un număr record
de investigații, reducând durata totală a acestora, și a emis cele mai multe recomandări din ultimii cinci ani. OLAF a recomandat recuperarea la
bugetul UE a sumei de 402,8 milioane EUR, care va permite finanțarea
altor proiecte și va reduce contribuțiile suportate de contribuabilii din UE.
Aceste rezultate excelente arată că OLAF a devenit un oficiu din ce în ce mai eficient, care acționează
în mod constant în interesul cetățenilor europeni.
„În 2013, am reușit să modernizăm OLAF și să îl transformăm într-un oficiu tot mai competent în lupta
împotriva fraudei și a corupției din UE. Reorganizarea din 2012 a recoltat rezultate promițătoare și ne-a
permis să ne intensificăm eforturile de investigare, să contribuim la dosare legislative importante și să
aprofundăm cooperarea cu partenerii noștri operaționali. Aceste activități au fost realizate cu aproape
aceleași resurse ca în anii precedenți, ceea ce dovedește angajamentul și profesionalismul personalului nostru”, a declarat directorul general Giovanni Kessler, în cadrul conferinței de presă anuale în care
a fost prezentat raportul OLAF pe 2013.

De la lumina solară la combustibilul pentru aeronave: un proiect finanțat de UE
Un proiect de cercetare finanțat de UE, denumit SOLAR-JET, a permis obținerea, în premieră la nivel mondial, a unui combustibil
„solar” pentru aeronave pe bază de apă și dioxid de carbon (CO2).
Cercetătorii au evidențiat pentru prima dată cu succes întregul lanț
de producție a kerosenului regenerabil, utilizând lumina concentrată
ca sursă de energie cu temperatură înaltă. Proiectul se află încă în
faza experimentală: în condiții de laborator, cu ajutorul luminii solare simulate, s-a obținut un pahar de combustibil. Cu toate acestea, având în vedere rezultatele obținute, se poate spera că, în viitor, toți combustibilii lichizi pe bază de hidrocarburi ar putea fi produși din lumină solară, CO2 și apă.
Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat:„Prin
această tehnologie, am putea obține cândva un combustibil mai curat și ușor de produs pentru aeronave, autovehicule și alte mijloace de transport. Astfel, securitatea energetică ar putea spori considerabil, iar unul dintre principalele gaze cu efect de seră responsabile pentru încălzirea globală ar putea fi
transformat într-o resursă utilă.”
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In pregatirea Alegerilor
Europarlamentare 2014

Decideți cine va conduce. Importanta votului
O studentă, doi designeri, un antreprenor, un fermier… Aceștia
fac parte din cei 400 de milioane
de europeni care vor decide la
alegerile europene din 22-25 mai
cine va conduce Europa. „Cred
că avem șansa de a face parte din
ceva cu adevărat uriaș […]
Trebuie să facem parte din Europa; trebuie să votăm”, spune Ricardo, pensionar spaniol care a
lucrat ca arhitect peisajist. Aflați
mai multe despre Ricardo și alți
alegători din clipurile noastre video și inspirați-vă din mărturiile lor.
În mai anul acesta, europenii vor alege noii membri ai Parlamentului European și, pentru prima dată, președinția
Comisiei Europene va depinde de rezultatele acestor alegeri. Alegătorii vor avea mai multă putere în a decide cine
va conduce și vor avea un cuvânt mai important de spus în viitorul Europei.
Urmăriți clipurile video și aflați de ce cred alegătorii că este importantă participarea la alegerile europene. Ajutați la
alegerea celor care vor conduce.
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/content/20140428TST45332/html/Decide%C8%9Bi-cine-vaconduce
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